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Sammanfattning: 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) är i grunden ett företagsbegrepp som på senare år allt 

mer börjat prägla idrottsvärlden. CSR är ett samlingsbegrepp på aktiviteter som utförs för att 

främja samhället. Anledningarna till att idrottsföreningar väljer att engagera sig i frågor som 

berör samhället är många men, inom Sverige har den idrottsliga kommersialiseringen och 

professionaliseringen bidragit till att elitidrottsföreningar arbetar med CSR-frågor utöver 

kärnverksamheten. Elitidrottsföreningar skapar stort medialt intresse och supportrar är en av 

elitidrottsföreningarnas primära intressenter som bidrar till framgång. Alla supportrar har inte 

samma engagemang eller åsikter i frågor rörande föreningen. Syftet med denna studie är att 

undersöka svenska elitidrottsföreningars supportrars attityd till CSR-arbete utöver 

kärnverksamheten samt jämföra om attityden skiljer sig mellan supportrar baserat på 

supporteridentifikation. För att uppnå syftet gjordes en kvantitativ enkätundersökning av 

supportrar till Hammarby Fotboll. Av totalt 96 respondenter identifierades 44 med lägre och 

52 med högre supporteridentifikation. Resultatet visade att attityden mellan 

respondentgrupperna skiljde sig på det sätt att den högre identifikationsgruppen lutade åt en 

negativ attityd samtidigt som den lägre identifikationsgruppen var neutral med en marginell 

negativ lutning. Studien landade i att skillnaderna var marginella och att båda grupperna 

tolkas neutrala vilket ger slutsatsen att CSR utöver kärnverksamheten har ringa betydelse för 

supportrar oavsett identifikation. 

 

 

Nyckelord: CSR, elitidrottsföreningar, samhällsansvar, attityd, supportrar.  

  



 

 

Abstract: 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) is at its core a business concept that, in later years, has 

begun to make its way into the world of sports. The term CSR refers to activities undertaken 

to benefit the community. The reasons that sports associations choose to engage in issues that 

affect the community are many but, atleast in Sweden, the commercialization and 

professionalization of sports in particular contributed to these associations working beyond 

their core business, with CSR. Elite sports associations create a great amount of media 

exposure while supporters of the various associations are considered the primary stakeholder 

in its success. However, all supporters do not have the same level of commitment to, or 

opinions on, issues concerning the association. The purpose of this study is to investigate the 

Swedish elite sport associations supporters' attitude towards CSR activities beyond its core 

business and to compare if the attitude differs between supporters based on supporter 

identification. To achieve this purpose, a quantitative survey of the supporter of Hammarby 

Football was performed. Of the 96 respondents in total, 44 were identified as having a lower 

degree of supporter identification while 52 were identified as having a higher degree. Results 

of the study showed that the attitude of the two groups differed in that the group identified as 

having a higher degree of identification leaned towards a more negative attitude towards CSR 

while the group with lower degree of identification had a neutral attitude with a slight 

negative slope. The study, however, deduced that these differences were marginal and that 

both groups are still interpreted as neutral, which provides the conclusion that CSR activities 

beyond the core business holds little significance to supporters, regardless of their 

identification.  

 

 

Keywords: CSR, elite sports associations, social responsibility, attitude, supporters. 
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1. Inledning 
Tidigare företagsskandaler kombinerat med den ekonomiska krisen har fått allmänheten att 

uppmärksamma etiken i det man gör (Blumrodt, Bryson & Flanagan, 2012). Detta har lett till 

tillväxten av aktiviteter där företag strävar efter att ta ett större samhällsansvar. CSR, eller 

Corporate social responsibility, är ett samlingsbegrepp för dessa aktiviteter som enligt 

Borglund, De Geer och Hallvarson (2009, s. 13) är här för att stanna. Idag är inte frågan om 

företag ska ta ett samhällsansvar utan frågan är snarare hur de ska bete sig för att göra detta. 

Vad som sedan förväntas beror bland annat på var de är verksamma, vilken bransch de tillhör 

samt vilken produktion de har (Borglund et al., 2009, s. 13). 

      

CSR är i grunden ett koncept kopplat till företag men har på senare år även etablerat sig inom 

idrottsbranschen (Babiak & Wolfe, 2009). Detta kan man tydligt se i den ökning av CSR-

projekt som omfattar allt från idrottsorganisationer, ligor och enskilda idrottare (Babiak & 

Wolfe, 2009; Filizöz & Fisne, 2011). Även Babiak, Heinze och Trendafilova (2012) menar att 

akademisk forskning indikerar att de senaste 20 åren har sett en markant ökning av CSR-

relaterade aktiviteter inom elitidrotten i USA där dessa aktiviteter i allt högre grad 

formaliseras och integreras med verksamhetens kärna. Faktorer till dess framfart förklaras av 

Walker och Kent (2009) som en kombination av idrottsorganisationers växande storlek och att 

samhällsansvaret är en högt prioriterad fråga. 

  

Begreppet CSR är som tidigare nämnt ett brett samlingsbegrepp för olika typer av 

samhällsansvar. Ansvaret som går utöver kärnverksamheten definieras enligt Carroll (1991) 

som ett etiskt och filantropiskt ansvar. Det etiska ansvaret förklarar ansvaret som ställs av 

dess intressenter medan det filantropiska ansvaret förklarar frivilliga aktiviteter som inte 

förväntas av intressenterna (Jutterström & Norberg, 2011, s. 48). 

      

Sveriges idrottsverksamhet skiljer sig dock mot den amerikanska på det sätt att den 

huvudsakligen bedrivs ideellt med kommunalt finansiellt stöd. Kärnverksamheten har till 

uppgift att främja medlemmarnas ideella strävanden som inte primärt arbetar för deras 

ekonomiska intressen (Nationalencyklopedin, 2016). Kärnverksamhet regleras av 

Riksidrottsförbundets stadgar. För att verksamheten ska fortsatt erhålla kommunalt stöd ska 

verksamheten med stadgarna som riktlinje synliggöra sin samhällsnytta (Riksidrottsförbundet, 

2009).  
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Alla svenska idrottsföreningar ser dock inte likadana ut. Gemensamt är att de till minst 51 % 

skall bedrivas ideellt medan de andra 49 % kan se väldigt olika ut beroende på vilken 

idrottsförening som diskuteras (Broberg et al., 2004, s. 20). Som följd av 

professionaliseringen och kommersialiseringen har fokus skiftat och elitidrottsföreningen har 

fått en större roll (Broberg et al., 2004, s. 32). Kommersialiseringen innebär att 

idrottsföreningar fått ett vinstsyfte samtidigt som professionaliseringen innebär att föreningar 

bedrivs med heltidsanställd personal (Broberg et al., 2004, s. 22). Babiak och Wolfe (2009) 

förklarar att organisationer som besitter större ekonomiska resurser känner en skyldighet att 

arbeta med CSR för att skapa legitimitet. 

 

En elitidrottsförening har precis som företag intressenter. Förhållandet mellan organisationen 

och dess intressenter förklaras av Borglund et al. (2009, s. 65) som ett beroendeförhållande 

där organisationen är beroende av dess intressenter samtidigt som dess intressenter är 

beroende av organisationen. Broberg et al. (2004, s. 67) förklarar vidare att 

elitidrottsföreningar inte kan överleva utan dess supportrar vilket poängterar denna intressents 

vikt. En supporter är dock generellt sett svår att definiera. Walker och Kent (2009) definierar 

ordet supporter till en person med personligt känslomässigt engagemang till en 

idrottsorganisation.  

 

Walker och Kent (2009) har även identifierat en skillnad mellan olika grad av supportrar. Är 

personen redan en trogen och hängiven supporter spelar CSR-arbetet mindre roll där viljan att 

köpa lagets produkter i form av kläder och matchbiljetter blir oförändrat oavsett dess 

ansvarsarbete. Dessa personer har redan en inpräntad bild av organisationen som är svår att 

ändra och värderar det sportsliga resultatet över allt annat. Identifieras supportern däremot 

som en lägre grad av hängiven supporter har CSR-arbetet däremot visat sig generera stor 

påverkan! I och med att organisationen har ett gott rykte ökar tendensen att prata om 

organisationen och köpa dess produkter då supporten vill identifieras med det goda som 

samhällsansvaret bidrar med. Walker och Kent (2009) tillägger dock att CSR-arbetet har extra 

stor betydelse när det önskade sportsliga resultatet uteblir och har då en tendens att även nå 

den högre graden av supportrar. 
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1.2 Problematisering 
Ur denna inledning finner vi det intressant att undersöka vad svenska supportrar generellt 

anser, känner och hur de beter sig i förhållande till samhällsansvarsaktiviteter utöver 

kärnverksamheten, och om attityden skiljer sig mellan supportrar baserat på identifikation. 

Detta borde vara av högsta intresse för svenska elitidrottsföreningar som ägnar sig åt denna 

verksamhet. Varför ägna tid och resurser åt något som möjligtvis skulle kunna skapa irritation 

för denna viktiga intressent? Supportrarna kanske hellre vill att tiden och resurserna värderas 

annorlunda. Även fast CSR kanske inte primärt är ämnat för dem, finner vi det problematiskt 

att elitverksamheten bedriver CSR-aktiviteter om supportrar inte skulle samtycka, då det för 

elitidrottsföreningarna är viktigt att ha en god relation med sina supportrar. Vi ställer oss 

frågande om inte de svenska elitidrottsföreningarna ifrån ett supporterperspektiv redan anses 

samhällsnyttiga nog, med tanke på att majoriteten av verksamheten alltid måste bedrivas 

ideellt. Är ytterligare samhällsansvar verkligen nödvändigt? 

 

Tidigare forskning på supportrars attityd kring CSR-arbete har utförts på en amerikansk 

marknad. Vi finner det intressant att undersöka om dess resultat skiljer sig mot en 

undersökning på en svensk marknad då det finns stora skillnader i hur idrottsstrukturerna är 

uppbyggda. Nafziger (2008) förklarar att den amerikanska idrottsmodellen skiljer sig på det 

sätt att den inte är ämnad att bidra till samhället vilket den svenska modellen gör. De 

amerikanska idrotterna fokuserar istället helt på det kommersiella och bedrivs som 

vinstdrivande företag. Nafziger (2008) förklarar vidare att länderna i Europa såsom Sverige på 

ett helt annat sätt strävar efter att binda samhällsmedborgarna tillsammans ifrån 

ungdomsidrotten upp till elitnivå. Den svenska idrotten är med andra ord ämnad till att vara 

samhällsnyttig. Fort (2000) belyser även en skillnad vad gäller det huvudsakliga målet. De 

amerikanska lagens främsta mål är att göra en finansiell vinst medan de europeiska lagens 

främsta mål är att vinna matcher. Detta kan bland annat bero på de olika strukturerna där den 

amerikanska modellen inte har ett divisionssystem, utan lagens existens beror istället på hur 

organisationerna presterar ekonomiskt. Den svenska modellen är istället divisionsbaserad där 

idrottsföreningarnas existens på elitnivå till stor del beror på hur de presterar sportsligt 

(Nafziger, 2008). 

 

Vi argumenterar likt Broberg et al. (2004, s. 67) att framförallt elitidrottsföreningar är oerhört 

beroende av dess supportrar. För att säkerställa att vi undersöker elitidrottsföreningar med 

mycket supportrar väljer vi att avgränsa oss till fotboll som enligt Ericsson och Persson 
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(2013) skapar mest intresse, engagemang och åsikter. Vi kommer således använda oss av ett 

fall som är representativt för vår studie. Fallet bestämdes till Hammarby fotboll. 

  

Anledningen till att begreppet CSR är intressant även i idrottsvärlden är för att det är ett 

begrepp som anammats och används inom den professionella elitidrotten idag även fast 

elitidrottsföreningarna är samhällsnyttiga i grunden. Vi är som tidigare nämnt intresserade av 

elitidrottsföreningars CSR-arbete som går utöver kärnverksamheten. CSR-aktiviteter som 

förklaras som ungdomsverksamhet är av den anledningen inte intressant för vår studie. Vi är 

istället intresserade av vad Carroll (1991) förklarar som etiska och filantropiska aktiviteter. 

  

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka svenska elitidrottsföreningars supportrars attityd till 

CSR-arbete utöver kärnverksamheten samt jämföra om attityden skiljer sig mellan supportrar 

baserat på supporteridentifikation. 

 

1.4 Studiens bidrag 
Studien bidrar till att skapa bredare kunskap inom ämnesområdet och hjälper svenska 

elitidrottsföreningar som väljer att arbeta med CSR. Även fast supportrar inte är föreningens 

huvudsakliga intressent vid jobbet av CSR är supportrar ändå en viktig intressent. Supportrar 

kan förutom en finansiell påverkan även ha en organisatorisk påverkan i de fall supportern 

även är medlem i föreningen. Detta är något som de amerikanska organisationerna inte 

behöver ta hänsyn till då de till hundra procent bedrivs kommersiellt. I och med att svenska 

organisationer bedrivs som föreningar får supportrar i form av medlemmar vara med och 

bestämma genom röstning vid årsmöten (Malmsten & Pallin, 2005).  

 

Därför kan studien hjälpa elitidrottsföreningar som arbetar eller planerar att arbeta med CSR 

att få kännedom om vad supportrar har för attityd till denna verksamhet. Oavsett om 

supportrarna är medlemmar är det viktigt för elitidrottsföreningarna att intressenterna står 

bakom beslut som tas, och hur föreningen styrs. Är supportrarna starkt emot denna 

verksamhet bör elitidrottsföreningarna se över vad, och hur CSR-arbetet ska utföras. Genom 

att undersöka olika typer av CSR-aktiviteter samt mängden arbete kan studien även hjälpa 

elitidrottsföreningars fortsatta CSR-arbete då föreningarna blir medvetna om vad supportrarna 

tycker i specifika fall. Är exempelvis etiskt samhällsansvar mer uppskattat än filantropiskt 

samhällsansvar och har omfattningen betydelse? 
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Vad som ytterligare utmärker just denna studie är att den, efter information insamlats och 

resultat sammanställs, sedan sätts i relation till en tidigare liknande studie som genomförts i 

USA för att diskutera vilka skillnader som kan utrönas och vad det kan bero på. 

 

1.5 Tidigare forskning på ämnesområdet 
Walker och Kent (2009) hävdar att CSR-verksamhetens ökning hos de professionella 

idrottsorganisationerna beror på att samhället idag förväntar sig att dessa organisationer på ett 

samhällsmässigt sätt skall bidra medan Blumrodt, Bryson och Flanagan (2012) är mer inne på 

att det är ett strategiskt drag för att uppmärksamma och stärka idrottsorganisationers 

varumärken. Varumärkeskapitalet är något som idrottsorganisationer lagt allt mer vikt vid och 

ser här en möjlighet att genom samhällsverksamhet stärka det ytterligare. 

  

Babiak och Wolfe (2009) förklarar att CSR-verksamhetens ökning bland idrottsorganisationer 

beror på att idrottsorganisationerna vill skapa sig ett skyddsnät. Babiak och Wolfe (2009) 

menar vidare att det till skillnad mot företag och kunder finns en passion mellan 

idrottsorganisationer och dess supportrar. Detta bidrar till att supportrarna hårdare granskar 

idrottens verksamhet. En annan unik skillnad är tillgängligheten och öppenheten till 

information. En supporter till ett idrottslag kan ta del av spelarlöner, köpesummor, 

information om spelare samt även resultat och statistik. Avslutningsvis menar Babiak och 

Wolfe (2009) att detta också medför att idrottsorganisationerna kan anses mer sårbara när 

negativa händelser inträffar. 

  

Felizöz och Fisne (2011) menar att CSR inom idrottens värld kan komma att spela en viktig 

roll när det kommer till inflytandet hos intressenterna. Walker och Kent (2009) instämmer och 

specificerar att attityd och köpvanor kan påverkas samt att man genom dess aktiviteter kan 

öka supporterlojaliteten, stärka varumärket samt öka de finansiella medlen. Walker och Kent 

(2009) menar vidare att tidigare studier visat att supportrar enbart värderat laget på dess 

huvudprodukt men att attityden på senare tid förändrats. 
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2. Centrala utgångspunkter och begrepp  
 

I detta kapitel kommer centrala utgångspunkter och begrepp diskuteras och problematiseras 

för att ge en överskådlig bild av vad som kommer användas och på vilket sätt. Kapitlet 

omfattar begreppet CSR, etiska och filantropiska aktiviteter, idrottens kärnverksamhet, 

elitidrottsförening, samt supportrar och varför denna grupp ses som föreningens viktigaste 

intressent. 

 

2.1 Begreppet CSR 
Begreppet CSR eller Corporate Social Responsibility har en lång historia där definitionen 

varierat över tid. Carroll (1999) menar att det är möjligt att spåra dess fenomen till flera sekel 

tillbaka men att det i skrift tagits upp först under 1900-talet. En person som haft ett stort 

inflytande på CSR och enligt Carroll (1999) kan ses som en fader för fenomenet är Howard 

Bowen. Bowen definierade år 1953 begreppet på följande vis: Det hänvisar till de 

skyldigheter som affärsmän har när de fattar beslut eller följer handlingslinjer som är 

önskvärda i termer av mål och värderingar i vårt samhälle. På senare år har det kommit 

alternativa definitioner där bland annat Walker och Kent (2009) förklarar begreppet som ett 

koncept där huvudsyftet är att minimera eller eliminera skadliga effekter genom att maximera 

långsiktiga relationer till samhället. Babiak och Wolfe (2009) tycker dock att det på grund av 

dess skiftande definition istället är lättare att titta på återkommande nyckelord som sociala 

relationer och samhällsförväntningar.  

 

2.2 Etiska aktiviteter 
Inoue, Kent och Lee (2011) förklarar att vanligt förekommande aktiviteter inom idrottslig 

CSR handlar om projekt som stöttar samhället där organisationen själv är verksam. Dessa 

projekt kan bland annat fokusera på miljö och volontärarbete. Miljöprojekt kan se olika ut där 

Helsingborg bland annat startat ett projekt för att sänka energiförbrukningen på Hemmaarenan 

Olympia med 15 % (Helsingborg IF, 2016). Även volontärarbetet kan ha olika karaktär där de 

exempelvis kan skapa medvetenhet kring specifika ämnen (Inoue, Kent Lee, 2011). De etiska 

aktiviteterna är som tidigare förklarat vad intressenter förväntar sig av organisationen utöver 

juridiskt skrivna lagar. Aktiviteterna kan variera mellan varandra där den gemensamma 

nämnaren är den etiska motivationen. Inoue, Kent Lee (2011) identifierar volontärarbete som 

en etisk aktivitet. Vesterberg (2015) exemplifierar detta med besök på barnsjukhus. Walker 

och Kent (2009) förklarar att idrottsorganisationen när den blir större, ofrivilligt eller inte, 
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påverkar samhället som den verkar i. Ungdomar i en idrottsorganisation ser upp till spelare i 

elitverksamheten som idoler och intressenterna förväntar sig att dessa spelare ska vara goda 

förebilder genom att vara goda samhällsmedborgare. Wann, Melnick, Russell, Pease (2001 s. 

69-76) förklarar att, ur ett samhällsperspektiv, kan idrottsidolerna antingen upprätthålla 

samhällsnormer eller vara med och förändra dem. Vidare poängterar författarna att ungdomar 

i amerikanska undersökningar refererar till flertalet idrottare när respondenterna fått frågan 

vilka förebilder eller personer dem ser upp till.  

 

2.3 Filantropiska aktiviteter 
Inoue, Kent och Lee (2011) menar att det förutom etiska aktiviteter även är vanligt 

förekommande med vad vi tolkar som filantropiska aktiviteter. Denna filantropiska aktivitet 

identifierar forskarna som välgörenhetsfonder som har till huvudsyfte att samla in finansiella 

resurser åt välgörande ändamål. Carroll (1991) instämmer med resonemanget när det kommer 

till denna aktivitet av filantropiskt arbete. Filantropi är enligt Nationalencyklopedin (2016) 

verksamhet som syftar till att osjälviskt hjälpa människor i nöd. Filantropiska aktiviteter skall 

till skillnad från etiska aktiviteter inte främja deras huvudsakliga intressenter eller utföra vad 

som förväntas av samhället. Aktiviteten skall i grunden utföras alltigenom utan egen vinning i 

likhet med finansiell vinst eller att stärka relationer. Dessa aktiviteter skall istället hjälpa 

utsatta som är minst trolig för organisationen att kopplas samman med. Filantropiska 

aktiviteter kan exempelvis innebära att föreningar arbetar med spontanfotboll i socialt utsatta 

områden för att hjälpa människor i nöd samtidigt som aktiviteten inte förväntas av föreningen. 

Detta något som exempelvis IFK Göteborg, AIK och Djurgården ägnar sig åt (Vesterberg, 

2015). Dock är filantropi ett debatterat ord och det kan ty sig svårt att göra en god gärning helt 

utan egen vinning som exempelvis att generera gott rykte. 

 

2.4 Idrottens kärnverksamhet 
En idrottsorganisations karaktär kan variera oerhört beroende på vilket land den är verksam i 

eller på vilken professionell nivå den huserar. Den svenska modellen är unik till sin struktur 

och uppbyggnad där idrottsrörelsen har tilldelats förtroende att sköta idrotten genom statliga 

och kommunala bidrag. Svenska idrottslag är enligt Malmsten och Pallin (2005) uppbyggda 

av medlemmar, stadgar, styrelse och den idrottsliga verksamheten. Grunden för svensk 

idrottsverksamhet är uppbyggd kring Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet är 

idrottsrörelsens samlade organisation och högst beslutande organ. Under Riksidrottsförbundet 

finns olika Specialidrottsförbund som representerar olika idrotter. Genom att idrottsföreningar 
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blir medlemmar till respektive Specialidrottsförbund ansluter dessa också till 

Riksidrottsförbundet och därmed regler som finns i Riksidrottsförbundets stadgar. I 

Riksidrottsförbundet (2009) benämns idrotten som en samlad idrottsrörelse där vision och 

värdegrund är en röd tråd för idrottsorganisationer både på bredd och på elitnivå. Det finns 

således flera punkter idrottsföreningar måste uppfylla och följa för att beviljas medlemskap. 

Bland annat krävs att idrottsföreningen bedrivs ideellt. I detta sammanhang karakteriseras den 

ideella idrottsföreningen av ett icke vinstdrivande intresse. Idrottsföreningen ska även bedriva 

verksamhet som den är ämnad att bedriva. Genom att bedriva svensk idrottsförening i linje 

med Riksidrottsförbundets stadgar främjas bland annat ungdomsidrotten och fostran av 

demokratiska medborgare. Detta identifieras som idrottsföreningens kärnverksamhet som med 

andra ord redan är samhällsnyttig i grunden. 

 

2.5 Elitidrottsförening  
Broberg et al. (2004, s. 20-24) menar att kommersialiseringen och professionaliseringen har 

bidragit till ett gap mellan olika svenska idrottsföreningar där elitidrottsföreningarna i de mer 

kommersialiserade idrotterna bedrivs professionellt medan idrottsföreningarna som bedrivs i 

de lägre divisionerna har en mer ideell karaktär. Trots detta gap främjar Riksidrottsförbundet 

elitidrotten och jobbar efter att verksamheterna sker i nära samverkan med varandra för att 

inspirera och utveckla. Riksidrottsförbundet definierar elitinriktad verksamhet med idrott som 

verkar på internationell eller nationell toppnivå samt skikten närmast under. Broberg et al. 

(2004, s 20-24) menar att den professionella verksamheten innebär att organisationen 

efterliknar företag på det sätt att de har en heltidsanställd organisation. Detta innebär att 

idrottsföreningarna i högre utsträckning är beroende av dess intressenter. Intressenterna är de 

som genererar dess intäkter vilket absolut är nödvändigt för att kunna bedriva en professionell 

verksamhet. Genom dessa argument finner vi det för studien mest relevant att undersöka 

elitidrottsföreningar. 

  

2.6 Elitidrottsföreningens intressenter  
Intressentmodellen introducerades i Sverige på 60-talet och har fått en stor roll inom 

företagsekonomisk teori och praktik. Borglund et al. (2009) förklarar att dess teoretiska 

tankemodell även legat till grund för CSR. Modellen används för att kartlägga och hantera 

intressentrelationer. Relationen beskrivs som ett beroendeförhållande där organisationen är 

beroende av dess intressenter samtidigt som intressenterna är beroende av organisationen. 
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Broberg et al. (2004, s. 67) identifierar supportrar som en viktig intressent till 

elitidrottsföreningar. Idrott generellt kan tänkas utan supportrar men elitidrottsföreningar är 

däremot strängt förknippad med denna intressent. Denna intressent är särskilt viktig då det 

idag är välkänt att elitidrottsföreningar inte kan existera utan dess supportrar. Detta blir enligt 

Broberg et al. (2004, s. 67) särskilt påtagligt inom de stora bollsporterna. Enligt Buhler och 

Nufer (2010 s. 53) identifieras sponsorer, supportrar och media som de primära intressenterna. 

Vi instämmer i dessa intressenters vikt men argumenterar ändå att supportern är den allra 

viktigaste. Grunden till detta argument ligger i att sponsorer inte skulle vara intresserade av att 

sponsra en elitidrottsförening som inte hade supportrar. Detta gäller även media som av 

naturliga skäl inte skulle vilja skriva eller TV-sända något som inte skapar intresse. 

Supportrar i svenska föreningar kan till skillnad från media och sponsorer även ha en 

organisatorisk påverkan i de fall de även är medlemmar i föreningen. Detta styrker ytterligare 

supportens vikt som den enligt oss mest primära intressenten. 

 

2.7 Supportrar 
Angell, Gorton, Bottomley och White (2016) förklarar att begreppet supporter är ett engelskt 

begrepp som i sin tur har sitt ursprung från den sociala identitetsteorin. Vidare kan individer 

omfattas både av en personlig identitet vilket berör intressen, förmågor eller färdigheter, samt 

en social identitet där relevanta gruppklassificeringar är av avgörande betydelse. Denna 

klassificering bygger kring att människor klassificerar sig själva och andra i grupper baserat 

på exempelvis ålder eller kön. Dessa grupper blir ännu mer meningsfulla när andra är 

exkluderade. Den ökade rivaliteten gynnar både den högre medvetenheten och 

uppmärksamheten kring gruppen. Walker och Kent (2009) definierar ordet supporter till en 

person med personligt känslomässigt engagemang till en idrottsorganisation. Denna definition 

liknar även Nationalencyklopedins (2016) definiering som mer ordagrant förklarar begreppet 

som en ivrig anhängare och beundrare av idrottsklubb.  

 

Genom dessa definitioner uppstår svårigheter att identifiera en supporter samt olika grader av 

supportrar. En person som går på samtliga matcher och ständigt pratar om laget identifierar 

sig som supporter likväl som en annan person också ser sig som supporter utan att egentligen 

göra något aktivt för att bevisa det. Räcker det exempelvis att påstå att man är supporter för 

att man beskådat en match eller har en bekant i laget? Vi argumenterar inte emot att alla har 

olika syn på supporterskap och att ingen kan ta ifrån en person titeln om personen själv anser 

sig vara supporter. 
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För denna studie anser vi likt Walker och Kents (2009) definition, relevansen av ordet 

engagemang för att tydligt identifiera supportrar. Genom att personen aktivt engagerar sig 

genom att exempelvis följa matcher eller prata om laget anser vi att personerna på olika nivåer 

är involverade och har en åsikt om vad som händer inom föreningen. Baserat på hur mycket 

respektive lite personerna engagerar sig går det att urskilja olika grad av supportrar.  
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3. Teori 
 

I teoriavsnittet presenteras den valda teori som ligger till grund för denna studie. Teorin 

förklarar en attitydsmodell som benämns Trekomponentsmodellen.  

 

3.1 Attityd 
Från ett socialpsykologiskt perspektiv definierar Bohner och Wänke (2002, s. 5) attityd som 

en summerad utvärdering av tankar gentemot ett objekt. Dessa attitydsobjekt kan vara 

konkreta (matchtröjor), abstrakta (frihet eller tal), likväl som det kan var immateriella objekt 

(idrott), personer (du och jag) eller grupper (supportrar). Även om objekten skiljer sig stort 

mot varandra är alla exempel som personer kan utveckla attityder till. Kotler och Keller, 

(2012, s. 190) förklarar att dessa attityder kan utmynna både positivt, negativt eller neutralt. 

Bohner och Wänke (2002, s. 13) hävdar att forskare ofta förklarar att attityd influerar 

beteendet. Teoretiska attitydmodeller påvisar dock att attityd handlar om mycket mer. Genom 

attityd kategoriserar vi oss själva och andra, och söker oss till personer eller grupper med 

liknande attityd samtidigt som vi undviker och ogillar människor med annorlunda attityd. 

Vidare förklarar Bohner och Wänke (2002, s. 13-14) att attityd även avgör hur vi bearbetar 

information gentemot attitydobjektet. Individer söker sig till och väljer ut information som 

ligger i linje med ens egen attityd. 

  

3.2 Trekomponentsmodellen 
Bohner och Wänke (2002) förklarar att attityd omfattas av tre komponenter, kognitiv, affektiv 

och beteende. Solomon et al. (2013) menar att majoriteten av forskare instämmer med denna 

praxis och att de tre komponenterna alla är av vikt vid skapandet av en attityd. 

Komponenterna bildar the tricomponentmodel of attitude. Trekomponentsmodellen är enligt 

Ekelund (2003) bland forskare den modell som accepterats och skattats högst när det kommer 

till undersökning av attityd. 

  

Baserat på denna teori kommer denna studie undersöka attityden hos respondenterna vilket 

besvarar syftet. Frågorna i enkätundersökningen baseras på modellens komponenter genom att 

undersöka supportens kognition, affektion och beteende i förhållande till CSR utöver 

kärnverksamheten. 
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3.2.1 Kognition 
Komponenten kognition innefattar vad individen har för uppfattning och vetskap om objektet, 

alltså vad för information som finns till attitydsobjektet. Bohner och Wänke (2012, s. 191) 

förklarar att information lättare fastnar om den passar till personens tidigare attityd samt att 

attityden ligger som grund vid utvärdering av ny information. Inoue et al. (2011) menar i sin 

studie om CSR-arbetet att den låga påverkan kan identifieras till supportrarnas okunnighet 

kring ämnet vilket är resultatet av bristande kommunikation utav informationen. Hur lagen 

marknadsför och förmedlar budskapen kring CSR har signifikativ påverkan på mottagarens 

uppfattning om CSR-aktiviteter. 

   

Ofta grundas en kognitiv attityd från en känsloattityd och för att tydligt skilja dessa åt kan vi 

använda oss av Bohner och Wänkes (2012, s. 55) exempel om vegetarianer. En person kanske 

inte väljer vegetarisk livsstil baserat på känslor för djuren utan istället bygger den kring 

informationen om en hälsosammare diet. 

 

3.2.2 Affektion 
Affekt beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2016) som en sinnesrörelse med stark 

känslostegring och det är vad affektattityd handlar om. Larson och Ibes (2011) förklarar det 

till personers känslor och värderingar till attitydobjektet. Förklaringen kan återigen beskrivas 

av Bohner och Wänkes (2002, s. 191) exempel om vegetarianen vars attityd till att undvika 

kött bygger på känslorna arg och ledsen när personen i frågan tänker på djuren som blir 

slaktade. Attityd baserat på känslor är intressant eftersom idrotten till stor del bygger på 

känslor. Stolthet vid vinst eller missnöje vid förlust är exempel på den unika passion som 

enligt Babiak och Wolfe (2009) finns inom idrotten och starkt påverkar supportrar. Walker 

och Kent (2009) beskriver till och med supportar med ordet känslomässig tillhörighet. 

Avslutningsvis menar Bohner och Wänke (2002) att många attityder är starkt baserade på 

känslor. 

 

3.2.3 Beteende 
När konceptet attityd introducerades var tanken att finna faktorer som påvisade förklaringen 

mellan stimuli och beteende. Under lång tid var attityd en väletablerad förklaring till beteende 

men under senare år och i nutid har attityd efter vidare forskning påvisat att 

beteendekomponenten är svår att mäta (Herrmann & Lindholm, 2015). 
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Bohner och Wänke (2002, s. 223) identifierar detta problem och menar att den låga 

korrelationen ligger i att specifika beteenden studeras utifrån generell attityd. Om 

undersökningen exempelvis berör specifikt beteende att närvara under en lokal fotbollsmatch 

nästkommande vecka, kan man inte mäta den generella attityden till fotboll. Vidare förklaras 

att närliggande relation mellan attityd och beteende enbart kan undersökas om både attityden 

och beteendet ligger inom samma specifika mätningskategori och att korrelationen blir högre i 

den mån båda mäts lika. För studien identifieras word of mouth som en beteendeattityd vilket 

innebär att sprida informationen vidare. Perner (1999) förklarar att beteendet ibland kan vara 

en logisk följd av affektionen eller kognitionen men är i vissa fall motsägande dessa 

komponenter. Beteendet påverkas då istället av andra omständigheter som exempelvis 

livssituation eller umgänge. 

 

3.2.3.1 Gapet mellan attityd och beteende 

Sambandet mellan attityder och beteende kan vara svagt på grund av att det finns andra 

orsaker än attityder till att människor beter sig på vissa sätt. Enligt theory of planned 

behaviour kan ett gap mellan beteende och attityd förekomma på grund av normer eller 

personens uppfattade kontroll. Även om personen har en viss attityd till något kan personen 

istället välja att följa normen och istället agera som andra förväntar sig att personen ska agera. 

Den uppfattade kontrollen kan även den vara inflytelserik där personen kan vara skeptisk till 

sin förmåga att utföra beteendet. Att detta gap existerar mellan ens attityd och beteende är 

viktigt att ha i åtanke och måste tas till hänsyn vid analysen av beteendekomponenten (Jagers, 

Martinsson och Nilsson, 2009). 

   

3.3 Teoretisk och analytisk sammanfattning 
För vår studie är ovanstående resonemang om vad attityd är tillsammans med 

trekomponentsmodellen förklaringar till varför vi väljer att undersöka attityden. Genom att 

koppla detta resonemang till de bägge begreppen CSR och svenska elitidrottsföreningar, som 

har argumenterats bidra till samhället är vi övertygade om att attityden är av vikt. Även 

Bohner och Wänke (2002) förklarar att attityd är ett centralt begrepp och viktig vid formning 

av den samhällsansvariga världen både för individer, för grupper och för samhället i stort. 

Attityd är sammanfattningsvis viktigt eftersom den är central i det sociala livet. 

 

Vi kommer undersöka modellens tre komponenter var för sig kring både filantropiska samt 

etiska CSR-aktiviteter som går utanför kärnverksamheten för supportrar till 
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elitidrottsföreningen. Baserat på respondenternas svar kommer vi undersöka respondenternas 

attityd till CSR utöver kärnverksamheten samt om det skiljer sig mellan supportrar baserat på 

supporteridentifikation. Även korrelation mellan modellens olika attitydkomponenter kommer 

undersökas.  
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4. Metod 
 

I metodavsnittet presenterar och diskuterar vi val av angreppssätt, populationen, val av fall, 

respondenter, val av enkätform, studiens reliabilitet och validitet, utformningen av enkäten, 

etiska aspekter samt metodkritik. 

 

4.1 Val av vetenskaplig ansats: deduktiv ansats 
Johanneson och Tufte (2003, s. 35) förklarar att det inom samhällsvetenskaplig forskning 

finns två huvudsakliga inriktningar för att behandla förhållandet mellan teori och praktik. 

Dessa benämns som deduktiv och induktiv. Deduktiv ansats innebär en avledning från det 

generella till det konkreta. Forskaren använder med andra ord tidigare existerande kunskap 

inom ett område och testar sedan dessa generella teorier med empirisk data. Den induktiva 

ansatsen drar istället slutsatser utifrån underbyggda observationer. Insamlingen av data sker 

med utgångspunkt att finna generella mönster som bildar teorier eller allmänna begrepp. I vår 

studie har vi använt oss av en deduktiv ansats. 

   

4.2 Kvantitativt metodval 
Vi har använt oss av en kvantitativ forskningsdesign och såg metoden fördelaktig och lämplig 

i tillvägagångsättet för att uppnå syftet. Bjereld et al. (2009) nämner att förklaringen till 

kvantitativa metoder ligger i namnet. Man vill kvantifiera materialet. Det betyder att forskaren 

vill hitta mönster eller samband mellan olika kategorier av företeelser. Resultatet uttrycks i 

form av siffror och görs genom att besvara frågor som hur många eller hur mycket. Oftast kan 

urvalet vara representativt för populationen vilket möjliggör generaliseringar. Förklaringen till 

att vi väljer bort kvalitativt tillvägagångsätt är i huvudsak att undersökningen söker förklaring 

och inte förståelse. Vi vill undersöka hur det ser ut och inte analysera varför det ser ut som det 

gör. Supportrar till idrottslag utgör ofta en stor population vilket gör att vår önskan på många 

respondenter tar bort diskussionen kring användningen av kvalitativ metod. 

          

4.3 Val av fall och respondenter  
Studiens population är supportrar till elitidrottsföreningar. Vi har även fastställt en lägsta 

åldersgräns på 18 år eftersom tillfrågade personer som är omyndiga kräver tillstånd av 

målsman vilket enligt Trost (2014, s. 29) är både tidskrävande och komplicerat. Körner och 

Wahlgren (2015) förklarar att en population vanligtvis definieras genom ett register eller en 

ram av individer. Ibland är det inte möjligt att ta fram en populationsram eller register. Om 
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undersökningen exempelvis behandlar ekonomisk brottslighet måste forskaren använda sig av 

registrerad population som i detta exempel innefattar dömda personer. Detta resulterar i att 

alla personer som inte blivit dömda men ändå håller på med ekonomisk brottslighet saknas i 

registret. Vi finner här en liknelse när vi vill titta på supportrar. Oavsett vilket register eller 

ram vi använder kommer mörkertal att identifieras då alla supportrar inte är registrerade. 

Genom detta argument blir det svårt att uppnå en generalisering men vi anser ändå att vår 

studie med goda skäl kan ge en fingervisning om vad populationen i allmänhet anser om CSR 

utöver kärnverksamheten.  

 

Vi kommer som tidigare nämnt undersöka supportrar till Hammarby fotboll vilket blir 

studiens fall. Hammarbys fotbollssupportrar illustrerar vi som lämpliga representanter för 

studien. Till att börja med bedriver Hammarby fotboll idrotten i Sverige som skapar mest 

intresse. Hammarby fotboll hade även säsongen 2015 högst publiksnitt i hela Norden vilket 

tillsammans med dess mediala intresse är goda argument för val av fall då föreningen 

påverkar och påverkas av många supportrar (Ecst, 2016).  

 

Vi valde att kontakta våra respondenter via en Facebookgrupp som utgörs av Hammarbys 

fotbollssupportrar. Genom detta aktiva val att gå med i gruppen visar personerna sin 

offentliga tillhörighet till laget vilket vi med goda skäl kan anta att personerna kommer 

definieras som Hammarbysupportrar. Christensen et al. (2010) klargör att respondenterna bör 

utgöra minst 50 personer för att möjliggöra en analys på respondentgruppens svar av 

enkätfrågorna. Av denna anledning finner vi vårt resultat på 96 respondenter tillräckligt för att 

möjliggöra en analys. 

  

4.4 Webbenkät 
För att nå ut till respondenterna har vi använt oss av en strukturerad webbenkät. Trost (2014)  

förklarar att en strukturerad enkät kräver tid och planering vilket är viktigt för att undvika 

missförstånd samt säkerställer att frågorna blir lättförståeliga för respondenterna. Vi har med 

andra ord operationaliserat fram lämpliga frågor för att verkligen undersöka det vi tänkt 

undersöka (Bjereld, Demker och Hinnfors 2009, s. 111-112). 

  

Fördelar som Trost (2014, s. 135) framställer med webbenkät ligger i kostnadseffektiviteten. 

Till skillnad från enkäter via post undgår man höga kostnader samt svårigheten att motivera 

respondenter att ta sig till närmsta brevlåda för att själva skicka tillbaka svaren. Svarande via 
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dator eller mobiltelefon anser vi vara fördelaktigt både för oss och för respondenterna. 

Webenkäten publicerades på supportergruppens startsida i form av en länk som förde 

respondenterna direkt till enkätprogrammet Google forms. Denna enkätform underlättade 

hanteringen av svar då data direkt sorterades in i ett Exceldokument efter att respondenterna 

besvarat hela enkäten. Data analyserades sedan vidare med hjälp av statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär enligt Ejlertsson (2014, s. 111) huruvida upprepade mätningar ger samma 

resultat. Det ska spegla undersökningens tillförlitlighet vilket innebär att personer svarar 

likadant på samma frågor vid olika tillfällen. En metod för att testa reliabiliteten är den så 

kallade test-retestmetoden (Ejlertsson, 2014, s. 111). Denna metod går ut på att samma 

personer som först besvarade enkäten får efter en kort tid besvara den igen. Om resultaten är 

lika säkerställs reliabiliteten. Detta är något som vi anammade när vi innan utskickningen av 

enkätundersökningen gjorde detta test på ett antal Hammarbysupportrar som svarade likartat 

vid båda tillfällena. 

 

Validitet förklaras enligt Bjereld et al. (2009, s. 112-113) som att undersökningen verkligen 

undersöker det den är avsedd att undersöka. Fortsättningsvis förklarar Bjereld et al. (2009) att 

den rent tekniskt innebär graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och operationella 

definitionen. För att säkerställa validiteten har vi ställt frågor som är kopplade till vår valda 

teorimodell vilket säkerställer att det i slutändan är attityd som undersöks. Enkäten är starkt 

kopplad till denna modell vilket gör att frågorna blir relevanta för vårt syfte. 

   

4.6 Utformning av enkäten 
Enkäten är uppdelad i fem delar; missivbrev, bakgrundsvariabler, supporteridentifikation, 

attityd till filantropisk välgörenhet samt attityd till etiskt volontärarbete. Attitydvariablerna 

mäter respondenternas kognition, affektion samt hur respondenterna tror att de skulle bete sig. 

Nedan följer en övergripande beskrivning av enkätformuläret med motiveringar till de val vi 

gjort vid utformandet av enkätformuläret. Enkätens helhet går att hitta i uppsatsens bilagor 

under bilaga 1.  

 

Den inledande delen bestod av ett missivbrev där vi presenterade oss, berättade vilken 

högskola vi studerar vid samt förklarar studiens syfte och etiska detaljer. När respondenterna 
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klickade sig vidare kom de fram till del två som behandlade bakgrundsvariabler. I denna del 

fick respondenterna fylla i kön och ålder. I variabeln om kön fanns förutom alternativen man 

och kvinna även ett tredje alternativ i form av ”vill ej svara” för att ge ett alternativ för de som 

tycker att denna variabel är känslig att besvara. Åldersalternativen är fem till antalet och för 

att undvika målsmans underskrift har vi satt ett minimialternativ på 18-29 år. De tre 

nästkommande alternativen är i tioårsintervall vilket Ejlertsson (2014, s. 87) argumenterar 

som den mest klassiska och använda åldersklassificeringen. Av anledningen att vi inte vill ha 

mer än fem åldersalternativ och att alla åldrar från och med att personerna är myndiga ska få 

en möjlighet att delta har vi använt oss av ett sista alternativ i form av 60+, vilket innebär att 

alla respondenter över 60 år även kan vara med i studien. Dessa frågor användes enbart för att 

respondenterna skulle komma igång med enkäten där frågorna, för respondenterna, var enkla 

att besvara. 

 

Den tredje delen av enkäten behandlade respondenternas supporteridentifikation. Denna del 

var med för att säkerställa supportrar för studien samt särskilde supportrar beroende på 

identifikation. Mätningens frågor var baserade på Sport Spectator Identification Scale även 

förkortat SSIS. Sport Spectator Identification Scale har enligt Wann et al. (2001, s. 6-7) 

framgångsrikt använts av flera forskare i flera olika länder vid mätning av 

supporteridentifikation. Walker och Kent (2009) har i sin studie identifierat olika supportrar 

beroende på supporteridentifikation genom användningen av Sport Spectator Identification 

Scale. Wann et al. (2001, s. 6-7) förklarar vidare att respondenterna tar ställning till frågor 

som berör favoritlaget.  

 

Till varje påstående tog respondenterna ställning till var de själva passade in på en skala 

mellan ett och åtta. Dessa siffror bildade sedan poäng vilket avgjorde identifikationen av 

supportern. Desto högre totalpoäng, desto hängivnare supporter och vice versa. Högsta 

möjliga poängsumma en respondent kunde uppnå var 48 och lägsta poängsumman var sex.  

För vår studie definierar vi supportrar med som minst 40 poäng som supportrar med högre 

identifikation. Supportar med högst 39 poäng definierar vi som supportrar med lägre 

identifikation. Supportrar med tio poäng eller mindre anser vi inte besitta engagemanget som 

motsvarar vår definition av supporterengagemang och blir därmed bortfall för studien.  

 

Den fjärde delen behandlade respondenternas attityd till filantropisk välgörenhet. För vår 

studie avgränsade vi oss till Inoue, Kent och Lee (2011) förklaring av filantropisk aktivitet 
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som donation av finansiella medel till välgörenhet. Denna aktivitet anser vi inte förväntas av 

intressenterna eftersom aktiviteten inte ligger i linje med kärnverksamheten. Genom att 

finansiella medel tas från den egna organisationen ser vi detta som en osjälvisk handling. 

Eftersom aktiviteten inte förväntas av varken lagtext eller organisationens intressenter 

definierar vi detta som idrottsorganisationens filantropiska samhällsansvar. Finansiella medel 

till välgörenhet identifieras således som en representativ variabel för filantropiskt 

samhällsansvar. 

 

Detta mättes genom femgradiga Likertskalor som behandlade respondenternas kognition, 

affektion och det antagande beteendet till Hammarbys hypotetiska val om att skänka en liten 

samt större procentuell del av sina biljettintäkter till välgörenhet. Anledningen till att ha två 

alternativ med olika omfattning var för att urskilja ifall omfattningen hade påverkan på 

attityden. Kognitionsvariablerna mätte respondenternas uppfattning kring detta, 

affektionsvariablerna mätte respondenternas känslor kring detta och beteendet mättes genom 

respondenternas antagande val om att sprida informationen vidare.  

 

Ejlertson (2014, s. 82) menar att det i frågan om jämnt antal svarsalternativ kontra ojämnt är 

vanligt förekommande i båda dess former. Fördelarna med ett ojämnt antal är att 

respondenten vid osäkerhet kan lägga sig i ett neutralt svarsläge. Vid ojämnt antal 

svarsalternativ tvingas däremot respondenten att ta ställning vilket kan påtvinga en attityd 

som inte överenstämmer med respondentens attityd. Vi väljer en femgradig skala dels för att 

inte tvinga respondenten att vid osäkerhet tvingas ta ställning samt att detta enligt Trost (2014, 

s. 167) är en vanligt förekommande gradskala för likerskalor. Vidare valdes en femgradig 

skala för att vi anser att det kan vara svårt för respondenterna att vid sjugradig skala veta 

skillnaden på exempelvis en femma eller sexa. Vi anser med andra ord att en femgradig skala 

blir både lättare för respondenten att tolka samt lättare för oss att analysera.    

 

Den femte delen behandlade respondenternas attityd till etiskt volontärarbete. Inou, Kent, Lee 

(2011) identifierar volontärarbete som etisk aktivitet där Vesterberg (2015) exemplifierar 

besök på barnsjukhus. Besök på barnsjukhus användes som representant till frågorna om det 

etiska samhällsansvaret. Vi anser att besöka barnsjukhus är en etisk aktivitet där spelare visas 

upp som goda förebilder för barn och ungdomar samt att respondenterna på enkelt sätt förstår 

innebörden av aktiviteten. Detta mättes precis som den tidigare delen med hjälp av 

femgradiga Likertskalor som även de behandlade kognitionen, affektionen och det antagande 
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beteendet till Hammarbys hypotetiska val om att besöka barnsjukhus. Även dessa frågor var 

tvådelade där det första påståendet förklarade etiskt volontärarbete i en liten utsträckning som 

sedan följdes av ett liknande påstående med skillnaden att volontärarbetet skedde i en större 

utsträckning. Även här ville vi se om omfattningen hade en påverkan på attityden hos 

respondenterna.  

    

4.7 Etiska aspekter 
Tillfrågade personers identiteter i fråga om namn eller socialt liv är ointressant för vår studie 

och har inte efterfrågats. Vidare innehåller enkäten en försäkring om att tillfrågade personers 

identiteter inte kommer offentliggöras eftersom det inte är av vikt för studien. För att skapa 

god legitimitet och ge respondenterna intresse för undersökningen har vi utformat ett bra 

frågeformulär med tillhörande missivbrev. I missivbrevet gav vi ut relevant information som 

vi ansåg skapade en trovärdig bild om forskningen samtidigt som vi inte ville påverka eller 

vinkla svaren som respondenterna gav. Som Trost (2014, s. 44) menar vill vi skapa tillit och 

framställa oss själva som positiva individer.  

 

4.8 Metodkritik 
 

4.8.1 Metodkritik av fallet 
Studiens fall bestämdes till Hammarbys fotboll och det har tidigare argumenterats varför fallet 

ses fördelaktigt för denna studie. Dock medför valet begränsningar. För det första blir 

respondenterna representativa enbart för en elitfotbollsförening. Genom exkluderingen av 

andra elitidrottsföreningars supportrar blir möjligheten att generalisera attityden för alla 

supportrar mindre. Anledningen som vi ser det, kopplas samman med den andra 

metodkritiken för fallet. Vilket är, att trots att kraven uppfyllts för studiens definition av 

elitidrottsföreningar kan föreningens struktur vara av avgörande betydelse. Enbart ett fåtal 

klubbar bedriver likt Hammarby delar av föreningen som aktiebolag vilket kan betyda att 

supportrar till klubbar som bedrivs helt ideellt inte har samma attityd om samhällsansvar 

utöver kärnverksamheten eller har samma krav. 

 

4.8.2 Metodkritik av respondenter 
Valet att lägga upp enkäten på Hammarby fotbolls supportersida på Facebook medför kritiska 

aspekter som bör lyftas upp. Även fast sidan är ämnad för Hammarbys supportrar medför en 

webenkät det svårt att säkerhetsställa vem som svarar och deltar i studien. Liten risk finns att 

personer utanför fallets ramar möjligen kan ta del av enkäten och bli respondent. Till 
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undersökningen bör antalet respondenter beaktas kritiskt. Även fast Christensen et al. (2010) 

menar att 50 respondenter anses som tillräckligt för att göra en analys är först och främst 

fallets, men även populationen, betydligt större och det medför enligt Trost (2014, s. 37) att 

desto längre från en totalundersökning desto svårare blir en generalisering.  

 

Genom att fullständigt register saknas samt valet att lägga ut enkäten i form av en länk har 

inte alla i fallet samma möjlighet att komma med. För det första är det enbart supportar med 

Facebookkonto samt medlemskap i gruppen som har möjlighet att besvara enkäten. För det 

andra skickades enkäten ut öppet i gruppen och supportrar som inte var inne på sidan under 

tiden enkäten låg ute hade heller inte samma möjlighet att besvara enkäten. 

   

4.8.3 Metodkritik av Enkäten  
Under tredje delen av enkäten, när respondenterna utifrån egen uppfattning svarade på frågor 

som behandlade identifikation ser vi en risk att respondenterna överskattade sitt engagemang 

till föreningen. Att vara en supporter kan ses som prestige. Supportrar kanske svarade enligt 

vad de kanske önskade att de engagerade sig, snarare än vad verkligheten visar. Vilket medför 

att supportrar med lägre grad av identifikation kan hamna i fel grupp och identifieras som 

respondenter med högre supporteridentifikation. 

 

De etiska samt filantropiska frågorna var tänkt att undersöka respondenternas attityd till både 

mycket samt lite samhällsansvar. I frågorna återgavs exempel för att respondenterna lättare 

skulle förstå innebörden av CSR-arbete vilket inte exkluderar andra exempel på CSR-arbeten. 

I frågan om lite pengar till välgörenhet återgav vi exemplet 1 procent vilket vi anser indikerar 

en liten summa. Alla respondenter kanske inte delar denna uppfattning och följaktligen inte 

tog ställning till frågans innebörd.  
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt kommer resultatet utifrån enkätundersökningen att presenteras. Först 

kommer det att redogöras för resultatet som helhet, det vill säga hur attityden till CSR-

aktiviteter utöver kärnverksamheten ser ut då respondenterna ses som en och samma grupp. 

Vidare kommer resultaten från de två supportergrupperna att presenteras var för sig. 

Resultaten presenteras i form av medelvärden på en femgradig skala med tillhörande 

standardavvikelse. Medelvärde mellan 0 - 2,4 är negativ. 2,5 – 3,4 är neutral och 3,5 – 5 är 

positiv. 

 

5.1 Resultat av enkätundersökning 
Enkätresultatet visade att den allmänna uppfattningen om CSR-aktiviteter som går utöver 

kärnverksamheten var neutral. Detta då den kognitiva delen gavs ett medelvärde på 2,5 på en 

femgradig skala. Lite etiskt volontärarbete (3,6) var den variabel som på ett positivt sätt 

präglade uppfattningen medan variabeln liten filantropisk donation till välgörenhet (2,7) gav 

ett neutralt svar. Uppfattningen hos de båda variablerna betydligt etiskt volontärarbete (1,8) 

samt betydlig filantropisk donation till välgörenhet (1,8) gav båda ett negativt resultat. 

  

Den affektiva delen, vilken utgör supporterns känslor visade neutrala 3 på den femgradiga 

skalan. Den affektiva delen mätte i vilken grad aktiviteterna fick supportrarna att känna 

stolthet. Den dominerande variabeln var likt kognitionen lite etiskt volontärarbete (3,6) som 

följdes av en liten filantropisk donation till välgörenhet (3), betydligt etiskt volontärarbete 

(2,7) och betydlig filantropisk donation till välgörenhet (2,6). 

  

Medelvärdet av den beteendemässiga delen visade sig även den vara neutral på 3. Denna del 

mätte i vilken mån respondenterna spred informationen vidare (word of mouth). Den 

dominerande variabeln var även här lite etiskt volontärarbete (3,3) som i kronologisk ordning 

följdes av liten filantropisk donation till välgörenhet (3), betydlig filantropisk donation till 

välgörenhet (2,9) och betydligt etiskt volontärarbete (1,8). 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Supportrar 

Kognitiv Medelvärde: 2,5 

  

Affektiv Medelvärde: 3 

  

Beteende Medelvärde: 3 

  

 

TABELL 1 SUPPORTRARS ATTITYD: 

Tabellen illustrerar supportrarnas sammanlagda medelvärde i de tre attitydkomponenterna. 

 

5.2 Jämförelse mellan två grupper baserat på supporteridentifikation  
 

5.2.1 Supporteridentifikation 
I frågorna 3-8 fick respondenterna besvara frågor där resultatet ifrån frågorna kategoriserade 

in dem i två olika grupper. I de fall respondenterna fick en totalpoäng på 40 och högre 

kategoriserades dem in i den grupp med högre identifikation medan respondenterna som inte 

uppnådde 40 poäng hamnade i den lägre identifikationsgruppen. Respondenter som enbart 

uppnådde högst tio poäng blir för denna studie ett bortfall då de inte kommer upp till den 

förväntade identifikationen som vi definierade för en supporter. Genom denna kategorisering 

fick vi fram 52 respondenter till den högre identifikationsgruppen samt 44 respondenter till 

den lägre identifikationsgruppen. Inget bortfall återfanns bland respondenterna. 

   

  

FIGUR 1 SUPPORTERIDENTIFIKATION: 

Figuren illustrerar antalet respondenter till de två undersökningsgrupperna. 

 

52 

44 

Supporteridentifikation 

Högre supporteridentifikation Lägre supporteridentifikation
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5.2.2. Attitydens beståndsdelar 
 

Nedan kommer det att redogöras för skillnaderna och likheterna i attitydens beståndsdelar 

mellan de två supportergrupperna. 

 

5.2.2.1 Den kognitiva delen 
 

I frågorna 9,10,15 och 16 behandlades attityden till den kognitiva delen av 

trekomponentsmodellen. Respondenterna blev tillfrågade om hur de uppfattar CSR-aktiviteter 

som går utöver kärnverksamheten genom att gradera olika variabler associerade med denna 

verksamhet. Ett medelvärde av den kognitiva delen, beroende på variablerna liten filantropisk 

donation till välgörenhet, betydlig filantropisk donation till välgörenhet, liten tid till etiskt 

volontärarbete och betydlig tid till etiskt volontärarbete kommer att presenteras i figur 2. 

 

Högre supporteridentifikation 

För gruppen med högre supporteridentifikation gavs den totala kognitiva delen av attityden ett 

negativt medelvärde på 2,3 med en standardavvikelse på 1,2. Uppfattningen om att avsätta en 

liten tid till etiskt volontärarbete var den variabeln som präglade komponenten främst och 

nådde 3,5 på skalan med en standardavvikelse på 1,5. Övriga variabler var en liten 

filantropisk donation till välgörenhet som genom sitt resultat på 2,4 med standardavvikelse på 

1,5 kan anses negativt. Det betydande etiska volontärarbetet hade ett negativt medelvärde på 

1,7 med en standardavvikelse på 1. En betydlig filantropisk donation till välgörenhet hade ett 

negativt medelvärde på 1,4 med en standardavvikelse på 0,7.    

 

Lägre supporteridentifikation 

För gruppen med lägre supporteridentifikation gavs den totala kognitiva delen av attityden ett 

neutralt medelvärde på 2,5 med en standardavvikelse på 1,3. Variabeln som präglade 

kognitionen främst var även här lite etiskt volontärarbetet vilket nådde 3,6 på skalan med en 

standardavvikelse på 1,3. Variabeln liten filantropisk donation till välgörenhet var även i 

denna grupp neutral på 2,6 med tillhörande standardavvikelse på 1,3, medan variabeln 

betydlig filantropisk donation till välgörenhet hade ett negativt medelvärde på 2 med 

tillhörande standardavvikelse på 1,2. Det betydliga etiska volontärarbetet hade även det ett 

negativt medelvärde på 1,8 med tillhörande standardavvikelse på 1,2. 
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Kognitiv gruppstatistik 

 
Identifikation Antal Medelvärde Std. Avvikelse 

9. Avsätta en liten filantropisk 

donation till välgörenhet 

Högre 54 2,4 1,5 

Lägre 42 2,6 1,3 

10. Avsätta en betydlig 

filantropisk donation till 

välgörenhet 

Högre 54 1,4 0,7 

Lägre 42 2,0 1,2 

15. Avsätta en liten tid till etiskt 

volontärarbete 

Högre 54 3,5 1,5 

Lägre 42 3,6 1,3 

16. Avsätta en betydlig tid till 

etiskt volontärarbete 

Högre 54 1,7 1,0 

Lägre 42 1,8 1,2 

 

TABELL 2 KOGNITIVA DELEN:  

Tabellen illustrerar supportergruppernas kognitiva medelvärde samt standardavvikelse 

avrundat till en decimal, uppdelad i de undersökta variablerna liten filantropisk donation till 

välgörenhet, betydlig filantropisk donation till välgörenhet, liten tid till etiskt volontärarbete 

och betydlig tid till etiskt volontärarbete. 

 

5.2.2.2 Den affektiva delen 

 

Frågorna 11,12,17 och 18 avsåg att ta reda på attityden inom den affektiva delen. Frågorna 

behandlade i vilken mån respondenterna kände stolthet till CSR-aktiviteter utöver 

kärnverksamheten. Variablerna som graderades är precis som i kognitionsdelen liten 

filantropisk donation till välgörenhet, betydlig filantropisk donation till välgörenhet, lite etiskt 

volontärarbete och betydligt etiskt volontärarbete. Medelvärdena på dessa variabler kommer 

även presenteras i figur 3. 

 

Högre supporteridentifikation 

Medelvärdet för den totala affektiva delen visades vara neutral på 2,7 för gruppen med högre 

supporteridentifikation. Standardavvikelsen för detta medelvärde nådde 1,5.  Medelvärdet för 

stoltheten relaterat till lite etiskt volontärarbete visades vara både positivt och högst på 3,5 

med en standardavvikelse på 1,5. Att avsätta en liten filantropisk donation till välgörenhet gav 

ett medelvärde på neutrala 2,9 med tillhörande standardavvikelse på 1,6, medan en betydlig 
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filantropisk donation till välgörenhet och betydlig tid till etiskt volontärarbete båda gav ett 

negativt medelvärde på 2,3 med tillhörande standardavvikelse på 1,5.  

 

Lägre supporteridentifikation 

Gruppen med lägre supporteridentifikation hade för den totala affektiva delen ett neutralt 

medelvärde på 3,2 med en standardavvikelse på 1,5. Att avsätta lite etiskt volontärarbete gav 

ett positivt medelvärde på 3,7 med en tillhörande standardavvikelse på 1,3. En liten 

filantropisk donation till välgörenhet gav ett medelvärde på neutrala 3 med en 

standardavvikelse på 1,4. Att avsätta betydlig tid till etiskt volontärarbete gav ett medelvärde 

på neutrala 3 med en standardavvikelse på 1,5. En betydlig filantropisk donation hade ett 

medelvärde på neutrala 2,8 med en standardavvikelse på 1,6. 

 

Affektiv gruppstatistik 

 
Identifikation Antal Medelvärde Std. Avvikelse 

11. Liten filantropisk donation till 

välgörenhet  

Högre 54 2,9 1,6 

Lägre 42 3,0 1,4 

12. Betydlig filantropisk donation 

till välgörenhet 

Högre 54 2,3 1,5 

Lägre 42 2,8 1,6 

17. Liten tid till etiskt 

volontärarbete 

Högre 54 3,5 1,5 

Lägre 42 3,7 1,3 

18. Betydlig tid till etiskt 

volontärarbete 

Högre 54 2,3 1,5 

Lägre 42 3,0 1,5 

 

TABELL 3 AFFEKTIVA DELEN:  

Tabellen illustrerar supportergruppernas affektiva medelvärde och standardavvikelse avrundat 

till en decimal, uppdelad i de undersökta variablerna liten filantropisk donation till 

välgörenhet, betydlig filantropisk donation till välgörenhet, liten tid till etiskt volontärarbete 

och betydlig tid till etiskt volontärarbete. 

 

5.2.2.3 Den beteendemässiga delen 

 

Frågorna 13,14,19 och 20 avsåg att ta reda på ifall CSR-aktiviteter utöver kärnverksamheten 

bidrog till respondenternas beteende i form av vilken mån de är villiga att sprida 
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informationen vidare till sin omgivning. Variablerna är även här lite och betydlig tid till etiskt 

volontärarbete samt liten och betydlig filantropisk donation. Medelvärdet på variablerna 

kommer även presenteras i figur 4. 

 

Högre supporteridentifikation 

Medelvärdet för den totala beteendemässiga delen hos gruppen med högre 

supporteridentifikation låg på neutrala 2,8 med en standardavvikelse på 1,7. Variabeln som 

mest präglade respondenternas beteende var lite etiskt volontärarbetet som hade ett 

medelvärde på neutrala 3,2 med en standardavvikelse på 1,6. Variabeln liten filantropisk 

donation till välgörenhet hade ett neutralt medelvärde på 2,9 där standardavvikelsen låg på 

1,8. Betydlig tid till etiskt volontärarbete hade ett neutralt medelvärde på 2,7 med en 

standardavvikelse på 1,6. Betydlig filantropisk donation till välgörenhet skiljde sig inte 

nämnvärt utan hade ett neutralt medelvärde på 2,6 med tillhörande standardavvikelse på 1,7. 

 

Lägre supporteridentifikation 

Medelvärdet för den totala beteendemässiga delen hos gruppen med lägre 

supporteridentifikation låg på neutrala 3,1 med en standardavvikelse på 1,5. Variabeln som 

mest präglade beteendet var likt den andra gruppen lite etiskt volontärarbete som hade ett 

medelvärde på positiva 3,5 med tillhörande standardavvikelse på 1,3. Att avsätta betydlig eller 

liten donation till välgörenhet var i denna grupp likvärdigt och hade ett medelvärde på 3. 

Standardavvikelserna skiljde sig dock där den mer betydliga donationen hade en 

standardavvikelse på 1,5 medan liten donation hade en standardavvikelse på 1,6. Variabeln 

som minst präglade beteendet var avsättandet av en betydlig tid till etiskt volontärarbete som 

hade ett neutralt medelvärde på 3 med tillhörande standardavvikelse på 1,4. 
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Beteendemässig gruppstatistik 

 
Identifikation Antal Medelvärde Std. Avvikelse 

13. Avsätta en liten filantropisk 
donation till välgörenhet: 

Högre 54 2,9 1,8 

Lägre 42 3,0 1,6 

14. Avsätta en betydlig filantropisk 
donation till välgörenhet 

Högre 54 2,6 1,7 

Lägre 42 3,0 1,5 

19. Avsätta en liten tid till etiskt 
volontärarbete 

Högre 54 3,2 1,6 

Lägre 42 3,5 1,3 

20. Avsätta en betydlig tid till etiskt 
volontärarbete Högre 54 2,7 1,6 

Lägre 42 3,0 1,4 

 

TABELL 4 BETEENDEMÄSSIGA DELEN:  

Tabellen illustrerar supportergruppernas beteendemässiga medelvärde samt standardavvikelse 

avrundat till en decimal, uppdelad i de undersökta variablerna liten filantropisk donation till 

välgörenhet, betydlig filantropisk donation till välgörenhet, liten tid till etiskt volontärarbete 

och betydlig tid till etiskt volontärarbete. 

 

 Högre supporteridentifikation Lägre supporteridentifikation 

Kognitiv Medelvärde: 2,3 

Filantropisk donation: 1,9 

Etiskt volontärarbete: 2,6 

Medelvärde: 2,5 

Filantropisk donation: 2,3 

Etiskt volontärarbete: 2,7 

   

Affektiv Medelvärde: 2,7 

Filantropisk donation: 2,6 

Etiskt volontärarbete: 2,9 

Medelvärde: 3,1 

Filantropisk donation: 2,9 

Etiskt volontärarbete: 3,3 

   

Beteende Medelvärde: 2,8 

Filantropisk donation: 2,7 

Etiskt: 2,9 

Medelvärde: 3,1 

Filantropisk donation: 3 

Etiskt: 3,2 

   
 

TABELL 5 ATTITYDENS BESTÅNDSDELAR:  

Tabellen illustrerar en sammanfattning av attitydens beståndsdelar inom de undersökta 

supportergrupperna. Medelvärdena utgår från en femgradig skala där ett till tre motsvarar 

negativt till neutralt och tre till fem motsvarar neutralt till positivt. 

  



 

29 
 

6. Analys 
 

Till analysen kommer data som samlats in och presenterats i empiriavsnittet ställas mot 

uppsatsens teori. Teorin består av trekomponentsmodellen som mäter attityden kring tre 

komponenter (Kognition, Affektion samt Beteende). 

 

6.1 Kognition 
Supportrar oavsett identifikation baserat på kognitionskomponenten, förväntar sig att 

föreningen jobbar med etiskt samhällsansvar i liten utsträckning. Att kognitiva attityden för 

betydligt etiskt samhällsansvar förändrades stort till negativt pekar på att varje vecka under en 

säsong uppfattas vara allt för mycket tid. I vår studie framgår ingen skillnad mellan lägre och 

högre supporteridentifikation utan båda gruppernas gemensamma uppfattning är att 

föreningen inte ska ägna väsentligt med tid till etiskt samhällsansvar. Skiftandet av kognitiva 

attityden kan således med goda skäl identifieras till variabeln tid. Skillnaden i frågorna var att 

liten tid i enkäten motsvarade två gånger per säsong medan väsentlig tid motsvarade varje 

vecka under en säsong. Dessa två tidsaspekter skiljer sig stort och det kan även förklara varför 

supportrars uppfattning skiljde sig stort i fråga om etiskt samhällsansvar. 

 

Att klubben ska avsätta pengar till välgörenhet visar supportrar negativ uppfattning om. 

Baserat på kognitiva komponenten hade båda grupperna homogen uppfattning om att 

väsentlig donation inte ska utföras av föreningen. Skillnad mellan lägre och högre 

supporteridentifikation identifieras till lite filantropisk donation. Högre identifikation anser 

fortfarande att föreningen inte ska ägna sig åt detta samhällsansvar. Medan supportrar med 

lägre identifikation ställer sig neutralt i frågan vilket indikerar på att lite filantropiskt 

samhällsansvar inte har någon betydelse eller att dessa supportrar inte har bildat en 

uppfattning i frågan. Donera pengar identifierades som filantropisk handling, alltså något som 

inte förväntas av supportrarna. Detta kan vara naturlig anledning till att supportrarnas 

uppfattning blev negativ. En annan anledning som går att analysera som bidragande orsak är 

den ekonomiska variabeln. Till skillnad från etiskt samhällsansvar påverkade variabeln inte 

supportrar med högre identifikation utan visar på att filantropiskt samhällsansvar anses vara 

irrelevant. Den lägre supporteridentifikationsgruppen blev neutrala när mängden ändrades 

men inte tillräckligt för att anse att samhällsansvaret bör utföras. 
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6.2 Affektion 
Baserat på affektionskomponenten var attityden homogen då båda grupperna känner stolthet 

över att föreningen arbetar med lite etiskt samhällsansvar. Detta kan identifiera korrelationen 

mellan vad supportrar känner och anser i frågan, och är inget som skiljer sig oavsett 

supporteridentifikation. Däremot finns en skillnad mellan supporteridentifikation och 

betydligt etiskt samhällsansvar. När det kommer till supportrars känslor indikerar supportrar 

med lägre identifikation att känna en neural känsla även fast gruppens uppfattning påvisar 

annat. Högre identifikation känner däremot ett missnöje gentemot betydligt etiskt 

samhällsansvar vilket visar en korrelation mellan uppfattning och känslor. 

 

Lite filantropiskt samhällsansvar påvisar att supportrar har neutral känsla oavsett 

identifikation. Detta trots att uppfattningen skiljde mellan grupperna. Till väsentligt 

filantropiskt samhällsansvar var supportrar med lägre identifikation fortfarande neutrala i sina 

känslor trots att gruppen inte anser det viktigt. Högre supporteridentifikation känner däremot 

missnöje över väsentligt filantropiskt samhällsansvar. 

 

Trots att korrelation på några frågor identifierades mellan känslor och uppfattning, kan det ty 

sig underligt att supportrar med lägre identifikation inte anser att väsentligt volontärarbete ska 

bedrivas samtidigt som gruppen har en neutral känsloattityd. Eller att supportrar med högre 

identifikation har en neutral känsloattityd trots att liten donation anses vara oviktigt. Vi 

analyserar här att supportrar tar en känslomässig ställning till föreningen som respondenterna 

redan har en positiv bild av och med goda skäl redan är stolta över med tanke på 

supporterskapet. Att visa en neutral attityd till något som inte anses viktigt kan av logiska skäl 

arta sig neutralt istället för negativt eftersom supportrarna redan har en inpräntad positiv 

känsla av föreningen som helhet. Att supportrar med högre identifikation känner starkare 

känslor i frågor stärker att gruppen har ett större engagemang. 

      

6.2 Beteende 
Bohner och Wänke (2002) menar att beteendet kan arta sig baserat på antingen en känsla, 

uppfattning eller en kombination av dem båda. Dock har det i teoriavsnittet under 

beteendekomponenten poängterats att det i sambandet mellan attityd och beteende återfinns 

ett gap som måste beaktas. Vidare mättes beteendeattityden via enkät vilket innebär att 

respondenternas antagande beteende analyserades, och visar inte hur respondenterna beter sig 

i praktiken. Att berätta vidare om samhällsansvar till sin omgivning var det endast supportar 
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med lägre identifikation som gjorde om föreningen engagerade sig i lite etiskt samhällsansvar 

vilket i denna undersökning visar korrelation mellan attityd och det antagande beteendet.  

 

I övrigt fanns ingen skillnad mellan grupperna vilka var homogent neutrala i beteendet. Likt 

analysen av affektionskomponenten, riktar sig beteendekomponenten mot det favoriserade 

lagets samhällsansvar. Beteendet är till skillnad från övriga komponenter attityd som yttrar sig 

utåt till supportrarnas omgivning. Eftersom supportrar oavsett högre eller lägre identifikation 

har favoriserat laget genom supporterskap kan detta påverka beteendet om att inte öppet yttra 

en negativ word of mouth till dess omgivning även fast uppfattningen och känslorna påvisade 

annat. Detta styrks av beteendekomponentens teori om att beteendet är svårt att mäta eftersom 

andra faktorer kan spela en avgörande roll samt att beteendet i enkätform enbart mäter det 

antagande beteendet. 
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7. Slutsats  
Syftet med denna studie var att undersöka svenska elitidrottsföreningars supportrars attityd till 

CSR-arbete utöver kärnverksamheten samt jämföra om attityden skiljde sig mellan supportrar 

baserat på supporteridentifikation. Genom den empiriska undersökningen har vi identifierat 

skillnader och likheter mellan de båda grupperna.  

 

Sammanfattningsvis finner vi en kognitiv skillnad där supportrar med den högre 

identifikationen har en negativ attityd till CSR utöver kärnverksamheten medan gruppen med 

lägre identifikation har en neutral syn på den. Vad gäller affektionskomponenten 

har supportrarna i båda dess grupper en neutral känsla till CSR som går utöver 

kärnverksamheten. Avslutningsvis är den antagande beteendemässiga delen i stort sett 

likasinnad hos de båda grupperna oavsett aktivitet. Beteendekomponenten bör dock som 

tidigare diskuterats beaktas kritiskt då det finns ett gap mellan attityd och beteendet och vi 

finner således svårigheter att göra en slutsats om denna komponent. 

 

Attityden till filantropiskt samhällsansvar är sammantagningsvis hos supportrar negativ med 

högre identifikation samt neutral för supportrar med lägre identifikation. Skillnad på attityden 

identifieras här mellan supporteridentifikationsgrupperna.  

 

Attityden till etiskt samhällsansvar är hos supportrar neutral och ingen skillnad återfinns 

mellan grupperna. Dock sker en attitydförändring för båda grupperna när mängden förändras 

vilket betyder att etiskt samhällsansvar inte är betydelselös utan frågan ligger i omfattningen.  

 

Slutsatsen till denna studie är att vi totalt sett ser en marginell attitydskillnad till CSR-

aktiviteter utöver kärnverksamheten mellan grupperna baserat på identifikation. Den högre 

identifikationsgruppen lutar i alla komponenter åt en negativ attityd men totalt sett är inte 

attityden tillräckligt negativ och därav ses gruppen neutral. Den lägre identifikationsgruppen 

är neutral med en marginell negativ lutning. Sammanfattningsvis är slutsatsen att CSR har 

ringa betydelse för svenska supportrar oavsett grad av supporteridentifikation. 
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7.1 Diskussion 
Som studien påvisar är både begreppet CSR och attityd stora begrepp som omfattar många 

delar. Även fast studiens slutsats fastställer att supportrar oavsett identifikation har neutral 

attityd till CSR-arbete utöver kärnverksamheten diskuterar vi vikten av att titta djupare på 

området. Som både resultatet och analysen visar, går det att identifiera större positiva och 

negativa skillnader när man bryter ner attityden i mindre beståndsdelar och CSR till olika 

aktiviteter. Även mängden samhällsansvar är en viktig aspekt att ha i åtanke vilket det etiska 

samhällsvärdet starkt påvisar när liten mängd volontärarbete uppskattas av båda grupperna.  

 

Studiens stora skillnader mellan etiskt och filantropiskt samhällsansvar anser vi styrka 

argumenten om att svenska elitidrottsföreningar skiljer sig från amerikanska organisationer 

till strukturen. Även fast svenska elitidrottsföreningar genom kommersialisering efterliknar 

företag, är och ses dem fortfarande som ideella föreningar utan vinstintresse. Detta eftersom 

filantropiskt samhällsansvar i vår studie indikerar på att supportrar ställer sig generellt 

negativa till att finansiella medel tas från föreningen. Av resultatet kan vi tro att supportrar 

inte ser föreningen som vinstdrivande företag med stora ekonomiska resurser och därför blir 

finansiella delen känslig och något som supportrar regerar negativt på.  

 

I jämförelse med Walker och Kents (2009) amerikanska studie finner vi en attitydskillnad 

mellan de båda studiernas resultat. Den amerikanska studiens högre identifierade supportrar 

hade en neutral bild av CSR och den lägre graden var positiva. I vår studie fann vi de båda 

grupperna neutrala. Vi tror att skillnaden i studiernas lägre identifierade supportrar har med 

den idrottsliga strukturen att göra. Med tanke på att de amerikanska idrottslagen till hundra 

procent bedrivs som kommersiella företag tror vi att de amerikanska supportrarna i den lägre 

identifikationsgruppen har andra krav på att företagen på ett samhällsansvarigt sätt bör bidra, 

precis som alla andra företag. Som tidigare poängterats skiljer sig de amerikanska 

seriesystemen på grund av avsaknaden av divisionsomplacering. Att svenska supportrar med 

lägre supporteridentifikation till skillnad från amerikanska ställer sig neutralt påvisar vikten 

till denna skillnad. Uteblivna sportsliga resultat för svenska elitidrottsföreningar har större 

påverkan genom risken till degradering och supportrar värderar sportliga resultatet högre även 

fast supporteridentifikationen är lägre. Vidare tror vi att de svenska supportrarna ser att 

elitidrottsföreningarna i grunden redan är samhällsnyttiga vilket bidrar till att de lägre 

identifierade supportrarna hade en mer neutral syn, och i jämförelsevis sämre attityd emot 

denna verksamhet. 
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Anledningen till att den högre identifikationsgruppen i den amerikanska studien var neutral 

berodde enligt Walker och Kent (2009) på att de är mer fokuserade på det sportsliga 

resultatet. Anledningen till att de inte är negativa tror vi beror på att de som tidigare nämnt är 

företag i grunden och att dess CSR-verksamhet av den anledningen faller sig naturligt. Vår 

studie visade som sagt att båda identifikationsgrupperna var neutrala. Med detta resonemang 

borde de högre identifierade supportrarna på den svenska marknaden ha en allmänt sämre 

attityd till denna verksamhet i jämförelsevis med den amerikanska gruppen. Detta blev dock 

inte fallet men vi kunde ändå se att attityden starkt lutade mot en negativ attityd vilket vi 

precis som föregående diskussion tror att ha med den idrottsliga strukturen att göra. Gruppen 

med högre supporteridentifikation har som tidigare nämnts en positiv attityd till lite etiskt 

samhällsansvar vilket påverkar och höjer den totala attityden. Studiens jämförelse bör dock 

kritiskt beaktas då studiernas tillvägagångssätt skiljer sig.  

      

7.2 Förslag till vidare forskning 
Då denna studie enbart behandlade hypotetisk CSR utöver kärnverksamheten kan det för 

vidare forskning vara intressant att även titta på andra elitidrottsföreningar för att på så sätt 

jämföra med denna studies resultat. Vid liknande resultat skulle elitidrottsföreningarna i 

allmänhet kunna få en mer generell bild av supportrarnas attityd till denna verksamhet. Vidare 

forskning skulle även kunna ha en mer kvalitativ karaktär för att på ett mer djupgående sätt få 

en större förståelse kring supportrars attityd till CSR som går utöver kärnverksamheten. Det 

ska även poängteras att då denna studie byggdes på en enkätundersökning blir resultaten 

enbart hypotetiska genom att respondenterna svarar som personerna tror att de skulle bete sig. 

För att få ett mer realistiskt utfall skulle beteendet kunna undersökas mer praktiskt i vidare 

forskning. 

 

7.3 Slutliga kommentarer 
Resultaten från studien kan dessvärre inte generaliseras mot sin population. Detta då det inte 

finns någon riktigt naturlig urvalsram att utgå ifrån samt att antalet respondenter bör vara 

betydligt fler. Trots detta kan resultaten framtagna i studien användas som en fingervisning 

när det kommer till värdet av CSR utöver kärnverksamheten. Det ger även en fingervisning på 

att attityden skiljer sig på grund av hur den strukturella uppbyggnaden ser ut och att 

elitidrottsföreningars val av att ta ytterligare samhällsansvar bör beaktas mer kritiskt. 

Eftersom studien visar att supportrars generella attityd till CSR utöver kärnverksamheten är 

neutral kan det hjälpa elitidrottsföreningar då intressenten varken motstrider eller hyllar CSR-
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arbete, men elitidrottsföreningarna bör ha detta i åtanke om de således lägger större vikt till 

andra intressenter. Detta eftersom attityden snabbt kan ändras beroende på hur arbetet ser ut. 
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Bilaga 1 Enkäten 
 

Del 1 av 5 Hammarby fotbolls samhällsansvar 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som skriver kandidatuppsats. Enkäten undersöker 

supportrars syn på Hammarbys samhällsansvar. För att besvara enkäten ska du vara minst 18 

år gammal och informationen i enkäten avses endast att användas i syftet för denna uppsats 

och kommer inte säljas vidare. 

Undersökningen görs helt anonymt och behandlar 20 frågor. Enkäten tar inte mer än 4 

minuter att besvara. 

Vi vore väldigt tacksam om du tar dig tid. 

Tack på förhand och glöm inte att trycka på skicka.  

Vid eventuella frågor, kontakta Patrik Unroth på h13patun@du.se 

 

Del 2 av 5 Bakgrund 

1. Är Du Man [] 

Eller Kvinna []   

Vill ej svara  [] 

 

2. Hur gammal är Du? 18-29 [] 

  30-39 [] 

  40-49 [] 

  50-59 [] 

  60+ [] 

 

Del 3 av 5 Supporters identifikation 

3. Hur viktigt är det för dig att Hammarby fotboll vinner matcher? 

Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 6 7 8 Mycket viktigt 

4. Hur hängiven supporter anser DU dig vara? 

Inte alls hängiven 1 2 3 4 5 6 7 8  Mycket hängiven 

5. Hur hängiven supporter tror du dina vänner anser dig vara? 

Inte alls hängiven  1 2 3 4 5 6 7 8 Mycket hängiven 

6. Hur ofta följer du Hammarby fotbolls seriematcher (Oavsett om det är på TV, på plats eller 

på radio) 
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Aldrig   1 2 3 4 5 6 7 8  Alltid   

7. Hur mycket ogillar du Hammarby fotbolls största rivaler? 

Ogillar inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8  Ogillar väldigt mycket 

8. Hur ofta framhäver du Hammarbys namn eller klubbmärke på jobbet, i hemmet eller på 

dina kläder? 

Aldrig   1 2 3 4 5 6 7 8  Alltid 

 

Del 4 av 5 Välgörenhet 

9. Jag anser att Hammarby fotboll borde avsätta en liten summa pengar till välgörenhet 

(exempelvis 1 % av biljettintäkterna) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

10. Jag anser att Hammarby fotboll borde avsätta en större summa pengar till välgörenhet 

(exempelvis 10 % av biljettintäkterna) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

11. Jag skulle bli väldigt stolt om Hammarby fotboll avsatte en liten summa pengar till 

välgörenhet (exempelvis 1 % av biljettintäkterna) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

12. Jag skulle bli väldigt stolt om Hammarby fotboll avsatte en större summa pengar till 

välgörenhet (exempelvis 10 % av biljettintäkterna) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

13. Om Hammarby fotboll avsätter en liten summa pengar till välgörenhet (exempelvis 1% av 

publikintäkterna) berättar jag det gärna vidare med en positiv antydan till min omgivning 

(familj & vänner) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

14. Om Hammarby fotboll avsätter en större summa pengar till välgörenhet (exempelvis 10% 

av publikintäkterna) berättar jag det gärna vidare med en positiv antydan till min omgivning 

(familj & vänner) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

 

Del 5 av 5 Volontärarbete 

15. Jag anser att Hammarbys fotbollsspelare borde ägna lite tid åt volontärarbeten som att 

exempelvis besöka barnsjukhus (två gånger per säsong) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 
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16. Jag anser att Hammarbys fotbollsspelare borde ägna väsentligt med tid åt volontärarbeten 

som att exempelvis besöka barnsjukhus (varje vecka under en säsong) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

17. Jag skulle bli väldigt stolt om Hammarbys fotbollsspelare ägnade lite tid åt 

volontärarbeten som att exempelvis besöka barnsjukhus (två gånger per säsong) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

18. Jag skulle bli väldigt stolt om Hammarbys fotbollsspelare ägnade väsentligt med tid åt 

volontärarbeten som att exempelvis besöka barnsjukhus (varje vecka under en säsong) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

19. Om Hammarbys fotbollsspelare ägnar lite tid åt volontärarbeten som att exempelvis 

besöka barnsjukhus (två gånger per säsong) berättar jag det gärna vidare med en positiv 

antydan till min omgivning (familj & vänner) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

20. Om Hammarbys fotbollsspelare ägnar väsentligt med tid åt volontärarbeten som att 

exempelvis besöka barnsjukhus (varje vecka per säsong) berättar jag det gärna vidare med en 

positiv antydan till min omgivning (familj & vänner) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5  Instämmer Helt 

 

Tack för att du tog dig tid och besvarade enkäten!   
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Bilaga 2 T-test 

Tabeller framtagna ur statistikprogrammet SPSS 

Under kategorin ”Identifikation” är högre supporteridentifikation kodad med (1) och lägre 

supporteridentifikation kodad med (0). N anger antal respondenter i respektive grupp. Mean 

är medelvärdet och Std. Deviation står för standardavvikelse. 

 

Group Statistics - Cognitive 

 
Identifikation N Mean Std. 

Deviation 

10. Jag anser att 

Hammarby fotboll borde 

avsätta en större summa 

pengar till välgörenhet 

(exempelvis 10 % av 

biljettintäkterna) 

1 54 1,39 ,685 

0 42 1,95 1,188 

9. Jag anser att 

Hammarby fotboll borde 

avsätta en liten summa 

pengar till välgörenhet 

(exempelvis 1 % av 

biljettintäkterna) 

1 54 2,44 1,488 

0 42 2,64 1,284 

15. Jag anser att 

Hammarbys 

fotbollsspelare borde ägna 

lite tid åt volontärarbeten 

som att exempelvis 

besöka barnsjukhus (två 

gånger per säsong) 

1 54 3,54 1,476 

0 42 3,64 1,284 

16. Jag anser att 

Hammarbys 

fotbollsspelare borde ägna 

väsentligt med tid åt 

volontärarbeten som att 

exempelvis besöka 

barnsjukhus (varje vecka 

under en säsong) 

1 54 1,65 ,974 

0 42 1,81 1,153 
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Group Statistics Affective 

 
Identifikation N Mean Std. 

Deviation 

11. Jag skulle bli väldigt 

stolt om Hammarby fotboll 

avsatte en liten summa 

pengar till välgörenhet 

(exempelvis 1 % av 

biljettintäkterna) 

1 54 2,85 1,607 

0 42 2,95 1,396 

12. Jag skulle bli väldigt 

stolt om Hammarby fotboll 

avsatte en större summa 

pengar till välgörenhet 

(exempelvis 10 % av 

biljettintäkterna) 

1 54 2,26 1,456 

0 42 2,83 1,591 

17. Jag skulle bli väldigt 

stolt om Hammarbys 

fotbollsspelare ägnade lite 

tid åt volontärarbeten som 

att exempelvis besöka 

barnsjukhus (två gånger 

per säsong) 

1 54 3,50 1,539 

0 42 3,67 1,300 

18. Jag skulle bli väldigt 

stolt om Hammarbys 

fotbollsspelare ägnade 

väsentligt med tid åt 

volontärarbeten som att 

exempelvis besöka 

barnsjukhus (varje vecka 

under en säsong) 

1 54 2,31 1,464 

0 42 2,95 1,497 
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Group Statistics - Behavioral 

 
Identifikation N Mean Std. 

Deviation 

13. Om Hammarby fotboll 

avsätter en liten summa 

pengar till välgörenhet 

(exempelvis 1% av 

publikintäkterna) berättar 

jag det gärna vidare med 

en positiv antydan till min 

omgivning (familj &amp; 

vänner) 

1 54 2,87 1,781 

0 42 3,02 1,569 

14. Om Hammarby fotboll 

avsätter en större summa 

pengar till välgörenhet 

(exempelvis 10% av 

publikintäkterna) berättar 

jag det gärna vidare med 

en positiv antydan till min 

omgivning (familj &amp; 

vänner) 

1 54 2,61 1,676 

0 42 3,05 1,545 

19. Om Hammarbys 

fotbollsspelare ägnar lite 

tid åt volontärarbeten som 

att exempelvis besöka 

barnsjukhus (två gånger 

per säsong) berättar jag 

det gärna vidare med en 

positiv antydan till min 

omgivning (familj &amp; 

vänner) 

1 54 3,17 1,599 

0 42 3,45 1,292 

20. Om Hammarbys 

fotbollsspelare ägnar 

väsentligt med tid åt 

volontärarbeten som att 

exempelvis besöka 

barnsjukhus (varje vecka 

per säsong) berättar jag 

det gärna vidare med en 

positiv antydan till min 

omgivning (familj &amp; 

vänner) 

1 54 2,65 1,556 

0 41 2,90 1,411 
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