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Sammanfattning 

Denna studie behandlar Corporate Social Responsibility (CSR) inom idrottsbranschen, med 

inriktning mot professionella ishockeyspelare. Studiens syfte är att erhålla en förståelse för 

hur professionella ishockeyspelare organiserar sig av filantropiskt CSR, samt undersöka vad 

som motiverar dem till det filantropiska CSR-arbetet och hur detta i sin tur påverkar 

ishockeyspelarens varumärke. Följande frågeställningar ska besvaras för att uppnå syftet: hur 

organiserar sig ishockeyspelare genom filantropiskt CSR-arbete, vad motiverar dem till 

filantropiskt CSR-arbete samt hur deras varumärke påverkas av filantropiskt CSR-arbete? För 

att nå den djupa förståelsen har empirin samlats in genom elva semistrukturerade intervjuer. 

Studien har utgått från ett deduktivt synsätt men har gradvis övergått till ett induktivt synsätt. 

Således har studien utgått från tidigare kunskap för forskningsämnet men efter de utförda 

intervjuerna övergått till ishockeyspelarnas ställningstagande. Efter en analysering av studien 

kunde starka kopplingar mellan det empiriska materialet och den teoretiska referensramen 

konstateras. Efter arbetets gång blev det tydligt att ishockeyspelarna inte använder sig av 

CSR för sin egna skull eller för sin egna vinning. Motiven bakom ishockeyspelarnas 

engagemang för CSR kunde kopplas till deras unika förutsättningar, men även av 

uppmuntran av sin omgivning. Motivationen för CSR engagemang visade sig fortleva i livet 

efter idrotten.  

Nyckelord 

CSR, filantropi, idrottsbranschen, ishockeyspelare, NHL, organisering, varumärke och 

motivation  
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Abstract 

This study examines Corporate Social Responsibility (CSR) within the industry of sports and 

more precisely in regards to professional ice hockey players. The purpose of this study is to 

achieve a deeper understanding of how professional ice hockey players organize themselves 

through philanthropic CSR and why these engage in this CSR-work and in turn how it affects 

their brand. To attain this purpose the study need to answer the following three questions: 

how do ice hockey players organize themselves using philanthropic CSR, what motivates 

them to do philanthropic CSR-work and lastly how is their brand affected by doing 

philanthropic CSR.To achieve this deeper knowledge eleven interviews were carried out to 

collect the empirical data for the study. The interviews were conducted with a deductive 

viewpoint which gradually turned into a inductive one. With this in mind the study has been 

carried out with previous studies being taken in consideration and after the conclusion of the 

interviews into the position of the individual hockey players. After analysing the results a 

strong connection between the empirical data and the theoretical framework could be 

confirmed and it became clear that the players did not use CSR for their own gain or benefits. 

The motives behind the players engagement with CSR-activities could be connected to their 

unique prerequisites, but also through the encourage they received from their surroundings. 

The motivation for CSR seemed to come from the will to transcend into the life after sports. 

Keywords 

CSR, philanthropy, sports industry, ice hockey players, NHL, organization, brand and 

motivation 
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Förord 

 “Sport has the power to change the world. It has the power to inspire, it has the 

power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they 

understand. Sport can create hope, where once there was only despair. It is more powerful 

than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of 

discrimination.” 

-Nelson Mandela, 2000 

Tack, 

Till alla idrottsprofiler som väljer att ge tillbaka till samhället och ägna tid åt CSR. Ni är en 

inspirationskälla för oss och vårt val av självständigt arbete. Ett extra tack till de 

ishockeyspelare som har tagit sig tid att bli intervjuade för att dela sina reflektioner och 

tankar med oss, trots slutspel i NHL och VM, utan er hade vårt arbete inte varit möjligt att 

genomföra. Vi vill även passa på att önska all lycka i framtiden till de aktiva som 

pensionerade idrottsprofilerna. 

Vi får inte glömma bort att nämna vårt motiverande utbildningsprogram Sport management. 

Under tre års tid har vi haft möjligheten att kombinera nöje med nytta samt umgås med 

likasinnade studenter. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till varandra, för ett underhållande och givande arbete. 

Dagligen har vi uppmuntrat och pushat varandra som lett till ett fantastiskt samarbete.  

 

 

Stockholm, 2019 

 

Emmy Alasalmi & Lisa Mattsson 
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1. Inledning  

 

I det inledande kapitlet presenteras en inblick av bakgrundsfaktorer som förutsätter och leder 

till uppsatsens huvudsakliga ämne, CSR i relation till idrottare. Även studiens syfte, 

frågeställningar samt avgränsning kommer inom detta kapitel att kartläggas.

 

1.1 Bakgrund  

Det var år 1967 när Riksidrottsförbundet avskaffade  idrottens amatörregler, som övergick 

idrotten från lek till allvar (Peterson 2004, s. 22). Det som gör att leken blir till allvar, är att 

idrottens förutsättningar förändras. Idrotten är lek när den utövas stundvis för endast sin egen 

skull eller enbart för äran. Leken övergår till allvar när idrottandet blir en 

heltidssysselsättning av väletablerade utövare, som har avsikten att det ska resultera i en 

omsättning i kronor och ören, och därmed också en vinstgivande verksamhet. Efter idrottens 

kapitalisering 1967 var det två betydelsefulla processer som kommit att forma idrotten; 

kommersialiseringen och professionaliseringen. (Peterson 2004, ss. 20-24) 

Kommersialiseringen har gjort idrottarna till underhållare och varumärken medan 

professionaliseringen ger idrottarna betalt för sina prestationer (Coakley & Pike 2014, s. 

392). Denna utveckling inom idrotten har lett till högre krav på hur individer på en 

professionell nivå organiserar och leder sin verksamhet. (Peterson 2004, s. 22) 

En konsekvens av kommersialiseringen är att idrottarna i de högsta ligorna har extremt höga 

årslöner. Några tillhör till och med de rikaste personerna i världen. Därmed har många 

idrottare även börjat donera pengar och engagera sig i välgörenhet. Exempelvis har 

ishockeyspelaren Pernell Karl Subban med sin årliga lön på nio miljoner dollar, vid 

upprepade tillfällen valt att spendera sina pengar på donationer till välgörande ändamål. 

Genom Subbans donation på 10 miljoner dollar till ett barnsjukhus, är hans donation den 

största sjukhuset tagit emot från en idrottsman. Subbans egna ord lyder “fantastiskt att få ge 

något tillbaka”. (Käck 2015) En annan idrottare som med sitt egna varumärke har blivit 

global och större än många idrottsklubbar är Zlatan Ibrahimovic. Fotbollsspelaren har i 

samarbete med FN:s World Food Programme för att stoppa hungern i världen, målat 50 olika 

namn på sin kropp som symboliserar tatueringar. Zlatan menar att alltför många idag lider av 

hunger och blir drabbade av krig, naturkatastrofer och extrem fattigdom. Zlatan har använt 
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sitt starka varumärke som en plattform för att ta sig an ett samhällsansvar och hjälpa andra. 

(Brenning 2015) 

Mitt namn är Zlatan Ibrahimovic. Var jag än går känner folk igen mig. Säger mitt namn. Hejar 

på mig. Men det finns namn ingen hejar på. Carmen. Rahma. Antoine. Lida. Cheeuy. Mariko. 

(Brenning 2015)  

Förutom att kommersialiseringen har lett till högre krav på idrottarens  agerande, ställer även 1

dagens samhälle allt högre krav på att organisationer och företag tar ett samhälleligt ansvar 

och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Ett samhällsansvar som idag kännetecknas av 

det vanligt förekommande begreppet Corporate Social Responsibility (CSR), vilket även 

blivit vanligt hos den enskilde idrottarens företag. Ovanstående fall exemplifierar att flera 

idrottare engagerar sig enskilt inom CSR, där CSR vanligen förekommer i ekonomiskt och 

socialt ansvarstagande.  

Ett utförande av CSR-arbete bidrar inte enbart i legitimitet från omgivningen och en 

uppfattning som en god samhällsmedborgare (Borglund, De Geer & Frostenson 2009; Carroll 

1991), CSR-arbeten hjälper dessutom idrottaren att stärka sitt egna varumärke, öka 

medvetenheten och expandera utanför det idrottsliga engagemanget. (Slack 2014; Morrison, 

Misener & Mock 2018). Leckie, McDonald och Nyadzayo (2016) menar däremot att 

CSR-arbete kan kopplas till något som går utöver det ekonomiska intresset, eftersom CSR 

bidrar med psykologiska fördelar som exempelvis känslor av välbefinnande och 

förnöjsamhet. CSR som fenomen framkommer i all sorts idrott på olika nivåer, men det är 

som mest synligt i de professionella ligorna med idrottsstjärnor med ett stort inflytande som 

på så sätt kan nå ut till allmänheten och göra skillnad. (Morrison, Misener & Mock 2018) 

Söderman (2004, s. 189) förtydligar att det inte är alla inom idrotten som lyckas, utan endast 

de absolut bästa som kan leva på sin idrott.  

1.2 Problemdiskussion  

Flertalet människor ser inte idrottare som arbetare eftersom idrott är en hobby eller 

fritidsaktivitet som utövas för underhållning av så många. Därmed förbises ofta de 

svårigheter som idrottare utsetts för såsom att en ishockeyspelare är en idrottsklubbs 

egendom genom att vara kontrakterad till en organisation. (Coakley & Pike 2014, s. 392) 

1  När vi talar om idrottare syftar vi genomgående i studien på professionella idrottare som ses som sitt egna 
vinstdrivna företag. 
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Samtidigt förväntas dessa idrottare vara förebilder i samhället och agera på ett exemplariskt 

sätt. De ska inte klaga över deras arbetssituation därför att många anser att det inte är ett jobb 

att åka skridskor och samtidigt bli miljonär. Vad många glömmer är att dessa idrottare också 

bara är människor och för dessa organisationer är de arbetare som är där för att leverera 

resultat och intäkter till företaget även om de har ett roligt jobb. (Zimmer & Zimmer 2001) 

De ställs inför stor press att prestera samtidigt som de blir offentliga personer och är så 

privilegierade att de förväntas att ge tillbaka och vara tacksamma gentemot det samhället som 

faktiskt låter dem tjäna pengar och bli ekonomiskt oberoende genom att utöva idrott. De blir 

idoler som ska föregå med ett gott exempel för de som ser upp till dem, därför blir det lätt att 

exempelvis göra detta genom donationer till en välgörenhet eller ställa sig bakom ett projekt 

som man anser vara bra, vissa besöker som tidigare sagts sjukhus eller uppmärksammar 

problem i världen genom symboliska tatueringar.  

Som nämnt i avsnittet ovan så ställs det krav på idrottare att vara goda samhällsmedborgare, 

mycket av detta jobb görs i det tysta av idrottare utan att många får reda på det. Flertalet 

idrottare jobbar idag med vad som kallas för CSR, ett begrepp som används i samband med 

företag eller organisationer men som idrottare idag utövar helt själva genom sina egna 

varumärken. Trane (2007) som är ekonomisk kommentator på SVT hävdar att CSR står för 

viljan att hjälpa till och ge tillbaka till samhället, och det är noga dokumenterat hur stora 

företag och organisationer donerar pengar till välgörande ändamål, dels av välvilja men också 

på grund av publicitet eller för att framstå som goda medborgare trots att deras företag 

exempelvis går emot etiska riktlinjer såsom barnarbete eller svart arbetskraft. 

Men det finns såklart även andra motiv för idrottare till att genomföra CSR som är mer 

egoistiska. Det kan vara att ge publicitet till sitt eget namn och på så sätt växa sitt eget 

varumärke, eller för att man exempelvis gjort något fel och vill rentvå sitt namn och framstå 

som en god person igen i samhällets ögon. (Bang & Lee 2018, s. 39) En idrottare eller ett 

företag behöver inte enbart genomföra CSR för att de själva vill vara goda medborgare utan 

mer eftersom samhället kräver att dem ska vara det eller för att gottgöra för en tidigare 

handling. Vissa väljer exempelvis att besöka ett sjukhus, vilket ses som CSR-arbete men de 

gör det snarare för sin egen vinning då bilder med de sjuka barnen tas tillsammans med 

idrottaren vilket ger idrottaren goodwill i samhället och uppmärksamhet som en god person 
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fastän de enbart gör det som mer av ett PR-trick för att växa sitt varumärke och som offentlig 

person. (Bang & Lee 2018, s. 39) 

Det tas dock sällan upp eller studeras hur eller varför enskilda idrottare väljer att engagera sig 

i CSR. Detta tas upp av Slack (2014) som menar att CSR har studerats i samband med 

samhällsfrågor såsom miljö och etik men att det finns en bristfällig forskning inom 

kopplingen mellan idrottsbranschen och CSR. De studier som genomförts riktar in sig på 

organisationer eller klubbar inom idrotten och denna studie ämnar därför att belysa enskilda 

ishockeyspelares bakomliggande engagemang för filantropiskt CSR samt fylla den 

kunskapslucka som finns inom området. Som tidigare nämnt kan exempelvis donerande av 

pengar, besökande av sjukhus och engagemang i FN benämnas som filantropisk CSR-arbete. 

1.3 Syfte och Frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att erhålla en förståelse för hur professionella ishockeyspelare 

organiserar sig och utför filantropiskt CSR-arbete, samt undersöka vad som motiverar dem 

till filantropiskt CSR-arbete och hur detta i sin tur påverkar ishockeyspelares varumärke. 

Följande frågeställningar ska besvaras för att uppnå syftet: 

● Hur organiserar ishockeyspelare filantropiskt CSR-arbete? 

● Vad motiverar ishockeyspelare till filantropiskt CSR-arbete? 

● Hur påverkas ishockeyspelares varumärke av filantropiskt CSR-arbete? 

1.4 Avgränsning 

Trots att CSR i grunden är ett begrepp som rör vinstdrivna företag, ska det inte glömmas bort 

att företag kan se olika ut. I denna studie appliceras CSR på den professionella 

ishockeyspelaren, vilken kan ses som sin egna organisation och företag. Det egna företaget 

kan organiseras enskilt av individen och vara vinstdrivande, eftersom idrottandet kan ge dem 

ett överskott av ekonomiskt utbyte. Genom att skriva kontrakt med en idrottsklubb blir 

idrottandet deras yrke, samtidigt som de tjänar pengar och gör vinst på att spela ishockey. 

Studien begränsar sig enbart till filantropiskt CSR vilket innebär CSR-arbete i form av 

donationer, kultur eller forskning. Studien undersöker därför inte hur respondenterna ställer 

sig till exempelvis miljöaspekter som sina många flygresor eller var utrustningen de använder 

tillverkas eller vilket material den är gjord av utan enbart filantropiskt CSR.  
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Studien är även avgränsad till vissa ligor. Det finns cirka 90 000 aktiva ishockeyspelare i 

Sverige (Svenska ishockeyförbundet 2018), men denna studie inriktar sig enbart på 

professionella ishockeyspelare som befinner sig eller har spelat i Allsvenskan, Svenska 

Hockeyligan (SHL) eller National Hockey League (NHL). NHL är högsta ligan i 

nordamerika samt världens högst rankade ishockeyliga. SHL är Sveriges högsta liga och 

Allsvenskan den näst högsta. Studien har inte tagit i beaktande intressenter, 

idrottsorganisationer eller de faktiska mottagarna av CSR, utan fokus ligger på 

ishockeyspelarnas enskilda CSR-arbete. Eftersom studien har varit tidsbegränsad har det skett 

en avgränsning av tre huvudsakliga kriterier; svensk nationalitet, manliga ishockeyspelare 

och engagemang i CSR-arbete under ishockeykarriären. 

Studien avgränsar sig även när det kommer till urvalet, då den enbart undersöker manliga 

ishockeyspelare. Varför fokuset i denna studie inriktar sig mot det manliga könet grundar sig 

även i de bristfälliga förutsättningarna som finns för kvinnor inom ishockeyn. Med 

bristfälliga förutsättningar menas att det inte finns ett ekonomiskt underlag, det vill säga att 

svenska damishockeyspelare varken kan ha ishockey som sitt heltidsyrke eller leva på att 

enbart spela ishockey. Damishockeyspelare kan än inte driva en vinstdriven verksamhet, 

eftersom utvecklingen av jämställdheten inom idrottsvärlden fortfarande pågår, och blir 

därmed oväsentliga för denna studie. (Peterson 2004, s. 23) Urvalet har således kommit att bli 

ett medvetet och subjektivt val som återfinns under 3.2.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel kommer att behandla vad CSR är, varför det är viktigt och motiv för det. Här 

presenteras även hur idrotten har utvecklats till att bli en vara på en marknad samt hur 

idrottaren blir sitt egna varumärke och företag. Kapitlet tar även upp tidigare studier, 

forskning samt teorier för att möjliggöra en förståelse bakom idrottarnas organisering av 

CSR samt hur det påverkar deras egna varumärke.  

 

2.1 Vad är CSR?  

Enligt Carroll (1999) uppkom tolkningen av vad som kallas modern CSR eller som det 

kallades då, Social responsibility (SR) på 1950-talet och det definierades som:  

It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or 

to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our 

society. (Bowen 1953 se Carroll 1999, s. 270) 

Detta var en uppmaning till de stora företagen och organisationerna i samhället som vidrörde 

många människors liv genom sin produktion på att alltid ha samhällets bästa i åtanke (Carroll 

1999). Detta tankesätt utvecklades senare under åren och 1960 så kom ännu en definition 

dock lite mer preciserad:  

Business- men´s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s 

direct economic or technical interest. (Davis 1960 se Carroll 1999, s. 271) 

Vilket kan översättas till att affärsmän tar beslut på grund av anledningar som inte 

nödvändigtvis är i företagets ekonomiska eller tekniska intresse. På den tiden var tesen 

bakom CSR att vara ansvarsfull gentemot samhället och fördela resurser så att alla får ta del 

av dem inte enbart några få privatpersoner. (Carroll 1999)  

Under 1970-talet exploderade antalet forskare inom området CSR och flertalet definitioner 

liknande ovannämnda togs fram av olika forskare och studier. Dessa handlade precis som 

tidigare om det ansvaret som företag och organisationer har gentemot sina anställda, 

samhället och varandra att inte enbart göra det som ger störst ekonomisk avkastning. (Carroll 

1999) Nya definitioner har sedan uppkommit och utvecklats med åren men det som 
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genomgående går att se är att CSR är ett komplext begrepp som har fått flera ansikten och 

kan därför definieras på olika sätt beroende på tolkning och situation. En vanlig och frekvent 

förklaring av begreppet är socialt, miljömässigt samt ekonomiskt ansvar. Däremot kan det 

centrala i CSR med säkerhet beskrivas som företagens sociala ansvar. (Borglund, De Geer 

och Frostenson 2009) CSR grundar sig mycket i frivillighet utan entydiga och lagliga 

regleringar, vilket försvårar en exakt definition av begreppet. Löhman och Steinholtz (2003, 

s. 13) menar därför att de enskilda företagen själva ska definiera vilken typ av ansvar som är 

rimligt i förhållande till sin omgivning och till sina intressenter. Exempelvis har Europeiska 

unionen valt att definiera CSR enligt följande:  

Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver. 

 (Löhman & Steinholtz 2003, s. 13) 

 

Det är dock under det senaste decenniet tillsammans med teknologins framfart som CSR har 

vuxit fram och blivit en ny idé och trend, och därmed även en viktigt del av affärsstrategin för 

att organisera sin verksamhet på “rätt” sätt. (Grafström & Windell 2011) Grafström & 

Windell (2011) framför också CSR som något som ska ha en positiv inverkan på 

verksamhetens ekonomiska tillväxt. De menar att vanliga argument för CSR hör ihop med en 

ökad vinst, men att majoriteten av argumenten visar på att CSR bidrar till att stärka sin 

konkurrenskraft eller att öka marknadsandelar.  

2.2 Filantropiskt CSR 

Carrolls pyramid (1991) delar in CSR i fyra olika ansvarsområden; ekonomiskt, juridiskt, 

etiskt och filantropiskt, vilka alla innebär olika nivåer av ansvarstagande. 
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Figur 1. Carrolls CSR pyramid.  

 

Carroll (1991) applicerar sin pyramid på företag, hur de förväntas vara vinstmaximerande, 

förhålla sig till lagar, utföra arbete och engagemang utöver vad som inte är lagbestämda samt 

att ge tillbaka till samhället och bidra med resurser. Carrolls (1991) pyramid om CSR bidrar 

med förståelse och kunskap om vad för typer av CSR som går att utöva. Pyramiden hjälper 

även oss uppsatsskrivare att leta rätt på vilken typ av CSR som kan appliceras på den 

professionella idrottaren som egenföretagare. Denna studie ämnar att förhålla sig till Carrolls 

fjärde steg i pyramiden, nämligen filantropisk CSR. Genom en studering av tidigare 

CSR-arbeten hos professionella idrottares företag, kunde Carrolls definition av pyramidens 

fjärde steg - filantropiskt ansvar - stämma in på idrottarnas samhällsansvar. Enligt Carroll 

(1991) innebär filantropiskt ansvar att sociala arbeten utförs på eget initiativ utöver måsten, 

det vill säga att de inte är lagstadgade eller förväntade av företagen. Samtidigt som 

filantropiskt ansvar innebär att företag avsätter tid och pengar för att bidra till samhället och 

hjälpa andra till en bättre livskvalité, menar Carroll (1991) att det även är en handling som 

företag utför för att klassas som en god samhällsmedborgare. 

Grafström och Windell (2011) förklarar det ovannämnda arbete för företagsfilantropi, när 

CSR utformas för att bidra till samhället genom samhällsengagemang, välgörenhet samt 

donationer. Borglund, De Geer och Frostenson (2009) tillägger att socialt ansvar genom 

filantropiska projekt, såsom att donera pengar, kan bidra till större vinster och bättre rykte för 
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verksamheten. De tar även upp välgörenhet som en form av ett taktiskt socialt ansvar, och om 

den används för att öka intäkterna blir filantropi legitim.  

Porter och Kramer (2002) menar däremot att det är viktigt för företag som använder sig av 

filantropi som CSR strategi, att vara medveten om skillnaden mellan filantropiskt ansvar och 

välgörenhet. Eftersom det finns en risk att företagets kostnader ökar vid välgörenhet och 

donationer, föreslår Porter och Kramer (2002) att välgörenhetsarbete bör involveras inom 

företagets strategi. Så länge företag använder sig av en existerande strategi, kan CSR visa på 

ekonomisk tillväxt samt identifiera hurdan påverkan företagets arbete har på samhället. 

(Porter & Kramer 2002)  

2.3 Varför CSR? 

Det faktum att dagens konkurrerande marknad består av alltmer socialt välmedvetna 

intressenter, resulterar i att CSR utan tvivel har blivit ett nödvändigt arbetsområde för diverse 

företag världen över. Genom en genomtänkt CSR-plan ökar konkurrenskraften automatiskt, 

eftersom det många gånger är en avgörande faktor för intressenternas val och deras lojalitet. 

CSR-arbete bidrar utöver en ökad trovärdighet även till ett mera positivt rykte, vilket är 

viktigt för att framstå som attraktiv på marknaden. (Carrillat, Mazodier, Plewa & Quester 

2015; Baena 2018) Grafström och Windell (2011) förklarar vikten av varför CSR bör 

uppmärksammas, genom argumentet att det har blivit viktigare för företag att redovisa sitt 

varumärke, produkter, rykte och beteende när det kommer till socialt ansvar. De menar att 

CSR många gånger används som “kosmetika” eller som en PR-strategi för att stärka just 

varumärket eller ryktet, och därmed kan CSR användas som ett verktyg för att höja deras 

konkurrenskraft på marknaden. (Grafström & Windell 2011)  

Leckie, McDonald och Nyadzayo (2016) menar att CSR-arbete kan kopplas till något som 

går utöver det ekonomiska intresset, därför att CSR bidrar med psykologiska fördelar samt 

känslor av välbefinnande och förnöjsamhet. Däremot visar forskning på minskad motivation 

hos människan om det filantropiska ansvaret brister (Carroll & Buchholtz, 2006, ss. 33-38). 

Det finns ett flertal olika motiv till att utföra CSR. Deci och Ryan (2000) nämner inre och 

yttre motiv som samlingsord för olika motiv som finns. Ett exempel på inre motivation är att 

vilja göra rätt för sig och hjälpa andra medan yttre motivation syftar på att CSR utförs 

eftersom det ställs krav från samhället på att ett företag ska organisera sig på ett visst sätt. 
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Dessa motiv kommer att fördjupas under avsnitt 2.3.1 och 5.2.1. Lantos (2001) är en annan 

forskare som tar upp tre motiv för att utföra CSR. Moraliska, filantropiska och strategiska 

motiv. Det moraliska motivet upplever CSR som en moraliskt plikt för företaget att utöva. 

Det menar även att företag som engagerar sig i ett socialt ansvarstagande anses vara goda 

medborgare och göra det “rätta” i samhället, vilket idag är det ledande målet för företagens 

sociala ansvar. (Graafland & Van de Ven 2006; Porter & Kramer 2002; Dhanesh 2014) Det 

strategiska motivet innebär att CSR-arbetet både ska bidra med samhällsutveckling samtidigt 

som det uppnår målsättningar inom verksamheten. Som tidigare nämnt så innebär 

filantropiskt CSR att CSR-arbetet utförs på egen bevåg utan att det ställs krav eller finns lagar 

som säger att en person eller företag måste utföra handlingen (Carroll 1991). Lantos (2001) 

menar likt Porter och Kramer (2002) att företag ska använda sig av filantropi som strategisk 

strategi. Dhanesh (2014) och Graafland och Van de Ven (2006) förstärker likväl att de två 

dominerande drivkrafterna för CSR inom forskningen är de moraliska och strategiska 

motiven. Strategiska och moraliska motiv utgör tillsammans en “win-win” situation, där 

strategiskt CSR bidrar med vinning till både företaget som samhället.  

Ett annat motiv som tas upp av Borglund, De Geer och Frostenson (2009) är legitimitet. De 

konstaterar att förutom att CSR ses som företagens skyldighet gentemot samhället, bidrar 

CSR med legitimitet till företagens handlingar som hjälper för en fortsatt framgång. 

Legitimitet kan beskrivas som något som ses som lämpligt, korrekt och rättvist i det sociala. 

(Borglund, De Geer och Frostenson 2009) Sanningen är att människor visar större acceptans, 

stöd och identifiering med något som klassas som legitimt. För vinstdrivna individer är det 

relevant att vara medveten om vad som av omgivningen uppfattas som legitimt, så att de kan 

leva upp till dessa förväntningar och skapa ett gott rykte. (Blader & Hays 2017) 

Anagnostopoulos och Bason (2015) som talar för att en orsak till att göra CSR handlar om att 

stänga legimitetsbrister, har lett till att flera företag investerar resurser i CSR. Detta för att 

företag som idag gör CSR anses vara “bra” företag, och agerar på ett socialt acceptabelt sätt. 

Anagnostopoulos och Bason (2015) menar ytterligare att sporten har blivit en plats där sådan 

acceptans och legitimitet kan uppnås. Detta argument är framför allt intressant för denna 

studie som kombinerar ishockeyspelare med CSR, eftersom Anagnostopoulos och Bason 

(2015) påpekar att idrott och CSR har en positiv samverkan på varandra. Studier genomförda 

av Slack (2014), Morrison, Misner och Mock (2018) visade på att bakomliggande faktorer till 
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varför just den professionella idrottaren genomför CSR-arbeten är som en konkurrensfördel, 

för att stärka sitt varumärke samt öka medvetenheten kring varumärket och för att expandera 

utanför det idrottsliga engagemanget och bli uppmärksammad utanför själva idrotten. 

Av de olika motiven som kunde utläsas menade fyra studier att de moraliska och strategiska 

motiven var de viktigaste motiven som togs upp till att utföra CSR. Legitimitet är ytterligare 

ett motiv som kunde utläsas men som inte lagts så stor vikt på i just denna studie. Det fanns 

även en del specifika motiv till att utföra CSR som fanns enbart för idrottare, bland annat att 

expandera utanför idrottens rum som även dem tas i beaktning och undersöks i studien.  

2.3.1 Motivation - den psykologiska drivkraften  

Motivation, lärande, attityder, perception och övertygelse är exempel på olika psykologiska 

faktorer som påverkar oss människor och våra beteenden. För att få en djupare förståelse och 

beskrivning av människans beteende och handling, behöver motivationen bakom dessa 

utredas. Motivationen kan utvecklas till ett behov hos oss människor, likväl som den kan 

driva fram vilja att uppnå någon typ av mål hos människan. I de situationer där det starka 

behovet hos människan utvecklas till ett beteende, är när behovet övergår till en motivation. 

Därmed kommer människans handlingar att påverkas av bakomliggande motivation. 

(Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2010, s. 187) 

En känd och återkommande modell för att beskriva människans behov är Maslows 

behovshierarki, vilken menar att människan har sju olika typer av behov:  

1. Fysiologiska behov  

2. Behov av trygghet och säkerhet  

3. Sociala behov  

4. Behov av uppskattning  

5. Behov av självbestämmande 

6. Behov av meningsfull aktivitet 

7. Behov av självförverkligande  

De fyra första av alla sju behov är de så kallade grundbehoven; fysiologiska behov, behov av 

trygghet och säkerhet, sociala behov och behov av uppskattning. Dessa grundläggande behov 

är det viktigaste för människans överlevnad. Enligt Maslows teori eftersträvar människan att 
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uppfylla de grundläggande behoven först. När de grundläggande behoven är tillfredsställda, 

kan människan fortsätta att uppfylla nya behov på nästa nivå i Maslows modell. (Kotler, 

Armstrong & Parment 2017, s. 150) 

Maslows modell på människans behovshierarki: 
 

 

Figur 2. Maslows behovstrappa. 

 

Genom att människan ständigt lär sig av sina handlingar och erfarenheterna, kommer dessa 

även att påverka och ändra människans beteendet. Människor lär sig inte bara av egna 

erfarenheter utan likaså genom observation av andras erfarenheter och beteenden. Vilket 

innebär att människans lärande inte alltid behöver vara medvetet utan kan även ske 

omedvetet. (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2010, ss. 185-186)  

Det människan upplever och lär från det verkliga livet skapar övertygelse och attityder. Med 

övertygelse menas människans idealbild om exempelvis varumärken eller produkter. Denna 

övertygelse kan både vara emotionell eller funktionell. Attityder som skapas påverkar 

tankesättet hos människor samt beskriver känslor som finns gentemot något, det vill säga 

möjligheten att föredra något framför något annat. Eftersom attityder och övertygelser 
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återfinns inbitna i sinnet hos människor är de inte lätta att ändra på. (Kotler, Armstrong & 

Parment 2017, s. 153) 

Företag och organisationer behöver göra aktiva val när det kommer till hur de ska jobba med 

området CSR. Genom att studera den underliggande motivationen bakom 

CSR-engagemanget, med hjälp av en orientering av motivationens varför handlingar, kan en 

god förståelse bakom handlingarna erhållas. (Ryan & Deci 2000) Ryan och Deci (2000) delar 

som tidigare nämnt in motivationen i inre och yttre, beroende på vilken inställning individen 

har till en handling samt vilken grad av motivation som upplevs.  

Den yttre motivationen förklaras som ett fritt val att utföra en aktivitet för sin inneboende 

tillfredsställelse framför andra avskiljbara konsekvenser. Den yttre motivationen anses vara 

en konstruktion för att uppnå separata utfall. Således handlar den yttre motivationen om en 

individs drivkraft att genomföra resultatbaserade handlingar, det vill säga ett fokus på ett 

instrumentellt värde. Yttre motivationsfaktorer kan exempelvis vara lön för en anställd, 

upplevelse av press från omgivningen eller bestraffning av att misslyckas. (Deci & Ryan 

2000) Deci och Ryan (2000) noterar även att den yttre motivationen beror på huruvida 

individen styrs av sitt självbestämmande eller av andras kontroll. Individer som utför 

självvalda handlingar i tron på värdefullt resultat, kommer att känna en starkare drivkraft än 

vad de hade känt av att följa order från andra. 

Den inre motivationen är en drivkraft som utvecklas inneboende hos individen. Drivkraften 

för sitt handlande grundar sig i individens intresse och mening. Det vill säga individens 

handlingar handlar om en inre psykologisk mening och tillfredsställelse, framför det 

instrumentella värdet. Existensen av inre motivation kan exempelvis öka anställdas 

hängivenhet och en förbättrad prestation överlag. (Deci & Ryan 2000) 

Deci och Ryan (2000) menar att individen både kan vara inre motiverad (utföra CSR-arbete 

eftersom det är “rätt” att göra) och yttre motiverad (utföra CSR-arbete i tron på att det 

kommer gynna företaget eller organisationen på ett positivt sätt).  

Att det krävs stenhårt arbete, driv och framför allt motivation för elitidrottares framgång är 

inget nytt. Cecchini, Fernández-Rio och Méndez-Giménez (2017) menar att idrottare på hög 

nivå besitter en unik nivå av motivation. Det intressanta i denna studie är att motivationen för 
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CSR kommer att undersökas på just professionella ishockeyspelare. Utöver den gemensamma 

motivationen för själva idrottandet delar dessa idrottare likartade förutsättningar för att klättra 

vidare i Maslows behovshierarki (Kotler, Armstrong & Parment 2017, s. 150). Maslows fyra 

grundbehov är uppnådda, när ett fokus kan läggas på självbestämmande och meningsfulla 

aktiviteter i strävan efter ett självförverkligande. I studien kopplas de självbestämmande och 

meningsfulla aktiviteterna till CSR-arbete. 

2.4 Idrotten som utvecklats till en vara på en marknad 

Med över tre miljoner utövare och mer än 600 000 verksamma ledare gör detta idrotten till en 

av de största folkrörelserna i Sverige. Idrotten är en fysisk aktivitet som utförs för att det 

stimulerar till att må bra, prestera mera och för att det är roligt, vilket i sin tur leder till fysisk 

och psykisk utveckling. Idrottande bidrar även med social och kulturell utveckling. En av 

idrottens riktlinjer är att genom sin verksamhet medverka till en positiv utveckling i 

samhället. (Riksidrottsförbundet 2009) Peterson (2004, ss. 16-19) hävdar att förändringarna 

inom samhället under modern tid även påverkat idrottens utveckling. Idrotten har världen 

över formaliserats till en bransch, där den har blivit till en marknad och gått från amatörism 

till professionalitet och kommersialisering. (Lindroth 2012, s. 268) Det som menas med 

kommersialisering är att göra något för att vara vinstdrivande, det vill säga att i detta fall 

anordnas inte idrotten för dess egen skull, för varken utövaren eller åskådaren utan det är för 

att den ska generera vinst. (Peterson 2004, ss. 20-22; Lindroth 2012, ss. 266-268) 

Kommersialiseringen av idrotten i Sverige är en del av den internationella utvecklingen. 

Flertal svenska idrottare bedriver sitt idrottande utomlands, inom exempelvis fotboll, golf, 

tennis, motorsport och ishockey. 

Det här visar således på att idrotten övergått till att bli en vara på en kommersiell marknad. 

(Peterson 2004, s. 27) Likaså har flera idrottare blivit sin egna vara på sin marknad. Idag säljs 

och köps fotbollsspelare för många hundratals miljoner, och ishockeyspelare blir värvade för 

att skriva på miljonkontrakt och få sin dröm uppfylld att spela i NHL. (Lundh 2017; Svenska 

Yle 2016; Söderman 2004, s. 188). Sjöström (2005) skribent för Svenska Dagbladet framför 

att idrotten som har blivit allt mer kommersialiserad, har medfört rätten för enskilda idrottare 

att bilda sitt egna bolag för att förvalta sin ekonomi från idrottandet.  
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Peterson (2004, s.27) menar att det som gör idrotten kommersiellt intressant är att; 

elitidrottens syfte förutom själva idrottandet, skapandet av spänning och underhållning 

handlar om ambitionen att nå ekonomiskt vinst. Idrotten genererar idoler och förebilder, vilka 

ofta används som identifikationsobjekt för olika produkter, varumärken och organisationer. 

(Peterson 2004, ss. 24-25) Detta synliggörs när många idrottsprofiler används i exempelvis 

reklam, där de förknippas med olika varumärken, samtidigt som det bidrar till ekonomisk 

tillväxt stärks deras, namn, image och identitet. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 

(2015, ss. 250-251) beskriver image som omgivningens uppfattning om en själv som individ 

eller en organisation och identitet som kan avse individens eller organisationens egna 

uppfattning om sig själva. Förutom i reklam är det även vanligt förekommande att idrottare 

ställer upp på olika event i strävan efter att bli en förebild för andra. Genom dessa 

tillvägagångssätt kan omgivningens medvetenhet kring idrottsprofilen öka samt möjliggöra 

att bli mera eftertraktad (Hockeybloggen 2015). Därför handlar det inte enbart om att prestera 

idrottsligt utan även utanför, uppföra sig och bibehålla ett gott rykte så att idrottaren kan 

bygga upp och vara sitt egna varumärke.  

2.5 Idrottaren som sitt egna varumärke  

Varumärken påträffas av människan dagligen och är en form av immateriellt kapital 

(Arvidsson 2006, s. 7). Arvidsson (2006, s. 7) konstaterar att ett varumärke exempelvis kan 

bestå av namn, term, design, symbol eller andra kännetecken som identifierar det 

immateriella kapitalet. Detta instämmer Barbu och Popescu (2018) i sin artikel att de flesta 

människor förknippar ordet varumärke med olika logotyper. Däremot hävdar Barbu och 

Popescu (2018) att ett varumärke även har DNA, personlighet och identitet. Begreppet 

identitet har gjort ett stort genombrott i organisationsteorin. En individs identitet grundar sig i 

vilken grupp personen tillhör. Individen kan tillhöra flera olika grupper, exempelvis familj 

eller idrottslag. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 251; Baena 2018). Image, 

identitet och rykte är i dagens samhälle en viktigt del i organisationers meningsskapande 

processer, eftersom dessa begrepp har vidare gett betydelse för varumärkesbyggande. 

Varumärkesbyggande blir ett hjälpmedel för att uttrycka organisationens värderingar till 

allmänheten och varumärket i sig blir en symbol laddad med särskild mening. 

(Eriksson-Zetterquist & Kalling 2015, ss. 250-251) Användning av varumärken kan hjälpa 

oss att identifiera oss själva och skapa ett enskilt och eget varumärke. (Arvidsson 2006, ss. 
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7-9; Bengtsson, Hartmann & Östberg 2018, ss. 8-10). Barbu och Popescu (2018) framför att 

varumärket inom idrott är viktigt för att identifiera sig, både för idrottsorganisationer som för 

den professionella idrottaren. Detta i sin tur kan generera en stomme av fans och stora 

intäkter. Barbu och Popescu (2018) lyfter även hur idrottare eller människor i allmänhet kan 

bygga sitt egna varumärke som i sin tur ska skilja dem från kollegor, medarbetare, 

konkurrenter med mera.  

Människor med idrott som yrke bygger egna varumärken med ett högt eget kapital. När det 

gäller varumärkesbilden kan den relateras till identitet och det är hur identiteten uppfattas och 

förstås av människor som interagerar med varumärket. Således, för att ansluta varumärket till 

de människor som interagerar med det, används olika strategier för att tillskriva de mänskliga 

egenskaperna till varumärket. Denna process syftar till att skapa varumärkespersonlighet. De 

stora varumärkena har insett att föreningen med sina idrottare, inte bara kommer att bidra till 

ökningen av försäljningen utan också till skapandet av varumärkespersonligheter. (Aaker 

1996, ss. 141-148) 

En idrottares egna varumärke innehåller förutom dess offentliga identitet ett antal element 

som den vill dela med fans detta kan vara passioner, värderingar, ställningstaganden, 

människor runt omkring samt de som stödjer idrottaren. (Barbu & Popescu 2018) Som 

idrottare är du ditt egna varumärke och ditt egna företag. Ett exempel på detta är Annika 

Sörenstam som är en av de främsta kvinnliga golfspelare i världen. Sörenstam som avslutade 

sin idrottsliga karriär år 2008 valde sedan att fokusera på sin familj och på sitt egna företag 

och varumärke ANNIKA som hon driver tillsammans med sin man. Företaget ANNIKA 

innehåller många delar som academy, financial group, course design och framförallt en 

foundation. ANNIKA Foundation har som huvudsyfte att erbjuda unga och barn möjligheter 

att uppleva sina drömmar. (Annikafoundation u.å.) Ytterligare ett exempel är Zetterberg 

Foundation som drivs av ishockeyspelaren Henrik Zetterberg och hans fru Emma Zetterberg. 

Zetterberg Foundation grundades 2013 med att Henrik och Emma var värd åt barn som 

kämpade mot sjukdomar, försummelse eller fattigdom. Barnen fick tillsammans med sina 

familjer njuta av en NHL-match från sviten medan de njöt av pizza, snacks och 

förfriskningar. Detta gav barnen en möjlighet att för en stund glömma sina bekymmer och ha 

kul med nya vänner. Detta var startskotten på något riktigt stort, Zetterberg Foundation har 
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synnerligen expanderat och idag håller de på att bygga sin andra skola i Etiopien. (Zetterberg 

Foundation u.å.) 

2.6 Varumärkesbyggande 

För denna uppsats kommer Kapferers modell Brand Identity Prism att appliceras (Kapferer 

2008). Modellen är utformad som en sexkantig prisma (se figur 3) och kan användas som 

hjälpmedel för att analysera studiens 

respondenter och dess varumärken. 

Modellen är uppbyggd utifrån två 

perspektiv, identitet och image som 

utgör de motsatta sidorna i prisman. 

För en djupare förståelse av ett 

varumärke består modellen av sex 

olika faktorer. Dessa sex faktorer 

innefattar fysisk utformning, 

personlighet, kultur och värderingar, 

relation, reflektion och 

självuppfattning.  

Figur 3. Kapferer Brand Identity Prism. 

1. Fysisk utformning: Avser det konkreta av varumärket, exempelvis varumärkets 

utseende eller logo. 

2. Personlighet: Varumärket bygger en karaktär och personlighet i form av 

kommunikation och egenskaper. 

3. Relation: Varumärket skapar olika relationer till konsumenter, som i denna studies 

fall kan vara supportrar. Genom goda relationer stärks varumärket. 

4. Kultur & Värderingar: Ett  varumärke bör innefatta en kultur, 

vilken består av grundvärderingar som varumärket ständigt strävar efter.  

5. Reflektion: Innebär att varumärken bör försöka skapa reflektioner till sina målgrupper, 

det vill säga de personer varumärket vill förknippa sig med.  

6. Självuppfattning: Avser målgruppens självbild stämmer överens med varumärket. 

(Kapferer 2008) 
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3. Metod 

 

I denna del presenteras studiens genomförande. Kapitlet redogör för den forskningsansats 

som har tillämpats, vilket urval som gjorts samt vilken roll pålitlighet och trovärdighet har i 

studien. Detta kapitel inleder med studiens forskningsstrategi, metodansats och 

datainsamlingsmetod. Efter det redogörs studiens trovärdighet och pålitlighet och avslutas 

med reflektion över etiska överväganden. 

 

3.1 Vetenskaplig strategi och ansats 

För att genomföra denna studie samt få svar på studiens syfte och frågeställningar, lämpar sig 

en kvalitativt förhållningssätt bäst för denna typ av undersökning. En orsak för att använda 

sig av en kvalitativ metod är när undersökningens resultat kommer bestå av text, handling 

och ord, men även när den kvalitativa metoden bidrar med att skapa en förståelse av en helhet 

samt fokusera på underliggande meningar. Kvalitativa metoden lämpar sig även när 

kommunikation och språk används för att samla in data, dessa verktyg svarar på frågor som 

hur och varför, vilket leder till en djupare förståelse samt sammanhängande helhet. (Bryman 

& Bell 2013, ss. 411-412)  

Denna studie tillämpar även en fenomenologisk och fenomenografisk vetenskaplig metod. 

Eftersom studien baseras på ishockeyspelares organisering av CSR är fenomenologi en 

lämplig metod. Fenomenologin har som avsikt att undersöka ishockeyspelarnas egna 

upplevelser och berättelser. Den skapar förståelse och ger en fördjupning av 

ishockeyspelarnas erfarenheter. (Fejes & Thornberg 2015, ss. 135-137) Fenomenografi 

däremot grundar sig i hur människor uppfattar olika företeelser och fenomen (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 162). Därmed har studiens intervjuguide utformats så att respondenternas 

egna uppfattning av CSR ska framkomma. 

3.1.1 Deduktiv och Induktiv 

Deduktiv och induktiv är exempel på två ansatser som företagsekonomiska studier kan 

tillämpa. Den deduktiva teorin förklarar på ett samhällsvetenskapligt sätt förhållandet mellan 

praktik och teori. Medan den induktiva ansatsen används för att generalisera ett fenomen 
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genom att observera verkligheten. (Bryman & Bell 2013, ss. 31-35; Fejes & Thornberg 2015, 

ss. 24-26) 

Med stöd från tidigare studier och teorier inom CSR, varumärken och motivation, har 

ishockeyspelare och dess engagemang för CSR undersökts. Dessa teorier har varit 

utgångspunkten för studien och tillämpats för att förstå hur ishockeyspelaren använder och 

organiserar sig av CSR-arbete. Därför har den här studien använt sig av en deduktiv ansats. 

3.2 Urval 

Det subjektiva urvalet innebär att undersökarna väljer ut sina respondenter utifrån sina 

kunskaper om vilka respondenter som troligtvis skulle ge mest värdefull data. Eftersom 

studiens skribenter båda är intresserade av ishockey och har flera kontakter för att nå våra 

respondenter, landade studien på ett medvetet och strategiskt urval av respondenter. För att nå 

våra respondenter har denna studie tagit hjälp av flera nyckelpersoner. Det har varit agenter 

eller personliga tränare till respektive respondent, men framförallt Svenska 

Ishockeyförbundet som har hjälpt oss att nå respondenterna. 

3.2.1 Intervjupersoner 

Intervjupersonernas namn, identitet, idrottsklubb samt specifika CSR-aktiviteter har 

anonymiserats, av den orsaken att endast en förståelse för det generella fenomenet CSR hos 

idrottsprofilerna är av intresse och inte deras unika företeelser. Således har respondenternas 

namn byts ut till A, B, C, etcetera. Följande kommer en kort och översiktlig bakgrund om 

intervjupersonerna, om de är aktiva eller pensionerade från ishockeykarriären, samt få av 

deras meriter och målsättningar. Detta för att studien vill ge dig som läsare en anknytning till 

respondenterna, men även för att möjliggöra en vidare analys av studien. Nedanstående fakta 

om intervjupersonerna är inte tillräckligt omfattande för att möjliggöra en identifikation. 

Samtliga respondenter i studien har alla spelat eller spelar i någon av följande ishockeyligor; 

Allsvenskan, SHL och NHL, vilket framgår i tabellen nedan: 

Respondent Aktiv/Pensionerad 
(antal spelade år) 

Mål Intervjutid 

A Pensionerad  
(ca 32 år) 

Vara aktiv och motionera i alla olika former  63 min 

B Aktiv NHL Utvecklas som spelare och individ, men 36 min 
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(8 år proffesionellt) framförallt att laget ska vinna 

C Aktiv Allsvenskan 
(3 år professionellt) 

Fortsätta utvecklas & komma så långt som 
möjligt 

29 min 

D Pensionerad 
(31 år, 20 år 
professionellt) 

Bli duktig och framgångsrik på andra saker än 
ishockey 

47 min 

E Aktiv NHL 
(26 år professionellt) 

Representera Sverige i OS 
 

42 min 

F Aktiv Allsvenskan 
(16 år professionellt) 

Stärka organisationen, bidra med erfarenhet 
samt vara en förebild 

33 min 

G Aktiv NHL 
(4 år proffesionellt) 

Fortsätta utvecklas och etablera sig. 
Vinna titlar 

25 min 

H Pensionerad  
(25 år professionellt) 

Vara en bra förebild 53 min 

I Aktiv SHL 
(17 år professionellt) 

Att vara en bra medspelare, lyfta andra & 
fortsätta vinna 

42 min 

J Pensionerad 
(19 år professionellt) 

Vara med och påverka utvecklingen inom 
ishockeyn  

55 min 

K Aktiv NHL 
(11 år professionellt) 

Vinna Stanley Cup  38 min 

Figur 4. Tabell med en presentation av intervjupersonerna.  

Studiens respondenter har otroliga meriter i sina bagage. Flera utav dem har avancerat till 

högre nivåer, vunnit titlar som SM, CHL, VM, OS och Stanley-CUP. Inröstade till Hall of 

Fame och samtliga respondenter lyfter TV-pucken som ett fantastiskt minne tillsammans med 

draften till NHL. 

3.3 Insamling och analysering av data 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Den mest använda metoden för kvalitativ forskning är intervjuer och för den här studien 

genomfördes elva semistrukturerade intervjuer. Det som menas med semistrukturerad 

intervju är att intervjuaren utgår från ett tema i intervjun och har frågor som är utformade 

efter temat som intervjuaren vill ha, som även kan kallas för intervjuguide (bilaga 1). 

Studiens intervjuguide skapades av uppsatsskribenterna utifrån den teoretiska referensramen. 

Intervjuguiden fungerade som ett underlag för att ska en diskussion med respondenterna. 

Med detta tillvägagångssätt får respondenten utforma sina svar på sitt egna sätt och 
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intervjuguiden behöver inte följas till punkt och pricka, utan intervjuaren kan hoppa mellan 

frågorna eller ställa följdfrågor beroende på respondentens svar. (Bryman & Bell 2013, ss. 

475-476; Kvale & Brinkmann 2014, s. 32)  

Det finns olika varianter av intervjuformer. Studien har det genomfört både telefonintervjuer 

och personliga intervjuer. Telefonintervjuer har tidigare ansetts mindre representativa än 

direkta eller personliga intervjuer, men har på senare tid blivit betraktade som lika eller till 

och med mer representativa som de personliga intervjuerna. Några fördelar med 

telefonintervjuer framför personliga intervjuer är att de är både billigare och mindre 

tidskrävande, eftersom respondenten och intervjuaren inte behöver söka upp varandra. 

Telefonintervjuer minskar även risken för felkällor i resultatet på grund av distansen, det vill 

säga avsaknaden av den fysiska närvaron inte finns mellan respondenten och intervjuaren. 

Respondenten kan inte registrera olika personlighetsdrag hos intervjuaren och därför minskar 

risken att respondentens svar kommer att påverkas av intervjuaren. Däremot i en personlig 

intervju kan respondentens svar formas utefter vad de tror att intervjuaren uppskattar och 

förväntas höra. (Bryman & Bell 2013, ss. 219-221) Tanken var att enbart försöka genomföra 

personliga intervjuer, men på grund av geografiska barriärer blev telefonintervjuer den 

optimala lösningen.  

3.3.2 Bearbetning av insamlad data  

Bearbetningen av studiens insamlade data har genomförts med hjälp av den 

fenomenografiska analysens sju steg; bekantning av material, kondensation, jämförelse, 

gruppering, artikulering av kategorier, namngivning av kategorier samt kontrastiv fas (Fejes 

& Thornberg, 2015, ss. 167-169).  

Fejes & Thornberg (2015, ss. 167-169) menar att första steget i bearbetningen av 

dataanalysen är att skapa en genomgående förståelse och bekantskap av det insamlande 

materialet, för att intervjuerna ska “landa” hos intervjuaren. I denna studie har därför varje 

intervju blivit inspelade och transkriberade för att kunna lyssnas och läsas om för att bidra till 

minnet, vilket även möjliggjorde ett större fokus och närvarande i de faktiska intervjuerna. 

Genom en analysering av det respondenterna berörde i intervjuerna påbörjades 

kondensationen, där relevant innehåll identifierades till studiens blivande kategorierna. Detta 

för att förenkla förståelsen för innehållet. Efter kondensationen jämfördes likheter och 
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skillnader för att hitta överensstämmande innehåll till kategorierna. Skillnaderna och 

likheterna grupperades på basen av det respondenterna berättade under intervjuerna. Efter 

grupperingen artikulerades de framträdande kategorierna, det vill säga kategorierna 

sammanfattades och bröts ned. Detta steg blev betydelsefullt eftersom flera enskilda 

kategorier existerade till en början, men vid en vidare analys och artikulering kunde likheter 

mellan dem upptäckas och därmed slås ihop till en och samma kategori. Exempelvis stod 

kategorierna varumärke, identitet och image till en början var för sig innan de slogs ihop 

under en och samma kategori. De valda kategorierna namngavs med korta samt 

representativa namn. För erhålla så exklusiva kategorier som möjligt kontrasteras slutligen 

innehållet i kategorierna. Studiens kategorier kom att bli motivation, varumärke och 

engagemang, i förhållande till studiens tema CSR. 

3.4 Trovärdighet och Pålitlighet 

Denscombe (2018, ss. 419-423) hävdar att i kvalitativ studie tolkas data istället för att mätas 

vilket gör det svårt att visa att studien uppnår validitet. Dessutom menar Bryman och Bell 

(2013, ss. 402-405) att en problematik för kvalitativa studier är att visa en stabil validitet och 

reliabilitet för studien. De framför även att kvalitativa studier inte använder begreppen som 

validitet och reliabilitet. För att stärka och bygga upp studien används istället begreppen 

trovärdighet och pålitlighet.  

Trovärdighet innebär att uppsatsskrivare visar att den empiri som insamlats har framställts i 

enlighet med god praxis (Denscombe 2018, s. 420). Två perspektiv som stärker studiens 

trovärdighet är att samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats samt skickats till de 

respondenter som efterfrågade det. Detta kallas för respondentvalidering (Bryman & Bell 

2013, s. 403; Denscombe 2018, s. 421). Ännu ett perspektiv som kan stärka studiens 

trovärdighet är att åtta av elva intervjuer skedde under liknanden omständigheter och samtliga 

respondenter har på något vis genomfört en eller flera CSR-arbete. 

Det som menas med pålitlighet i kvalitativa studier är att det förtydligar studiens 

tillvägagångssätt och garanterar att det finns en tillgänglig beskrivning för alla beståndsdelar 

för studien -  frågeställningar, avgränsning, urval etcetera. (Bryman & Bell 2013, s. 405; 

Denscombe 2018, ss. 421-422) Metodkapitlet instruera hur studien har gått tillväga. En annan 

aspekt som bidrar till att uppnå pålitlighet är att de kvalitativa intervjuerna ska hållas på ett 
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likartat sätt och att respondenterna ska känna sig som hemma (Bryman & Bell 2013, s. 405). 

Majoriteten av intervjuerna skedde över telefon, vilket bokades in enligt respondenternas 

schema, de kände sig mer öppna, bekväma och trygga när det kunde genomföra intervjun via 

telefon (Denscombe 2018, s. 270). Dessutom var fler respondenter tillgängliga för studien 

eftersom intervjun kunde bokas via telefon. 

3.5 Etiska överväganden 

I kvalitativa deskriptiva studier är det vanligt att individer anonymiseras, vilket samtliga 

intervjupersoner även gjorts i denna uppsats. I studien identifieras och exemplifieras däremot 

utvalda idrottsprofiler för att påvisa hur det kan se ut i verkligheten. Dessa idrottsprofiler har 

inte blivit intervjuade och därmed inte heller blivit anonymiserade. Eftersom intervjupersoner 

har rätt att veta vad deras svar kommer att användas till har alla respondenter i uppsatsen 

blivit informerade om studiens syfte både i skrift och tal innan utförda intervjuer. 

Respondenterna har likväl på förhand blivit informerade om vilka som utför studien samt 

vilken metod som kommer att användas. På det här viset har den etiska aspekten för det 

informerade samtycket beaktats. Fastän intervjupersonen skulle ge sitt informerade samtycke 

att vara namngiven finns det olika skäl att anonymisera respondenten. Valet av 

anonymiseringen i denna studie grundar sig främst i respekt för ishockeyspelarnas personliga 

integritet, att inte äventyra deras rykte eller karriär men även tanken att erhålla så ärliga svar 

som möjligt av dem. (Denscombe 2018, s. 441) Ett annat vetenskapligt skäl till 

anonymiseringen är intresset för det generella framför unika företeelser, vilket är 

överensstämmande med studien syfte, att erhålla en övergripande förståelse för varför 

professionella ishockeyspelare engagerar sig i CSR (Denscombe 2018, s. 441) 

Ett annat sätt som visar på etisk medvetenhet är att ge tillbaka till dem som har ställt upp och 

lagt ner sin tid, samt bidragit med erfarenhet till studien. Slutresultatet av studien har därmed 

skickats till de berörda personerna i uppsatsen som tacksamhet men även för att materialet 

skall spridas vidare och komma till nytta i framtiden. Studien har även bekantat sig med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) för att erhålla hög kvalitet i studien. Inom forskning tar Vetenskapsrådet 

upp fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, följande huvudkrav har gått igenom och bockats av:  
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1. informerat de berörda om studiens syfte 

2. frivillig medverkan i studien  

3. värna om största möjliga konfidentialitet samt förvara de medverkandes 

personuppgifter bortom obehöriga  

4. de insamlade uppgifterna om enskilda individerna används endast för studiens 

ändamål 

3.6 Metod och Källkritik 

I denna studie kan urvalet ifrågasättas av den orsaken att studien enbart fokuserar på svenska 

ishockeyspelare och därför inte tar in perspektiv från spelare med andra nationaliteter. Hade 

fler nationaliteter blivit undersökta hade även resultatet av studien blivit mer generaliserbart. 

Genom att utföra fokusgruppsintervjuer framför semistrukturerade hade en djupare och mer 

detaljerad syn på idrottarna erhållits, eftersom de fritt skulle fått diskutera sina åsikter om 

CSR. Däremot hade idrottarna i en fokusgruppsintervju kunnat påverkas och färgats av 

varandras åsikter och därför inte spegla idrottarens faktiska åsikter. (Bryman & Bell 2013, s. 

509) 

Ytterligare kritik för denna studien är att den är genomförd under tidsbrist samt svårigheten 

att få ihop ishockeyspelare till att delta på intervjuer. Tillslut hade 26 lämpliga kandidater 

kontaktas men endast respons av elva stycken. De elva idrottarna har gett studien en grundlig 

empiri som sedan har analyserats och jämförts med studiens teorier. (Eriksson & Hultman 

2014, ss. 91-92) 

Studiens teoretiska referensram är uppbyggd och inspirerad från tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar. Studiens innehåll är relevant i modern tid. För att öka studiens 

relevans har källor som använts eftersträvat att ligga nära i nuet. Denna studie har även 

använt sig av några få nyhetsartiklar som källor för att konkretisera exempel med idrottare 

och dess CSR-arbete. (Thurén 2013, ss. 7-8) 
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4. Resultat - Elva intervjuade professionella ishockeyspelare 
 

Under detta kapitel kommer resultaten från intervjuer av aktiva och pensionerade 

professionella ishockeyspelare att redovisas. Kategorier som framkommit utifrån 

intervjuerna är; organisering, motivation och varumärke, vilka kommer att besvara studiens 

frågeställningar samt vägleda fram till studiens syfte. 

 

4.1 Den professionella ishockeyspelarens organisering av CSR 

4.1.1 CSR i idrottarens ögon  

CSR var inte ett självklart begrepp hos respondenterna. De respondenter som hade hört talas 

om CSR var totalt sex stycken, dessa visade sig antingen vara de äldre eller de pensionerade 

ishockeyspelarna. En respondent hade hört talas om CSR, eftersom han läst rubriker om 

begreppet ett antal gånger. Övriga respondenter som kände till begreppet CSR, associerade 

det antingen till hållbarhet, miljö, välgörenhet, ansvarstagande, ekonomiska och sociala stöd 

eller att påverka i samhället. Funderingar kring vilka ansvarsområden som var av mest vikt 

och mest bekant ansågs hos en respondent vara: 

Min första tanke är miljömässigt hållbart. Tänker att det finns tre områden: ekonomiskt 

hållbart, men vet inte om man ser det som lika viktigt som det miljömässiga. Det sociala 

kommer mer och mer i och med medverkandet i affärslivet. (Respondent A) 

Eftersom denna studie bortser det miljömässiga ansvaret, och istället fokuserar på ett 

filantropiskt CSR, att ge tillbaka till samhället i form av välgörenhet och donationer, blev en 

annan respondents förklaring till CSR mera intressant för denna studie:  

Jag ser CSR som en form av välgörenhet, att man ger tillbaka till samhället. För mig är det 

viktigt att respektera mina medmänniskor oavsett kultur, sträcka ut en hand och göra så 

mycket man kan göra själv. (Respondent D) 

De fem respondenterna som inte kände till begreppet CSR, kunde samtliga efter en kort 

redogörelse och definition av begreppet från oss intervjuare, förstå och associera till sina egna 

upplevelser samt lyfta fram arbeten som de utfört associerade till CSR, vilket redogörs i nästa 

stycke.  
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4.1.2 CSR i praktiken  

Gemensamt för alla respondenter är att de utfört många olika CSR-arbete och de kan se olika 

ut. Tre av respondenterna påpekade att de har blivit inspirerade efter sin tid och karriär i NHL 

där de varje vecka turades om i laget att ställa upp på olika event, vilket har lett till många 

egna initiativ. Respondenterna fick utöver de CSR-arbete som på förhand noterats att de 

utfört, vidareutveckla dem samt lyfta andra arbeten förknippade till CSR. Olika CSR-arbete 

för en professionell ishockeyspelare kan exempelvis innebära att bidra till forskning, deltaga i 

projekt eller besöka sjukhus. Exempelvis framförde en respondent hur han varit ute på turné 

och delat ut leksaker till olika sjukhus för hundratusentals kronor. CSR i praktiken kan även 

innebära att ställa upp på olika event och evenemang, såsom golfturneringar eller 

ishockeymatcher, vilka har som syfte att samla in pengar till välgörenhet. Flera av 

respondenterna deltar årligen i en golfturnering för att bidra med ekonomisk hjälp till barn 

och ungdomar som är i behov av stöd. Några respondenter har tillsammans bildat en egen 

stiftelse, vilken drivs och stöds av dem själva som professionella ishockeyspelare. Deras 

stiftelse arbetar för att bidra med resurser till välgörenhet samt samla in pengar till 

funktionshindrade barn och ungdomar. Dessa respondenter tillämpar CSR i praktiken genom 

så kallade välgörenhetsmatcher, där de själva betalar alla kostnader för matcherna och sedan 

skänker dem vidare till bättre behövande. 

Respondenterna talade även om att deras CSR-arbete kan innebära att vara ambassadör för en 

stiftelse eller fond, såsom barncancerfonden. Att vara ambassadör kan exempelvis innebära 

att besöka barn som är på sjukhus, leka och underhålla dem för en kort stund under deras 

behandlingar. Ambassadör innebär också att vara ansiktet utåt, respondenterna berättade att 

ansiktet utåt bland annat handlar om att ställa upp på bilder, reklam och evenemang anknutna 

till stiftelser och fonder. De framförde också att de själva försöker sprida dess samarbeten 

med bland annat barncancerfonden på sina sociala medier för att visa och inspirera andra att 

stödja samma stiftelse eller fond. 

Två av respondenterna konstaterade att de inte enbart är ambassadörer för olika stiftelser eller 

fonder, utan att de själva har startat egna företag i sina egna namn, där de arbetar med CSR. 

Detta leder till mer kontinuitet i organiseringen av CSR-arbete. En respondent framförde till 

exempel att barn med komplikationer regelbundet blir inbjudna till ishockeymatcher varje 

månad. Det lyftes även upp att respondenterna har engagerat sig i flera arbeten där de har 
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blivit ansiktet utåt. En respondent berättade om sitt ishockeyläger som arrangeras varje 

sommar för allas rätt till samma förutsättningar, där han skapar möjligheter för barn med 

sämre förutsättningar att få en chans att spela och testa på ishockey. Uttrycket “allt är större i 

USA”, stämde in på två av respondenternas argument och erfarenhet de fått av att arbeta med 

CSR på andra sidan Atlanten. En av dessa pensionerade respondenter uttryckte sig enligt 

följande när hans CSR-arbete kom på tal: 

CSR var stort i nordamerika och i NHL, där besökte vi ofta sjukhus. Något som jag har 

försökt ta med mig till Sverige och min familj. Vi besöker exempelvis Astrid Lindgrens 

sjukhus och köper julklappar som vi donerar till barnen där. (Respondent J) 

4.1.3 CSR - ett gemensamt arbete  

Noterbart är att många idrottsprofiler samarbetar och jobbar tillsammans med olika 

CSR-arbete. Det här var ytterligare en fråga till respondenterna ifall de hade någon erfarenhet 

av detta, vilket samtliga respondenter visade sig ha. Dessa samarbeten kunde organiseras med 

respektive, lagkamrater, familjemedlemmar och även motståndare. Samarbeten kan 

exempelvis öka respondentens motivation till att göra ett CSR-arbete eller hjälpa 

respondenten att knyta an kontakter och således bidra till expansion och flera samarbeten. 

Samtliga respondenter menade att de använder sig av flera olika samarbeten.  

En respondent påpekade att han tillsammans med sin pappa samarbetar med olika företag och 

organisationer. Respondenten har nått ut till företagen och gjort en överenskommelse att de 

donerar en viss summa pengar till barncancerfonden varje gång han gör mål. En annan 

respondent poängterade att de bara är motståndare på isen. Respondenten menade att sporten 

automatiskt för dem samman och att det är sällan de inte vill umgås med sina motståndare. 

När man umgås med varandra vid sidan av isen, faller det även naturligt att gå ihop och göra 

CSR-samarbeten tillsammans. Exempelvis startade respondenten ett initiativ till en insamling 

i kombination med en ishockeymatch, där både hans egna spelartrupp och motståndarna var 

med och skänkte pengar till forskning. En av respondenterna berättade även att han tar hjälp 

av sina lagkamrater: 

Ja jag tar alltid med mig lagkamrater när jag åker iväg på event för att stötta funktionsnedsatta 

barn (special Olympics), så spelar vi typ innebandy eller basket med dem. (Respondent B) 
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Tre andra respondenter påpekade att de tar hjälp av sina familj, syskon och föräldrar medan 

tre andra respondenter informerade att de samarbetar med sina fruar. En av respondenterna 

berättade att hans bror motiverar honom med exempelvis utmaningar och ideér att göra med 

eventuella vinstpengar. Respondenten noterade att orsaken varför han gärna samarbetar med 

sin bror, grundar sig i att det är roligt, men främst i att de tänker lika och har samma 

intressen.  

I tre av elva fall där respondenterna samarbetade med sina fruar, uttryckte en av dessa sin 

medvetenhet kring fördomar som finns riktade mot dem. Genom att vara fru till ett rikt 

ishockeyproffs förväntar sig omgivningen att de ska vara hemmafruar, älska shopping och 

livnära sig på sina män, vilket är en generell missuppfattat image. Två av respondenterna 

betonade vilket arbete deras fruar ligger bakom, drivkraften dem har till CSR-arbetet samt 

den vardagliga stöttningen till varandra. Det är deras fruar som ständigt upprätthåller 

CSR-arbetet, möjligtvis åker och besöker olika stiftelser och träffar barn med behövande 

hjälp.  

4.1.4 CSR i enlighet med idrottarens värderingar  

Som offentlig person och professionell ishockeyspelare kan det vara många olika 

organisationer, företag och fonder som vill arbeta och samarbeta med en. En respondent 

menade att det är svårt att vara med överallt och att det viktigt att begränsa sig. Tiden måste 

finnas för att få insikt i vad samarbetet står för. På basen av detta argument uppgav 

respondenten ha tackat nej till både ekonomiska som sociala samarbeten såsom 

barncancerfonden och Unicef-galan. Tre av elva respondenter påpekade även att det är av stor 

vikt att CSR-arbetet stämmer överens med deras egna värderingar och åsikter, att samarbetet 

är något de själva kan stå för. Som en följd av detta berättade dessa respondenter att de vid 

några sammanhang har tackat nej till CSR-arbeten eller samarbeten. En av respondenterna 

uttryckte sig följande: 

Det känns hårt att tack nej till jättebra projekt, men man måste ha tid att läsa på till det man 

gör, så att man vet vad man ska säga inför t.ex. kameran. Dessutom tror jag att folk blir less 

och se mig överallt. Jag försöker värna om mitt varumärke så det inte blir för många saker, 

utan väljer ut det som känns viktigast för en själv och det man värdesätter, så därför har det 

hänt att jag har tackat nej till CSR-samarbeten. (Respondent I) 
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Värderingar som kom på tal i samband med CSR var det som själva idrotten har lärt och 

utbildat. Det vill säga idrottens värderingar om att inte använda doping, tobak eller alkohol. 

För en av respondenterna kom dessa värderingar i ett tidigt skede i ishockeykarriären. 

Idrottsklubben och landslag har utbildat allmänt vett och etikett samt varit ett gott föredöme, 

vilket har gjort att respondenten speglar idrottens värderingar i sitt egna CSR-arbete. 

Eftersom det är tack vare den idrottsliga framgången och kändisskapet därifrån, som han 

utför CSR, motstrider denna respondent under inga omständigheter idrottens riktlinjer.  

4.1.5 Sammanfattning 

Respondenterna uppvisade en varierande kännedom när det kom till begreppet CSR. Det 

visade sig dock att oavsett kunskapen kring CSR kunde samtliga respondenter lyfta utförda 

CSR-arbeten, efter ett förtydligande av begreppet för respondenterna. Resultatet fastslog att 

organiseringen av CSR hos samtliga respondenter var snarlika och CSR-arbetet omfattades 

av såväl sociala som ekonomiska bidrag. Några av de arbeten som lyftes fram var donationer 

till bättre behövande, forskning eller inbjudningar till ishockeyevenemang. Dessa 

CSR-arbeten kunde också innebära att besöka sjukhus, delta på välgörenhetsevenemang eller 

organisering av egna liknande event och vara ambassadörer för olika stiftelser eller fonder 

vars medel används för att genomföra de arbeten som exemplifieras ovan. Resultatet visade 

även att det är vanligt att ishockeyspelarna organiserar CSR-arbeten i samarbete med 

närstående såsom familj, vänner, lagkamrater och framförallt sina fruar som i sin tur har en 

stor påverkan och inflytande i spelarnas CSR-arbete. Dessa samarbeten grundar sig i att det är 

enkelt, naturligt och att de delar likartade värderingar. Som ett resultat av samarbetet lyfte 

respondenterna fram den otroliga stöttning som de närstående bidrar med då dem med deras 

hjälp kan fokusera på sitt yrke, bygga sitt varumärke samt expandera sin verksamhet.  

4.2 Den professionella idrottarens motivation till CSR 

4.2.1 CSR debuten  

Efter sammanställningen av intervjuerna framkom det att ishockey varit startskottet för 

respondenternas motivation till att arbeta med CSR samt det som introducerade dem till CSR. 

Fem respondenter uttryckte ordagrant att de kommit i kontakt med CSR genom 

ishockeykarriären och att det har varit en stor del av karriären. En av respondenterna menade 

att det är via ishockeyn som han har fått upp ögonen och insett att det finns saker att göra. För 
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denne respondent blev det naturlig att engagera sig i CSR, när det fanns tid över från 

ishockeyn. 

Intresset kom med tanke på ishockeyn, då man såg att det fanns saker o ting att göra. Det blev 

en grej att göra när man hade tid över från ishockeyn. Då är det bra att ha något annat att 

sysselsätta sig med, så det blev en naturlig grej. (Respondent D) 

 
Denna studie ville förutom att undersöka vad som motiverade starten till CSR-arbete, även ta 

reda på om det fortfarande drivs av samma motivation eller om den har förändrats. 

Respondenterna uttryckte tydligt att motivationen är oberoende ishockey som fysisk aktivitet. 

De aktiva idrottsprofilerna hävdade att de vill fortsätta engagera sig i CSR efter 

ishockeykarriären, medan de pensionerade respondenterna är faktiska exempel på att de 

fortsatt med CSR efter ishockeykarrirären. En respondent bekräftade det ovannämnda: 

Efter alla välgörenhetsuppdrag i och med hockeyn har jag kommit i kontakt med CSR och 

även tagit egna initiativ till att ge tillbaka genom ekonomiska och i socialt stöd. (Respondent 

J) 

Samtliga av respondenterna argumenterade för att en annan orsak till deras CSR-arbete, 

vilket grundade sig i idrottsprofilernas identitet, det vill säga hur dem är som personer. Här 

framkom det hur de tänker på andra i sin omgivning mer än på sig själva, och att de 

motiveras av att hjälpa andra. Fem respondenter ansågs sig själva vara drivna, lugna och att 

de föredrar att visa genom handlingar istället för att uttrycka sig verbalt. En respondent 

formulerade sig enligt följande:  

Motivationen och varför jag började med CSR är nog från början att jag är snäll i grunden och 

vill hjälpa andra. Om jag enbart hade velat ha personlig vinning hade jag kanske gjort det 

själv, men jag vill ha med andra på tåget och hjälpa så många som möjligt. Jag tycker om att 

se andra glada, jag blir nästan gladare av att passa någon och se andra göra mål och bli 

superglada. Jag vill inspirera andra och bidra till en bättre värld. (Respondent A) 

4.2.2 Ekonomisk oberoende - en följd till CSR  

En faktor som fyra respondenter lyfte och påpekade var deras möjlighet att tjäna pengar på 

ishockeyn, vilket förstärker deras motivation till att ge tillbaka och engagera sig i CSR ännu 

mer. Dessa respondenter framförde att det är få förunnat att kunna livnära sig helt på 
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ishockeyn och att det inte hindrar dem från att hjälpa till med ekonomiska bidrag. Därav har 

det öppnat upp möjligheten att att bidra med resurser och blivit en självklarhet att arbeta för 

en bättre vardag till dem som är i behov av det. Två respondenter berättade att det var när 

ishockeyn började ge dem en inkomst och de började bli framgångsrika, som de på egen hand 

satte igång att samla in pengar till insamlingar. En respondent poängterade:  

Jag mår bra av att tänka på andra framför mig själv. När jag är med barn som har det svårt får 

det mig att vilja göra ännu mer. När jag kan tjäna pengar på ishockeyn och kan leva min dröm 

är det det minsta jag kan göra. (Respondent K) 

4.2.3 CSR - en personlig koppling  

Ytterligare motivation till CSR som kunde urskiljas utifrån respondenternas svar är 

betydelsen av personliga relationer. Tre respondenter framhävde hur närståendes insjuknande 

i diverse sjukdomar, varit en betydande orsak till engagemanget i CSR. Exempelvis blev två 

respondenter insatt i cancerfrågan och donerar regelbundet pengar till cancerforskningen, 

eftersom nära anhöriga insjuknat eller gått bort i cancer. En respondent sade: 

Jag vill hjälpa folk som har det tufft eller ett svårare liv. Jag har själv förlorat en vän i cancer. 

(Respondent E) 

En respondent framförde hur viktig relation han har till ishockeyn. Denna respondent 

förklarade hur ishockeyns miljö, gemenskap och kultur har gett honom motivation. 

Motivation att kämpa för allas lika värde oavsett bakgrund, kön eller vilket land man kommer 

från. Ishockey är en dyr sport och med tanke på respondentens bakgrund och att resurserna 

hemifrån inte var de bästa under uppväxten, var ishockeyn ingen självklarhet för honom. 

Eftersom respondenten själv har haft en tuff resa men idag lever sin dröm, ser han det som 

sitt ansvar att ge tillbaka och minska barriärerna för allas rätt att spela ishockey.  

4.2.4 CSRs emotionella och funktionella påverkan  

Samtliga respondenter kunde i viss mån känna sig påverkade av CSR. Ingen av 

respondenterna ansågs däremot ha påverkats negativt av CSR, eller att deras idrottsprestation 

skulle ha blivit lidande i samband med utförda CSR-arbete. Det som framkom var positiva 

aspekter, att det sågs som något roligt och icke tidskrävande. CSR framställdes av två 

respondenter som något som ger deras idrottande extra energi och glädje. En respondent 
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påpekade dessutom att ett plus i kanten är att han kan kombinera nöje med nytta, eftersom 

CSR anknyter till ishockeyn.  

Märkbart är även hur CSR har påverkat respondenternas perspektiv på livet. CSR har visat 

sig skapa tankeställare och tacksamhet för vad de har. Två respondenter antydde att de har 

lärt sig uppskatta hur bra ställt dem har det samt värdesätta och visa ödmjukhet mot sin 

familj. En respondent framförde att hans självkänsla påverkas om CSR-arbetet går bra och 

genererar pengar till cancerforskningen, vilket får honom att känna sig lite bättre, inte som 

ishockeyspelare men som människa. Respondenternas självkänsla kunde likväl påverkas av 

att se hur dåligt ställt vissa har det. Tre respondenter menade att de kan bli rörda, skärrade 

och tagna av CSR-arbete. Samtliga respondenter var dock överens om att glädjen som 

upplevs i utförandet av CSR-arbete, beror på deras möjlighet att påverka och göra skillnad, 

vilket sammanhänger med CSRs funktionalitet. En respondent sade:  

När det händer saker får det mig att tänka på nära och kära, man känner sig lyckligt lottad att 

alla är friska och hela, man tänker att det kunde varit vi. Jag blir glad av att hjälpa till och det 

är kul när man märker att personerna blir friskare. (Respondent D) 

Eftersom begreppet CSR är relativt nytt, är det förståeligt att det inte var aktuellt under de 

pensionerade respondenternas ishockeykarriär. Således var det inte heller något som kunde 

påverka deras idrottsprestation eller självkänsla under den aktiva ishockeykarriären. Däremot 

framförde dessa respondenter att CSR har påverkat dem på samma sätt som de aktiva 

respondenterna. Två pensionerade respondenter menade att CSR har fått dem att tänka efter 

mera, dels på det sociala att lära känna sin omgivning men framförallt energikicken de får av 

att se glädje i andras ögon. 

4.2.5 Sammanfattning  

Först och främst är det ishockeyn och idrottsklubbarnas CSR-initiativ som har lagt grunden 

och gett inspiration till respondenternas egna motivation och vidare intresse för att engagera 

sig i CSR. Samtliga respondenter påpekade hur tacksamma de är över att ha eller haft 

ishockey som sitt yrke. De menade att kapitalet som de har fått in genom att vara 

ishockeyspelare har lett till att de har kunnat utföra CSR-arbeten som annars inte varit 

möjliga för dem. Flertalet respondenter berättade hur personliga anledningar var en 

motivation till varför de gjort CSR-arbeten, antingen var det de själva som stött på motgångar 
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eller en närstående som har haft det tufft och att de hjälper andra som genomgår liknande 

svårigheter som de själva upplevt. Respondenterna framförde även hur viljan att hjälpa andra 

och ge tillbaka till samhället som något de kopplade till sin identitet, vilket var viktigt för 

dem och något som de vill ska karaktärisera deras CSR-arbeten. Deras arbete påverkade 

respondenterna till att vilja fortsätta engagera sig inom CSR, under karriären såväl som efter. 

Glädje, energi samt tacksamhet är känslor som respondenterna lyfte fram när de pratade om 

sina CSR-arbeten, tacksamheten lyftes fram som en konsekvens av att ha blivit påverkad av 

händelser och saker som de sett genom sina arbeten med CSR. 

4.3 Uppbyggnaden av den professionella idrottarens varumärke  

4.3.1 Massmedia som kommunikationskanal 

En respondent poängterade att massmedia har blivit ett stort forum som är tillgänglig för alla 

och att det används dagligen, vi människor är ständigt uppkopplade. Detta i sin tur gör att 

massmedia når ut till en ofantlig stor folkmassa. Åtta av respondenterna påpekade att 

massmedia är en användbar kommunikationskanal som används för att sprida information, 

kunskap, tankar och åsikter. Att massmedia upplyser CSR-arbete genererar en spridning samt 

uppmuntran till att flera ska “haka på tåget”. En av respondenterna ansåg att när han läser i 

tidningen, kollar tv eller reportage med mera, upplever han att det har blivit ett större glapp 

mellan rika och fattiga, och känner därför en vilja att hjälpa till. En av respondenterna 

uttryckte sig enligt följande när det gäller frågan om massmedias upplysning av CSR: 

Ja jag tycker det är bra att det uppmärksammas i hopp om att inspirera andra till att göra 

detsamma. Jag försöker även själv sprida det jag gör via sociala medier som instagram och 

twitter. (Respondent G) 

De tre resterande respondenterna påpekade att massmedias upplysning inte var något de 

reflekterade över, utan att de jobbar gärna i det tysta och att huvudsaken är att de är själva 

medvetna om vad de gör och bidrar till. De framförde även att de själva inte är aktiva när det 

gäller sociala medier. En av respondenterna sade: 

Jag föredrar att jobba i det tysta, jag gör inte det här för att få uppmärksamhet, jag vill bara 

hjälpa andra människor. (Respondent J) 
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4.3.2 Strategier om en hållbar framgång  

Samtliga respondenter påpekade att det är viktigt att ständigt sträva efter att vara sig själv och 

ärlig i alla lägen. De menade att det kommer gynna dem i längden och att det är grunden till 

deras egna varumärke. Respondenterna framförde att de jämt försöker vara sig själva, men att 

det kan se olika ut beroende på olika situationer. De hävdar att de ändrar på sin ton eller sättet 

de pratar på beroende på målgrupp, som kan omfatta barn kontra vuxna eller möjligen sjuka 

kontra friska. De lyfte även fram att deras identitet och personlighet kan se olika ut på planen 

samt utanför. En av respondenterna menade att det inte är hans identitet som ändras, utan ser 

sig själv som anpassningsbar. Att han enbart tänker på vem han pratar med och vad han har 

för relationen till personen. Respondenten ansåg att det inte är något dåligt, utan att det 

fortfarande är han själv men i olika situationer.  

Självklart pratar man på olika sätt beroende på om man är med ett barn eller med en vuxen, 

men man behöver inte ljuga om vem man är. Man behöver inte visa någon personlighet som 

någon stör sig på men du behöver inte ändra på dig. (Respondent C) 
 
En aspekt som lyftes av en respondent var att en offentlig person som i detta fall är en 

ishockeyspelare, skulle bygga upp en fasad, det vill säga försöka vara någon annan. Att det i 

sådana fall skulle slå tillbaka hårdare ifall något dåligt skulle inträffa när spelaren har byggt 

upp en fasad än om spelaren hela tiden har varit ärligt mot sig själv och strävat efter att vara 

sig själv. Med det sagt påpekade tre av respondenterna att det är viktigt att lägga upp en plan 

för framtiden, sin karriär och även efter sin ishockeykarriär. Att allt de gör och säger kan 

påverka deras varumärke, image och identitet. De instämde att CSR-arbete enbart påverkade 

deras varumärke positivt. En respondent poängterade att det handlar om hur de förvaltar den 

här chansen. De får fler ögon på sig och för att vinna mer respekt från alla, behöver det visa 

det på banan. Det motiverar en vilja till att vara mer aktiv. Det är genom sitt varumärke och 

idrottsliga karriär som de får möjligheten att genomföra CSR-arbete, att exempelvis bli 

inbjudna till galor, sjukhus med mera. En av respondenterna bekräftar det ovannämnda enligt 

följande: 

Det stärker ju ditt varumärke när du gör sånt här, men även vikten om att värna om sitt 

varumärke så att det inte blir för många saker, man får väl välja ut delar som känns viktigast 

för en själv. Som atlet nuförtiden måste du nästan tänka på ditt varumärke tidigt och ha en 
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strategi vart du ska någonstans och att det såklart är bra att ha på CV att ha gjort dessa grejer, 

allt fler bolag värderar sånt. (Respondent A) 

4.3.3 Frihet under ansvar  

Som en professionell ishockeyspelare blir den personen vare sig den vill eller inte en förebild 

för många, framförallt för barn men även till supportrar i alla åldrar. Samtliga respondenter 

påpekade att de strävar efter att alltid uppträda på ett föredömligt sätt och deras image ska 

uppfattas som god. Som ishockeyspelare och framförallt på professionell nivå menar en av 

respondenterna att han behöver tänka på sitt uppförande och beteende för att lyckas. Han 

poängterade att han även vill att klubblaget, tränare och organisationen ska ha en bra 

uppfattning om honom och därför blir sitt egna varumärke i det sammanhanget. En annan 

respondenten påpekade att som offentlig person och ishockeyspelare skapas ett visst ansvar 

mot den klubb den representerar. Att även han tänker på hur han beter sig när han exempelvis 

är ute och reser, äter eller är på krogen. Däremot lyfte han att efter karriären vart det lite 

lättare och att han kände att han kunde slappna av.  

4.3.4 Sammanfattning 

Massmedia lyftes fram av respondenterna som en användbar kommunikationskanal som 

används för att sprida information, kunskap, tankar och åsikter. Massmedias rapportering av 

respondenternas CSR-arbete anses som positivt då de hoppades att flera ska bli inspirerade 

och ta efter. En professionell ishockeyspelare är en offentlig person som lyfts och har lätt att 

bli omnämnd av massmedierna, de professionella ishockeyspelarnas varumärke kan på så sätt 

begränsa friheten för dem då deras handlingar är av intresse för allmänheten och något som 

rapporteras i dessa massmedier. Därför menar flera respondenter att det är viktigt att i ett 

tidigt skede lägga upp en strategi för karriären genom att exempelvis tänka på hur du vill 

uppfattas av andra. Samtliga respondenter menade att det är grundläggande för 

ishockeyspelarens varumärke att ständigt sträva efter att vara sig själv, ärlig och uppföra sig 

på föredömligt sätt. Dels för att professionella ishockeyspelare är offentliga personer, men 

också för det ansvar de har gentemot idrottsklubben och organisationen de representerar. 

Ishockeyspelarens varumärke kommer även till att bli en förutsättning, det är tack vare deras 

varumärke och den idrottsliga karriären som den professionella ishockeyspelaren blir 

inbjudna till exempelvis galor, event och sjukhus. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel jämförs, analyseras och diskuteras studiens resultat med de valda teorier 

samt tidigare studier som tillämpats. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion av 

analysen. 

 

5.1 Organisering av filantropiskt CSR  

CSR är ett begrepp som ständigt utvecklas, där nya ideér och tolkningar ständigt 

framkommer och försvårar en definition av begreppet (Borglund, De Geer och Frostenson 

2009). Detta kunde synliggöras i resultatet att kännedomen av begreppet inte var självklart 

hos respondenterna. En rimlig förklaring till detta var respondenternas ålderskillnad och olika 

livserfarenheter. De pensionerade respondenterna har tack vare arbetslivet efter 

ishockeykarriären erhållit en djupare insikt kring CSR jämfört med de yngre och aktiva 

respondenterna, vilka följer den “rätta” trenden i samhället i ovisshet om begreppet CSR. 

Således kan respondenterna i studien klassas som goda samhällsmedborgare. När 

respondenterna engagerar sig av fri vilja och eget initiativ i sociala arbeten, vilka varken är 

skriva i lagen eller förväntade av företag kunde Carrolls pyramid (1991) vägleda 

organiseringen av CSR till den filantropiska nivån. Respondenternas organisering av CSR i 

praktiken förstås som filantropiskt CSR när de engagerar sig i samhället genom att ta sig an 

välgörenhetsprojekt och donation av pengar. Både Carroll (1991) samt Grafström och 

Windell (2011) med sin syn på det filantropiska ansvaret menar att det handlar om att avsätta 

tid och pengar för att förbättra livskvalitén i samhället. Respondenterna som är förmögna har 

möjlighet att spendera pengar och bidra till ett bättre samhälle. När respondenternas 

CSR-arbete dessutom är i enlighet med deras vilja, moral och värderingar blir filantropin 

strategisk och bidrar med vinning för både respondenten som samhället. En vidare analys om 

strategiska och moraliska motiv kommer under avsnitt 5.2.2. 

Respondenterna använde sig även av samarbeten i sin organisering av filantropiskt CSR. 

Samarbeten i form av nära relationer eller med andra organisationer fungerar som en 

språngbräda eller strategi för respondenternas verksamhet. Den medvetenhet respondenterna 

uppvisade om att tidigt i karriären använda sig av en strategi för att maximera sitt varumärke 

och rykte kan jämföras med Porter och Kramers (2002) samt Borglund, De Geer och 
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Frostensons (2009) funderingar kring vikten av att ha en strategi för det filantropiska 

ansvaret, i syfte att maximera verksamhetens tillväxt och rykte. I avsnitt 5.3 kommer en 

djupare diskussion om nära samarbeten präglade av delade värderingar att föras samt 

förstärkas av Kapferers modell (2008) Brand Identity Prisma som är en strategi för att bygga 

ett starkt varumärke.  

5.1.1 CSR i det vardagliga livet 

Flera respondenter som hade motiverats och fått ett vidare intresse för CSR genom 

ishockeyn, var inte bekanta med själva begreppet CSR. Dessa respondenter hade omedvetet 

utfört arbete associerat med CSR. Detta tyder på att dessa respondenter i enlighet med 

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hoggs (2010, ss. 185-186) teori om att människans 

lärande inte alltid behöver vara medvetet utan att det även kan ske omedvetet, har observerat 

och tagit efter CSR som det “rätta” i samhället.  

Jag tycker såna här saker är viktiga för samhället. Det gör mig glad att veta att jag kan hjälpa 

personer till att må bättre i vardagen. (Respondent F) 

Respondenterna kunde dock, omedvetandes om CSR, instämma med Deci och Ryans (2000) 

yttre motivation, att handlingar utfördes för att vara med och göra en positiv skillnad för 

andra människor, det vill säga agerande för att uppnå resultat och tillfredsställelse av andras 

behov. Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg (2010, ss. 185-186) teori om att människans 

lärande från handlingar och erfarenheter även påverkar och ändrar beteendet hos människan, 

stämmer överens med hur idrottens lärande har format respondenternas beteende. Flera 

respondenter uttryckte hur idrottens riktlinjer har format och utbildat dem till att se det som 

en självklarhet att ge tillbaka och hjälpa andra, samt hur de aktivt har valt att följa idrottens 

värderingar i sina egna CSR initiativ. 

Respondenternas övertygelse till motivationen för CSR, kan vidare förstärkas av Kotler, 

Armstrong & Parments (2017, s. 153) teori om att människan lär från det verkliga livet. 

Övertygelser som innefattar individens idealbild om någonting, i detta fall i samhället och i 

deras CSR-arbete, kunde påverka respondenterna både emotionellt såsom känsla av 

tacksamhet och funktionellt genom strävan efter att uppnå resultat, eller grunda sig i vad Deci 

och Ryan (2002) kallar individens inre eller yttre motivation. Kotler, Armstrong och Parment 

(2017, s. 153) menar att dessa känslor kan länkas ihop med de attityder som respondenterna 
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uppvisar, vilket tyder på att de i sin tur påverkat respondenternas tankesätt. Exempelvis kan 

respondenterna tänkas följa en viss jargong i deras ishockeylag eller bli påverkade av 

omgivningen de befinner sig i. Kotler, Armstrong och Parment (2017, s. 153) menar vidare 

att attityderna och övertygelserna återfinns inbitna i sinnet hos människan och är därför svåra 

att ändra på, vilket likväl stämmer överens med respondenternas svar angående sina 

värderingarna kring CSR. Dessa gäller inte endast inom idrottandet utan respondenterna 

håller fast vid dem även i andra sammanhang i det vardagliga livet. Det framkom att det är av 

stor vikt att värna om sitt egna varumärke som professionell ishockeyspelare. Exempelvis 

hade respondenter tackat nej till vissa samarbeten eller CSR-arbete, om dessa inte stämmer 

överens med deras egna värderingar, eller något de själva inte vill stå för. 

5.2 Förutsättningar för att utföra CSR  

Den gemensamma faktorn hos studiens respondenter var den professionella idrottskarriären 

som ishockeyspelare de antingen genomgår eller genomgått. Baserat på de snarlika 

förutsättningarna hos samtliga respondenter, har de överkommit Maslows (Kotler, Armstrong 

& Parment 2017, s. 150) fyra psykologiska grundbehov och fortsätter nu med 

självbestämmande och meningsfulla aktiviteter för sitt självförverkligande, som är det sista 

steget i Maslows hierarki. Förutom respondenternas unika motivation till idrotten som även 

Cecchini, Fernández-Rio och  Méndez-Giménez (2017) tar upp, framkom det i ett tidigt 

skede hur respondenterna känner att motivationen för CSR är oberoende ishockey som fysiskt 

aktivitet. En aspekt som framkom vid denna analys, är att motivationen dock är beroende den 

status som ishockeyn har gett dem, vilket flertalet av respondenterna underströk. 

Kändisskapet men framförallt ekonomin blir inte en konsekvens utan en förutsättning för dem 

att organisera ett inflytelserikt CSR-arbete. Professionella idrottare ses som förebilder och 

idoler för många och detta faktum är något företag har insett (Peterson 2004, ss. 24-25). Att 

företag mer än gärna använder idrottare som identifikationsobjekt är ett resultat av att de 

önskar överföra idrottarnas status till företaget för att nå en bredare målgrupp på marknaden. 

En rik idrottare som spelar i Korpen får inte möjligheten att vara identifikationsobjekt för 

företag, blir inte inbjuden att åka på galor eller till barnsjukhus, på grund av avsaknaden av 

den offentliga statusen bland allmänheten som professionella idrottare erhåller. 
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5.2.1 Yttre eller inre motivationsfaktorer? 

Utöver respondenternas status samt ekonomiska förutsättningar finns det ytterligare 

bakomliggande motivation för deras CSR-arbete. Motivationen är svår att undersöka då 

motivationen kan vara undermedveten. Andra motiv kan upptäckas utan att respondenterna 

bokstavligen säger “jag motiveras av […]”. Därmed kommer detta avsnitt med hjälp av Deci 

och Ryan (2000) argumentera för hur respondenternas olika motivationsfaktorer kan tolkas 

som antingen yttre eller inre perspektiv alternativt varför de kan förstås som både och. 

Studien kommer även att jämföra respondenternas motiv med tidigare studiers motiv för 

CSR.  

En motivationsfaktor som framkom i studien var personlig koppling. Exempelvis kunde 

respondenternas motivation triggas av personliga kopplingar och relationer, där det egna 

intresset kunde vara att bidra med resurser till forskning, särskilt i hopp om att hjälpa nära 

anhöriga som antingen insjuknat eller gått bort.  

Jag blev insatt i cancerfrågan när min släkting insjuknade och gick bort i cancer, ända sen 

dess har jag donerat pengar till cancerforskning. (Respondent H) 

Det respondenterna säger kan tolkas som inre motivation. Detta eftersom respondenten 

agerade efter sina egna känslor att vilja hjälpa sina närstående och andra som drabbats av 

liknande sjukdom. De personliga kopplingarna kan i en djupare analys även konstateras som 

en yttre motivation då de insjukna närstående påverkar respondenten till att agera och söka 

mening för att de själva ska må bra men även att någon annan inte ska behöva uppleva det 

som de själva gått igenom, vilket resulterar i ett utförande av CSR-arbete.  

En annan motivationsfaktor som framförs av respondenternas och tolkas som en inre 

motivation är deras identitet, det vill säga deras personlighetsdrag. Identiteten som 

kännetecknas av omtänksamhet samt givmildhet i kombination till deras unika drivkraft, visar 

på att en inre motivation ligger bakom respondenternas agerande.  

Respondenter uttryckte dock en känsla av ansvar och en plikt att hjälpa och ge tillbaka till 

andra, något som de kände blivit en konsekvens av deras liv som ishockeyspelare. Således 

kan studien konstatera att respondenternas identitet och moral har påverkats av yttre 
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motivationsfaktorer där de påverkas av sin omgivning. Exempelvis idrottens värderingar samt 

vad som av samhällets ses som det “rätta” att göra.  

Som tidigare nämnt kunde motivationen uppstå av olika orsaker såsom ishockeyn, personliga 

relationer, identitet, ekonomi, det visade sig dock att de ekonomiska förutsättningarna samt 

statusen som kommit via yrket var motivationsfaktorer av störst vikt i deras vilja att 

organisera CSR-arbete. Den goda ekonomin som av respondenter togs upp som en 

motivationsfaktor, förstärks av Deci och Ryans (2000) argument för den yttre motivationen, 

där lönen är en förutsättning. Att ha det bra ställt, har hos respondenterna lett till en ambition 

att tillfredsställa andras behov, vilket egentligen ligger utanför deras yrkesroll som 

professionella ishockeyspelare. Detta motiv förtydligar Deci och Ryan (2000) och klassas 

som yttre motivation, detta eftersom det handlar om att tillfredsställa någon annans behov 

framför sina egna, samt att det ligger bortom yrkesrollens faktiska uppgifter och krav. Den 

yttre motivationens syfte att göra handlingar som påverkar och gör skillnad kan ytterligare 

kopplas till det resultatet säger om CSRs funktionella påverkan hos respondenterna; 

självklarheten att dra sitt strå till stacken och bidra till en förbättrad levnadsstandard.  

5.2.2 Moraliska eller strategiska motiv? 

Studiens resultat kan finna en del likheter mellan tidigare studiers motiv för CSR. Likt Lantos 

(2001) och Porter och Kramers (2002) idé om att företag ska använda sig av filantropi som en 

strategisk strategi, kan respondenternas filantropiska CSR-arbete tolkas som strategiskt. 

Samtidigt som respondenterna med sitt handlande vill ge tillbaka till samhället genom 

välgörenhet, vill de med dessa även känna en inre moralisk mening. Filantropin blir strategisk 

när motiven för CSR-arbetet både tillfredsställer egna som utomståendes målsättningar. 

Respondenterna uttrycker en känsla av moralisk plikt att ta sig an ett samhällsansvar på grund 

av deras unika förutsättningar idrotten har gett dem. Moraliska motiv för socialt 

ansvarstagande är även något forskarna kopplar samman med uppfattningen av en god 

medborgare som gör det “rätta” i samhället (Graafland & Van de Ven 2006; Porter & Kramer 

2002; Dhanesh 2014), vilket inte framkommer som någon huvudsaklig motivationsfaktor i 

respondenternas utförande av filantropiskt CSR men däremot uppvisades en medvetenhet och 

tankar kring rykte och uppförande. Detta anser studien kan ses som ett outtalat motiv för 
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legitimitet hos respondenterna för att uppfattas som en god samhällsmedborgare ur andras 

ögon. 

5.3 Varumärkesbyggande 

I tidigare avsnitt nämns aspekten status som respondenterna har fått via sin ishockey. 

Statusen som är en form av kändisskap som i detta fall blir till en förutsättning för 

respondenterna att kunna genomföra CSR. Statusen samt ishockey som yrke leder till att 

respondenterna arbetar på en hårt konkurrerande marknad och behöver därför innefatta en 

strategi tidigt i sin karriär något som respondenterna var tydliga med att förklara. Det visade 

sig att respondenternas strategi gick ut på att ständigt sträva efter att vara sig själv i alla lägen. 

Detta tillsammans med en djupare analys av respondenternas åsikter och tankar kring 

strategier kunde senare kopplas till Kapferers Brand Identity Prism (2008) som visar på 

förutsättningar för att bygga ett starkt varumärke. Den ena sidan av prisman består av 

utövarens perspektiv och innefattar faktorerna fysisk utformning och personlighet. Samtliga 

respondenter utgör varumärkets fysiska form och dess namn fungerar som deras logo. 

Tillsammans med sin identitet och sina egenskaper skapar de även personlighet i varumärket. 

Det är dock sannolikt att respondenterna som bygger ett starkt varumärke genom att vara sig 

själva bygger det av en slump och inget som de tänker på när de planerar sin strategi. Detta 

kan tolkas som en konsekvens att de får ett starkt varumärke av att ha en strategi som går ut 

på att jämt vara sig själv. Även om det är en slump visar detta på att Kapferers Brand Identity 

Prism (2008) kan vara en grund och en tanke att ha i bakhuvudet för ishockeyspelare när de 

organiserar sin strategi. Trots det var varumärkesbyggandet hos respondenterna inte någon 

bakomliggande faktor för deras CSR-arbete, utan det sågs som en positiv bonus.  

5.3.1 Relationer och samarbeten i samband med varumärket 

Kapferer (2008) menar att relationer och personliga kopplingar kan förknippas med Brand 

Identity Prism, där en av faktorerna påpekar vikten av att skapa och ingå i starka relationer, 

som en av nycklarna till att bygga ett starkt varumärke. Samtliga respondenter visade sig ha 

erfarenhet av detta, genom ta hjälp av andra i sitt utförande av CSR-arbete. Respondenterna 

nämnde att de samarbetar tillsammans med familjemedlemmar, respektive, lagkamrater, 

klubben och även motståndare. Idrotten som knyter samman människor, bildar således även 

naturliga samarbeten som ovan (Riksidrottsförbundet 2009). Likaså är detta exempel på att 
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idrottsprofilerna skapar flertal relationer och samarbeten och genom dessa genomför 

CSR-arbete. En diskussion som uppstod med flertalet respondenter var betydelsen deras 

respektive hade i deras arbete för att organisera CSR-arbete. En aspekt som kan tolkas som 

att CSR-arbeten genomförs för att sysselsätta sina fruar och eliminera den förutfattade 

meningen som finns gentemot ishockeyspelares respektive. Men så visade sig inte fallet vara! 

Många av fruarna driver sina egna företag idag, vilket de skulle kunna göra utan sina 

professionella män, men kapitalet och vägen dit hade förmodligen inte varit lika enkel och 

möjligtvis tagit längre tid. Det är en fördel att vara gift med en man med status och det leder 

till möjligheter att kunna genomföra CSR. Respondenterna framförde tydligt att deras fruar är 

en del av drivkraften i deras CSR-arbete och att de delar värderingar som gör att samarbeten 

fungerar bra. Det lyfter även Kapferer (2008) att det är viktigt att dela värderingar inom dessa 

relationer för att bygga ett starkt samarbete som en konsekvens av dessa delade värderingar 

och en vilja att ge tillbaka bidrar starka band. Detta går att se i Kapferers Brand Identity 

Prism (2008) under faktorn kultur och värderingar. För att bygga ett starkt varumärke är det 

viktigt att värderingar delas och överensstämmer. Det kan även jämföras till faktorn 

självuppfattning, eftersom den professionella ishockeyspelarens självbild bör stämma överens 

med CSR-arbetet, för att de - som tidigare nämnt - själva ska kunna står för arbetet.  

5.4 Sammanfattande diskussion av analysen 

I organisationer och företag där flera människor finns samlade på ett och samma ställe finns 

förmodligen även delade åsikter och värderingar, vilket försvårar en tillfredsställelse och ett 

bevarande av de anställdas motivation. När det handlar om professionella idrottare som 

bedriver sin egna verksamhet, är de sin egna chef och väljer själv sina engagemang efter vilja 

och åsikter och kan därmed själv kontrollera och styra sin motivation. Idrottarna står däremot 

sällan helt själva i sin organisering av CSR-arbete, utan samarbeten bestående av nära 

relationer såsom familjemedlemmar eller sina respektive är frekvent förekommande. En 

tolkning utifrån resultatet är att samarbeten som dessa fungerar som ett hjälpmedel för 

organiseringen av idrottarens CSR-arbete, eftersom de framförallt underlättar idrottarens 

huvudsakliga yrke men även uppehåller verksamheten i form av exempelvis ideér och 

driftighet. En logisk tolkning bakom idrottarens val av samarbeten med närstående, är att de 

redan känner varandra, delar gemenskap och intressen, vilket möjliggör ett smidigt 

samarbete.  
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Organiseringen av CSR hos professionella idrottare sammanhänger tydligt med deras egna 

vilja och önskan att tillfredsställa andras behov och förbättra samhället. Således kan deras 

CSR-arbete kopplas till det som uppfattas som legitimt av samhället, det vill säga en 

kombination av sociala arbeten på ett lämpligt, korrekt och rättvist agerande. Legitimitet är 

inget begrepp som förekommer ordagrant i resultatdelen, men med tanke på att 

respondenterna visade tankar på eftertänksamhet vid sitt uppförande, kan en underförstådd 

koppling till legitimitet i deras handlande observeras. En vidare tanke utifrån argumentet att 

idrottare tenderar att agera på ett socialt acceptabelt sätt, kan förknippas med att flera av 

dagens idrottsstjärnor har blivit allmänt folkkära. Detta faktum leder även till att 

professionella idrottare blir offentliga personer, vilka genereras till förebilder för många. Från 

resultatdelen konkretiseras två sidor att se på de professionella idrottarnas kändisskap och 

varumärke. Delvis nämns deras fritid, att den blir kontrollerad och begränsad, å andra sidan 

tackar de sitt varumärke. Det är med hjälp av sitt varumärke de får möjligheten att genomföra 

sina CSR-arbeten, vilket tyder på att varumärket är en förutsättning snarare än en 

konsekvens. Däremot befinner sig idrottarna konstant i rampljuset, där deras liv blir iakttaget 

av idoler som spekulanter, därför begränsas idrottarnas beteendet till att undvika ett 

omoraliskt beteende och resulterar i att idrottare organiserar sig av CSR-arbeten för att 

upprätthålla ett gott rykte och status. Vem som helst kan dock inte utföra CSR, eftersom det 

kräver en vinstdrivande organisation eller företag. Majoriteten av dagens professionella 

idrottare blir sina egna vinstdrivna verksamheter och företag, eftersom deras idrottande blir 

en heltidssyssla som genererar i en ekonomisk tillväxt. 

Noterbart är även att professionella idrottare har användning av sitt egna företag efter en 

avslutad idrottskarriär. Med sitt egna företag har flera pensionerade idrottsprofiler 

frambringat en andra karriär, där verksamheten präglas av CSR-arbeten för att ge tillbaka till 

samhället. Att idrottsprofilerna väljer att fortsätta med CSR även efter idrottskarriären, tyder 

inte bara på hur stark koppling det finns mellan idrott och samhälle, utan även hur idrottarna 

tar ett gediget hållbart ansvarstagande i samhället.  
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6. Slutsats 

 

Under slutsatsen kommer studiens syfte och frågeställningar besvaras. Genom att syftet och 

frågeställningarna besvaras kommer studien tillföra kunskapsbidrag till den forskningslucka 

som påpekades under problemdiskussionen. Avslutningsvis ett avsnitt med förslag på 

framtida forskning.

 
Syftet med den här studien har varit att erhålla en förståelse för hur professionella 

ishockeyspelare organiserar sig och utför filantropiskt CSR-arbete, samt undersöka vad som 

motiverar dem till filantropiskt CSR-arbete och hur detta i sin tur påverkar ishockeyspelares 

varumärke. Följande frågeställningar har besvarats för att uppnå syftet: 

Hur organiserar sig ishockeyspelare av filantropiskt CSR-arbete? 

● CSR-aktiviteterna hos ishockeyspelarna används främst för att tillfredsställa och göra 

skillnad för andra i sin omgivning. Ishockeyspelarna använder sig av ett filantropiskt 

CSR-arbete, eftersom de frivilligt tar sig an både ett socialt och ekonomiskt ansvar 

och avsätter tid samt pengar, utöver det som förväntas i deras yrke - att prestera på 

isen.  

● CSR som visserligen framförs som egna initiativ av ishockeyspelarna, organiseras 

dock med hjälp av ett gemensamt arbete. Samarbeten som vid första anblick kan bestå 

av olika företag, stiftelser och foundations. En aspekt kan vara ishockeyspelare som 

bidrar med resurser till cancerforskningen, som forskarna sedan med sin expertis 

utvecklar för samhället.  

● Ytterligare aktörer som kan bli inblandade i samarbeten, är när företag på 

ishockeyspelarens bekostad tillämpar CSR, och exempelvis skänker pengar till 

välgörenhet per ishockeyspelarens mål. På så vis blir det en cirkel där aktörer med ett 

gemensamt arbete och intresse ger tillbaka till samhället.  

● Ishockeyspelarnas CSR-arbete organiseras även tillsammans med närstående 

relationer, såsom familjemedlemmar och sina respektive. Vilket är betydelsefullt för 

ishockeyspelarna, som inte bara upplever mening och samhörighet av de nära 

samarbetet, utan även som ett stöd i sin verksamhet.  
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Vad motiverar ishockeyspelare till filantropiskt CSR-arbete?  

● En motivationsfaktor som visat sig vara en grundpelare för ishockeyspelarnas 

befintliga motivation, är idrottens omgivning som introducerat dem till diverse CSR 

engagemang som finns att göra. Vilket också har lett till en ihållande motivation över 

tid, i form av fortsatt engagemang i samhället på egna initiativ för både den aktiva 

som pensionerade ishockeyspelaren.  

● En annan betydande motivationsfaktor för ishockeyspelarnas CSR-arbete var känslan 

av att bidra samt att “sätta ett leende på någon annans läppar”.  

● Det idrottsliga yrket som medfört ett ekonomiskt oberoende för ishockeyspelare, kan 

samtidigt som det motiverade dem ses som en faktisk möjlighet att utföra CSR.  

● Det framkommer egentligen inget bakomliggande syfte att ishockeyspelarna arbetar 

med CSR för att bygga ett starkare varumärke eller uppnå legitimitet, i form av en god 

samhällsmedborgare. Utan diskuterades enbart som en medveten följd av positiva 

effekter, som automatiskt medföljer i utförandet av CSR. 

● Den övergripande motivationen visade sig sedan grupperas i bakomliggande 

motivation för antingen ishockeyspelarnas starka vilja och mening att bidra till en 

positiv samhällsutveckling och livskvalité, eller personliga kopplingar såsom 

sjukdomar bland vänner och familj som spelade in.  

Hur påverkas ishockeyspelares varumärke av filantropiskt CSR-arbete? 

● CSR-arbete har en positiv påverkan på varumärken. Studien påvisar detta, eftersom 

ishockeyspelarna framför att organisering av CSR enbart är positivt att ha i bagaget. Å 

andra sidan visar ishockeyspelarna en medvetenhet om att ett felsteg kan få negativa 

effekter på varumärket.  

● Genom en organisering av CSR-arbete kan flera relationer och samarbeten bildas som 

i sin tur även stärker ishockeyspelarnas varumärke. CSR-arbete som medför och 

stimulerar ishockeyspelarnas egna värderingar samt självkänsla, bidrar i sin tur likaså 

positivt på deras egna varumärke.  

● Genom att arbeta med CSR skapar ishockeyspelarna sig en offentlig bild av en person 

som bryr sig om andra, vilket även det stärker varumärket eftersom fler anser att 

personen vill väl och är en bra människa.  
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● Slutligen indikerar studien att ishockeyspelarnas organisering av CSR möjliggör ett 

fortsatt arbete efter den idrottsliga karriären, på grund av det starka varumärket.  

Intresseväckande utifrån studien är att ishockeyspelarnas egna företag och varumärke 

möjliggör en andra karriär. Studiens pensionerade ishockeyspelare bevisar att en användning 

och organisering av CSR i ishockeyspelarens namn är vanligt förekommande i livet efter 

idrotten. 

6.1 Förslag på fortsatta studier 

En reflektion angående framtid och utveckling framkom under studiens avgränsning, där 

idrottens jämställdhet togs upp. Således hade det varit intressant att genomföra en ny studie 

om 5-10 år, för att se hur långt samhällsutvecklingen i fråga om jämställdhet i idrotten mellan 

könen har framskridit. Kan kvinnor vara ishockeyspelare till yrket, det vill säga livnära sig på 

idrotten och på så vis bli sin egna vinstdrivande verksamhet? Med andra ord, kommer 

damishockeyspelarna i framtiden få samma förutsättningar som herrarna att utföra 

CSR-arbete på egna initiativ? En annan framtida idé till forskning som framkom under 

studiens gång, är att mottagarna av CSR också skulle kunna tas i beaktande. Hur påverkas 

dem? Vilka känslor uppstår hos dem? 

Slutligen kan även det respondenterna lyfter om hurdan skillnad de upplever mellan CSR 

engagemanget i USA jämfört med i Sverige, vara en möjlig framtida forskning. Här skulle 

det vara intressant att undersöka olika nationer, och jämföra hur deras egna berättelser om 

CSR har likheter eller skiljer sig åt. För att hänga med i samhällets nya trender och ideér, 

vilket CSR utgör en del av, kan det vara av nytta att hålla koll på internationella perspektiv 

för att ta lärdom och mall av dem som ligger i framkant, i detta fall USA. 
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Bilaga 

Intervjuguide CSR  
Vi är två studenter som studerar Sport Management och som du säkert vet skriver vi vår 
examensuppsats nu. Vi har valt att studera idrottsprofiler och deras arbete med CSR.  
Vi tänkte börja med lite frågor om dig och dina svar kommer att vara anonyma:  
Om dig som är intervjuperson 

- Hur länge har du spelat ishockey? 
- Nämn några höjdpunkter/meriter från din karriär. 
- Vad är ditt nuvarande mål med ishockeyn? 
- Vad har du för intressen/hobbys utanför ishockeyn? 
- Om du skulle beskriva din personlighet med endast 3 egenskaper 

CSR (definition) 
- Är du bekant med begreppet CSR? 
- Hur skulle du definiera CSR? Vad är din bild av CSR? 
- När och hur kom du i kontakt med CSR för första gången? 

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility. CSR är ett komplext begrepp och 
det finns många olika tolkningar. Vi har valt att fokusera och definiera CSR som en form att 
bidra till samhällsutvecklingen, ex. ekonomiskt, socialt eller miljöansvar. 
Deras egna arbete med CSR 
Vi har noterat att du exempelvis bidragit med…….. (CSR-arbete) 

- Är det möjligen så att du har bidragit med något mer? 
- Har du tackat nej till något samarbete som kan kopplas till CSR? Isåfall varför? 
- Du kan inte påverka vad olika medier skriver, men anser du att det är viktigt att dem 

upplyser ditt arbete med CSR? Förklara. 
- Påverkar/ändrar CSR eller utomstående din personlighet? Eller är du lika mot alla? 

(“stay true to yourself”) 
Motivation 

- Vad motiverade starten till arbetet med CSR? Motiverar det dig fortfarande eller har 
det förändrats? 

- Ditt arbete med CSR, påverkar det din idrottsprestation? (stressad, ofokuserad, 
tidskrävande, glädje, gemenskap osv) utveckla gärna. 

- Påverkar det din självkänsla? På vilket sätt? 
- CSR har blivit en institutionaliserad norm i samhället, känner du någon press eller 

krav att du måste utföra och arbeta med CSR? Beskriv gärna. 
Framtiden  

- Den dagen du väljer att lägga “skridskorna på hyllan”, vad skulle du vilja ägna din tid 
åt då? jobb, intresse? 

- Skulle du kunna fortsätta tillämpa CSR-arbete efter ishockeyn? 
Övrigt  
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- Vi ser i vissa fall att flera profiler väljer att gå ihop och tillsammans utföra 
CSR-arbete. Ex med sin respektive, lagkamrater, managers, organisationen men även 
motståndare. Har du erfarenheter av detta? Utveckla. 

- Är det något du skulle vilja tillägga som kan bidra till våran studie? Eller några andra 
tankar och funderingar.  
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