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Sammanfattning	

Incitament	 som	 styrningsmedel	 är	 idag	 en	 viktig	 del	 i	 ett	 företags	 arbete	 för	 att	 bidra	 till	 ökad	

produktivitet	och	effektivitet	hos	sina	anställda.	Både	de	monetära	och	icke-monetära	incitamenten	

har	 i	 tidigare	 studier	 visat	 höja	 anställdas	 motivation.	 Tidigare	 forskning	 visar	 också	 att	 hållbart	

företagande	idag	är	en	nyckelfaktor	för	att	företag	ska	lyckas.	Corporate	Social	Responsibility,	CSR,	är	

ett	återkommande	koncept	som	idag	används	av	organisationer.	Det	ökade	kravet	från	konsumenter	

har	gjort	att	hållbarhet	och	det	sociala	ansvaret	mot	samhället	har	blivit	allt	viktigare	för	företag	att	

förhålla	sig	till.	Tidigare	forskning	visar	på	att	CSR-arbete	är	motivationshöjande	samt	att	incitament	

som	styrningsmedel	ökar	produktiviteten	hos	företag.	Det	gör	att	det	blir	intressant	att	studera	CSR	

som	icke-monetärt	incitament. 

  

Studiens	syfte	är	att	ge	en	ökad	förståelse	för	CSR	som	incitament,	där	målet	är	att	studera	om	CSR	

som	 icke-monetärt	 incitament	 är	 ett	 likvärdigt	 företagsekonomiskt	 styrningsmedel	 som	monetära	

incitament.	

	

Studien	 har	 en	 abduktiv	 och	 kvalitativ	 metod	 där	 ett	 företag	 valdes	 att	 studera,	 Stadium	 AB.	

Intervjuer	har	genomförts	med	personer	från	olika	avdelningar	för	att	få	en	ökad	förståelse	om	CSR	

som	incitament.	 

  

Studiens	 slutsats	 visar	 att	 CSR	 i	 vissa	 fall	 är	 ett	 likvärdigt	 incitament	 jämfört	 med	 monetära	

incitament.	Dock	kan	den	slutsatsen	 inte	dras	generellt	över	alla	 situationer.	 I	 flera	 fall,	 framförallt	

om	miljö,	har	det	framkommit	att	CSR-arbete	är	en	självklarhet	och	måste	finnas	för	att	 inte	skapa	

missnöje,	alltså	en	hygienfaktor.	 I	andra	fall	är	det	direkt	motivationshöjande.	Med	vissa	villkor	kan	

CSR	 anses	 vara	 ett	 likvärdigt	 incitament	 som	 monetära	 incitament	 om	 anställda	 tydligt	 kan	 se	

effekterna	av	arbetet	och	att	kommunikationen	sker	på	rätt	sätt.	Om	en	balans	kring	incitament	som	

styrningsmedel	kan	skapas	och	stimulera	både	de	inre-	och	yttre	motivationsfaktorerna,	kommer	det	

resultera	i	högre	arbetsmotivation. 

  

Nyckelord:	CSR,	icke-monetärt	incitament,	monetära	incitament,	motivation,	företagsstyrning 
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Abstract	

English	title:	CSR	–	Incentive	of	the	future?	
Incentives	as	a	means	of	control	are	today	an	important	part	of	the	company's	work	to	contribute	to	

the	 increased	 productivity	 and	 efficiency	 of	 its	 employees.	 Both	 the	monetary	 and	 non-monetary	

incentives	 have	 shown	 in	 previous	 studies	 to	 raise	 employees´	 motivation.	 Earlier	 research	 also	

shows	that	sustainable	entrepreneurship	today	is	a	key	factor	for	business	success.	Corporate	Social	

Responsibility,	CSR,	is	a	recurring	concept	used	today	by	organizations.	The	increased	demand	from	

consumers	 has	 made	 sustainability	 and	 social	 responsibility	 towards	 society	 more	 and	 more	

important	for	a	business	to	relate	to.	Previous	research	shows	that	CSR	work	is	motivational	and	that	

incentives	as	a	means	of	control	increase	the	productivity	of	companies.	This	makes	it	interesting	to	

study	CSR	as	an	incentive.	

 

The	aim	of	the	study	is	to	give	an	increased	understanding	of	CSR	as	an	incentive,	where	the	goal	is	

to	 study	 whether	 CSR	 as	 a	 non-monetary	 incentive	 is	 an	 equivalent	 business-management	

instrument	as	monetary	incentive.	

	

The	 study	 has	 an	 abductive	 and	 qualitative	 method	 where	 one	 company	 was	 chosen	 for	 study,	

Stadium	 AB.	 Interviews	 have	 been	 conducted	 with	 people	 from	 different	 departments	 to	 gain	 an	

understanding	of	CSR	as	an	incentive.	

 

The	 study's	 conclusion	 shows	 that	 in	 some	 cases	 CSR	 is	 an	 equivalent	 incentive	 compared	 with	

monetary	incentives.	However,	that	conclusion	cannot	generally	be	drawn	to	all	situations.	In	many	

cases,	especially	about	the	environment,	it	has	been	found	that	CSR	work	is	a	matter	of	course	and	

must	exist	to	not	create	dissatisfaction,	i.e.	a	hygiene	factor.	In	other	cases,	it	is	directly	motivational.	

Under	certain	conditions,	CSR	can	be	considered	as	an	equivalent	incentive	with	monetary	incentives	

if	employees	clearly	can	see	the	effects	of	the	work	and	that	the	communication	is	done	properly.	If	

incentives	 are	 balanced	 as	 means	 of	 control	 and	 stimulate	 both	 the	 intrinsic	 and	 extrinsic	

motivational	factors,	it	will	result	in	higher	work	motivation. 

  

Keywords:	CSR,	non-monetary	incentive,	monetary	incentive,	motivation,	corporate	governance 
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Definitionslista	

Syftet	med	kapitlet	är	att	förklara	begrepp	och	definiera	sådant	som	används	frekvent	i	studien.	

	

CSR	–	Corporate	Social	Responsibility	

Definitionen	 av	 CSR	 är	 bred	 och	 delas	 upp	 i	 undergrupper	 beroende	 på	 vilket	 socialt	 ansvar	man	

beskriver.	I	den	här	uppsatsen	har	vi	valt	att	definiera	CSR	med	hjälp	av	triple	bottom	line	modellen.	I	

modellen	delas	CSR	in	i	tre	kategorier	(Grankvist,	2012). 

• Socialt	ansvar.		

• Miljöansvar.	

• Finansiellt	ansvar.	

Incitament	

Vi	har	valt	att	definiera	incitament	likt	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012).	Incitament	är	en	stimulans	

eller	belöning	som	motiverar	ett	beteende.	Belöningen	kan	både	vara	positiv	eller	negativ	och	även	

bestå	av	monetära	eller	icke-monetära	medel.	

Hygienfaktor	

Hygienfaktorer	är	yttre	motivationsfaktorer	som	i	sig	 inte	 leder	till	positiv	tillfredsställelse.	Exempel	

på	hygienfaktorer	är	den	 lön	som	en	anställd	 får.	En	hygienfaktor	krävs	 för	att	en	anställd	 inte	ska	

vara	missnöjd	(Herzberg,	2008b). 
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1.	Introduktion	

Kapitlet	ger	en	bakgrund	av	 studien.	Därefter	beskrivs	 tidigare	forskningen	 för	att	 sedan	 formulera	

syfte,	frågeställning	och	avgränsning. 

	

1.1	Bakgrund	

Hållbart	företagande	är	idag	en	nyckelfaktor	för	företag	som	vill	 lyckas	(Grankvist,	2012).	Både	med	

de	 egna	 finansiella	 resultaten,	 men	 även	 för	 att	 visa	 sig	 från	 sin	 bästa	 sida	mot	 samhället.	 I	 den	

globaliserade	 värld	 vi	 lever	 i	 är	 samhällets	 syn	 på	 företaget	 enormt	 viktigt	 och	 även	 viktig	 för	

medarbetarna	som	jobbar	 inom	organisationen.	Styrningsmedel	 för	att	behålla	men	även	rekrytera	

nya	medarbetare	 är	 en	 stor	 del	 av	 en	 organisations	 arbete	 (Ali	 et	 al.	 2010).	 Idag	 är	 det	 dessutom	

relativt	hård	konkurrens	om	anställda.	 Incitament	är	ett	bra	styrmedel	för	att	rekrytera	och	behålla	

anställda	vilket	genererar	högre	produktivitet	och	effektivitet	(Lazear,	2000).	 

  

Incitament	 är	 en	 stimulans	 som	 motiverar	 beteende	 och	 kan	 öka	 produktivitet	 och	 prestation	

(Merchant	&	Van	der	Stede,	2012).	Grunden	i	ett	incitament	är	att	främja	anställdas	prestation	och	

öka	 effektiviteten	 i	 företaget.	 Det	 kan	 skapas	 genom	 att	 använda	 sig	 av	 incitament	 i	 form	 av	

monetära	eller	 icke-monetära	medel.	 Fördelaktigt	 skapar	ett	 företag	 sina	egna	 styrningssystem	 för	

incitament	 och	 storleken	 på	 ersättningen.	 På	 det	 sättet	 är	 det	 ett	 relativt	 subjektivt	 system	 då	

företagen	har	sina	egna	bestämmelser	och	regler	kring	styrningen	av	incitamentsystemen	(Merchant	

&	 Van	 der	 Stede,	 2012).	Möjligheterna	 för	 att	 forma	 sina	 egna	 system	 blir	 således	 stora.	 Tidigare	

studier	 har	 visat	 på	 att	 ökade	 incitament	 leder	 till	 både	 ökad	 prestation	 och	 ökad	motivation	 hos	

anställda	(Lazear,	2000).	 

  

Corporate	Social	Responsibility,	eller	CSR	som	vi	benämner	det	här	i	denna	uppsats	har	växt	mycket	

på	grund	av	konsumenternas	krav	på	produkterna	som	de	köper.	Konsumenter	förväntar	sig	mer,	till	

exempel	hur	produkter	produceras	eller	marknadsförs.	Dessutom	hur	dessa	produkter	återanvänds	

och	hur	man	behandlar	sina	anställda	så	att	konsumenten	vet	var	och	i	vad	man	placerar	sina	pengar	

(Grankvist,	2012).	Det	leder	in	på	organisationers	styrningsarbete	med	CSR	och	ansvaret	som	företag	

har	mot	samhället.	 

  

Belöningssystem,	provisionsbaserad	lön	och	förmånliga	resor	är	exempel	på	monetära	incitament	för	

att	 anställda	 ska	 prestera	 på	 topp	 för	 sitt	 företag.	 Med	 dagens	 globalisering,	 där	 framförallt	

hållbarheten	och	det	sociala	ansvaret	ligger	i	fokus,	kan	arbetet	med	CSR	vara	viktigare	än	någonsin.	

Studier	 (e.g.	 Lazear,	 2000)	 visar	 på	 att	monetära	 incitament	 som	 styrningsmedel,	 bidrar	 till	 högre	
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prestation	 och	 engagemang	 hos	 anställda.	 Studier	 visar	 också	 på	 att	 icke	 monetära	 medel,	 som	

framgångsrikt	CSR-arbete,	ger	liknande	effekter	på	anställda	(Ali	et	al.	2010).	En	god	strategi	och	god	

kommunikation	 kring	 CSR	 ökar	 chansen	 för	 “crowding	 in”,	 det	 vill	 säga	 att	 arbetet	 och	

kommunikationen	kring	CSR	är	viktigt	och	kan	öka	prestationen	hos	anställda	(Frey	&	Jegen,	2001).	 

  

Tidigare	 forskning	 visar	 på	 positiva	 samband	 mellan	 incitament	 och	 produktivitetsförbättring	 hos	

anställda	(Moskowitz,	1972;	Turban	&	Greening	1996).	Vad	som	däremot	inte	studerats	är	om	CSR-

arbetet	 är	 ett	 likvärdigt	 incitament	 jämfört	 med	 monetära	 incitament,	 och	 det	 är	 det	 som	 vi	

undersöker	i	den	här	uppsatsen.	Bonussystem	är	ett	subjektivt	system	vilket	gör	att	en	organisation	

kan	 skapa	 sin	 egen	 styrning	 kring	 det	 (Merchant	 &	 Van	 der	 Stede,	 2012).	 På	 så	 sätt	 finns	

möjligheterna	att	integrera	CSR	som	incitament,	där	företag	får	visa	sig	från	en	bättre	sida,	och	också	

skapa	 en	 positiv	 känsla	 av	 välmående	 för	 anställda.	 I	 uppsatsen	 analyseras	 redan	 gjord	 forskning	

kring	prestationshöjande	 incitament	och	med	hjälp	av	empiriskt	underlag	vill	 vi	öka	 förståelsen	 för	

CSR	som	icke-monetärt	incitament	och	bidra	med	uppslag	till	framtida	forskning	inom	området. 

 

1.2	Syfte	

Syftet	med	vår	uppsats	är	att,	 tillsammans	med	redan	befintliga	 teorier	och	 insamling	av	empiriskt	

underlag,	ge	en	ökad	förståelse	för	CSR	som	incitament.	För	att	 lyckas	med	det	kommer	vi	studera	

om	 CSR	 som	 icke-monetärt	 incitament	 är	 ett	 likvärdigt	 företagsekonomiskt	 styrningsmedel	 som	

monetära	incitament. 

	

1.3	Frågeställning	

• Hur	fungerar	monetära	incitament	för	anställda?	

• Hur	fungerar	CSR	som	icke-monetärt	incitament	för	anställda?	

• Hur	fungerar	dessa	incitament	jämfört	med	varandra?	

1.4	Avgränsning	

I	 linje	med	uppsatsen	syfte	har	vi	avgränsat	till	att	undersöka	aspekten	om	positiva	incitament,	och	

kommer	alltså	inte	att	undersöka	om	negativa	incitament,	såsom	olika	typer	av	bestraffningar. 
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2.	Metod	

I	kapitlet	beskrivs	vilket	 tillvägagångssätt	vi	har	använt	 för	att	svara	på	vår	problemformulering.	Vi	

diskuterar	olika	typer	av	metoder	och	beskriver	varför	vi	använder	vald	metod	samt	hur	den	används	

för	att	komma	fram	till	en	slutsats	och	ett	relevant	resultat.	 

	

2.1	Forskningsmetod	

I	undersökningen	har	abduktiv	metod	valts.	Metoden	är	en	blandning	av	induktiv,	att	observationer	

och	 resultat	 utformar	 teorin,	 och	 deduktiv	metod	 där	 teorier	 är	 grunden	 för	 resultatet	 av	 studien	

(Yin,	2013). 

  

Det	 induktiva	 tillvägagångssättet	 är	 passande	 för	 kvalitativ	 forskning	 och	 för	 fenomen	 som	 är	

outforskade	 samt	 få	 fram	 ny	 kunskap	 om	 området	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011).	 Det	 har	 dock	 uppstått	

felaktiga	 föreställningar	 om	 att	 kvalitativa	 metoder	 är	 helt	 utan	 teoretiska	 utgångspunkter	 eller	

antaganden	 om	 det	 området	 man	 väljer	 att	 studera	 (Ahrne	 &	 Svensson,	 2011),	 alltså	 mot	 det	

induktiva	 förhållningssättet.	 Arbetet	 med	 induktiv	 metod	 är	 ofta	 tidskrävande	 då	 de	 relevanta	

begreppen	 och	 teorierna	 ska	 successivt	 växa	 fram	 (Yin,	 2013).	 Som	 tidigare	 nämnts	 är	motsatsen	

deduktiv	metod	där	man	istället	låter	teorier	vara	det	som	leder	till	avgränsningen	av	den	relevanta	

datan	 som	behöver	anskaffas	 (Yin,	2013).	Det	 kan	bespara	mycket	 tid	då	begreppen	och	 teorierna	

inte	 ska	 växa	 fram,	 samtidigt	 som	man	 kan	 gå	miste	 om	 nya	 perspektiv	 och	 insikter	 om	 det	man	

studerar	(Yin,	2013). 

  

I	vårt	fall	hade	vi	tillgång	till	teorier	och	forskning	om	huruvida	CSR,	monetära	 incitament	och	icke-

monetära	 incitament	 fungerar,	men	 ingen	 forskning	om	CSR	kan	vara	ett	 icke-monetärt	 incitament	

likvärt	de	monetära.	Det	gör	att	vi	pendlade	mellan	de	två	metoderna	för	att	relatera	teori	mot	vår	

empiriska	data	och	metoden	var	abduktiv. 

  

För	att	besvara	vår	frågeställning	har	vi	genomfört	en	fallstudie,	vilket	innebär	att	situationen	hos	ett	

specifikt	 fall	 studeras	 (Bryman	&	Bell,	 2011),	 i	 vårt	 fall	en	 organisation,	 Stadium	AB.	 Fördelen	med	

metoden	 är	 att	 forskare	 kan	 studera	 mer	 djupgående	 komplexiteten	 på	 sitt	 valda	

objekt.	 	Fallstudiemetoden	är	passande	för	uppsatsen	och	vårt	syfte	då	det	behövs	samla	 in	empiri	

om	 hur	 det	 är	 i	 verkligheten	 och	 få	 en	 förståelse	 för	 hur	 just	 dessa	 respondenter	 uppfattar	

incitamenten	 på	 deras	 arbetsplats.	 Resultaten	 kommer	 enbart	 reflektera	 vår	 valda	 organisations	

situation,	men	forskare	hävdar	att	en	viss	teoretisk	generalisering	kan	göras	(Bryman	&	Bell,	2011).	
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Då	vi	är	begränsade	i	både	tid	och	resurser	har	vi	bara	möjlighet	att	studera	en	organisation	för	att	

kunna	gå	tillräckligt	djupgående	och	framgångsrikt	kunna	besvara	vår	frågeställning. 

  

En	 kvalitativ	 studie	 har	 genomförts	 med	 semistrukturerade	 intervjuer	 för	 att	 få	 fram	

respondenternas	ståndpunkter	och	uppfattning	av	deras	perspektiv	på	våra	frågeställningar	(Bryman	

&	Bell,	2011).	 Intervjuprocessen	var	flexibelt	uppbyggd	för	att	öppna	möjligheten	för	följdfrågor	på	

våra	frågeställningar,	i	fall	där	respondenten	berör	ett	intressant	ämne	som	är	bidragande	till	studien	

(Bryman	&	 Bell,	 2011).	 Intervjun	 inleddes	med	 att	 vi	 presenterade	 oss	 själva	 och	 förklarar	 viktiga	

definitioner	 som	 till	 exempel:	 Corporate	 Social	 Responsibility,	 icke-	 och	monetära	 incitament.	 Det	

säkerställde	att	respondenterna	fick	den	nödvändiga	kunskapen	för	att	besvara	våra	frågeställningar.	 

  

De	inledande	frågorna	var	medvetet	enkla	och	bredare	för	att	respondenten	skulle	känna	sig	bekväm	

med	 intervjun	 innan	 de	mer	 djupgående	 frågorna	 ställdes.	 För	 att	 minska	 risken	 till	 missförstånd	

valde	 vi	 att	 anpassa	 oss	 till	 respondenterna	 i	 form	 av	 språk	 och	 formuleringar.	 Semistrukturerad	

intervjuprocess	skapade	möjligheten	att	ställa	följdfrågor	där	svaren	behövde	utvecklas.	Det	har	varit	

betydelsefullt	för	att	kunna	uppfylla	syftet	samt	besvara	våra	frågeställningar. 

 

2.2	Val	av	organisation	

Enligt	 Stake	 (1995)	 ska	 det,	 i	 en	 fallstudie,	 väljas	 ett	 företag	 som	 man	 tror	 kommer	 ge	 studien	

starkast	 empiri.	 Valet	 föll	 på	 Stadium	 AB	 efter	 att	 vi	 läst	 deras	 och	 andra	 företags	

hållbarhetsrapporter,	däribland	SJ	AB	och	Systembolaget	AB.	Dessutom	 fick	 vi	 ett	 gott	 intryck	 från	

deras	hemsida	och	 informationssida	om	“deras	ansvar”	 (Stadium,	2017b).	Stadium	arbetar	med	att	

kvalitetssäkra	sina	produkter	 i	hela	sin	värdekedja	och	dessutom	hamnade	de	på	plats	80	på	 listan	

över	 de	mest	 hållbara	 företagen	 i	 Sverige.	Det	 är	 en	 ökning	med	 23	 platser	 året	 innan.	Dessutom	

visar	de	på	en	topplacering	 inom	Stadiums	bransch,	detaljhandeln	(Sustainable	Brand	 Index,	2017).	

Stadium	använder	sig	av	ett	incitamentsystem	som	genererar	en	bonus	för	sina	butikschefer	om	de	

når	budgetmål.	Det	hjälper	också	vårt	syfte	och	trovärdighet	för	denna	studie. 

  

Faktum	är	att	Stadium	är	ett	av	Sveriges	största	företag,	vilket	också	kan	vara	fördelaktigt.	Hade	det	

valts	ett	mindre	företag	eller	ett	nystartat	företag	kunde	det	varit	svårare	att	få	tillgång	till	dokument	

och	information	om	hållbarhet	från	företaget.	 

  

Stadium	AB,	en	av	Europas	 största	 sport-	och	 sportmodekedjor	 inom	detaljhandel,	bildades	1974	 i	

Norrköping,	Sverige	(Stadium,	2017a).	Det	är	ett	familjeföretag	som	grundades	av	bröderna	Ulf	och	

Bo	 Eklöf.	 Idag	 har	 Stadium	 ett	 tresiffrigt	 antal	 butiker	 runt	 om	 i	 Sverige,	 Finland	 och	 Tyskland.	
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Dessutom	har	det	utvecklats	och	tillkommit	andra	koncept	som	Stadium	Team	Sales,	Stadium	Outlet,	

Stadium	Ski	och	Stadium	Pulse.	Utöver	allt	detta	driver	Stadium,	det	 största	 idrottslägret	 i	 Sverige,	

Stadium	Sports	Camp	(Stadium,	2017a).	Omsättningen	för	2016	hamnade	på	5	488	294	000	kronor	

med	2014	stycken	anställda	(Stadium,	2016). 

 

2.3	Val	av	respondenter	

Totalt	 genomfördes	 tre	 intervjuer.	En	med	Marcus	Grapne,	hållbarhetsansvarig	på	Stadium	AB,	 för	

att	 få	 kunskap	 om	 deras	 CSR-strategi	 samt	 implementation-	 och	 kommunikationstillvägagångssätt	

från	 en	 toppchefs	 perspektiv.	 Vidare	 utfördes	 två	 intervjuer	 med	 butikschefer	 från	 två	

Stadiumbutiker	vilket	tillförde	empiriskt	underlag	till	uppsatsens	frågeställning	och	kan	reflektera	hur	

det	 fungerar	 i	 hela	 organisationen	 (Bryman	&	Bell,	 2011).	 Butikschefer	 är	 en	 lämplig	målgrupp	 för	

studiens	 frågeställning	då	de	 tar	del	 av	bonussystem	och	har	 insyn	 i	 Stadiums	arbete,	bland	annat	

med	CSR. 

  

För	att	komma	i	kontakt	med	butikscheferna	och	utföra	 intervjuer	kontaktades	först	personen	som	

är	 hållbarhetsansvarig	 på	 Stadium	 som	 i	 sin	 tur	 lyfte	 frågan	 till	 HR-chefen.	 Det	 för	 att	 få	 ett	

godkännande	från	Stadiums	sida	samt	att	HR-chefen	kontaktade	butikscheferna	i	närområdet	för	att	

få	deras	godkännande	att	ställa	upp	för	intervju,	innan	vi	själva	kontaktade	dem	(Dalen,	2007). 

	

2.4	Insamling	av	data	

Intervjuerna,	 som	 varade	 i	 30-60	 minuter,	 ansågs	 lyckade	 med	 likvärdiga	 svar	 och	 samband.	 Det	

empiriska	 underlaget	 har	 varit	 tillräckligt	 för	 att	 kunna	 dra	 vissa	 generella	 teoretiska	 slutsatser. 

Urvalet	 av	 personerna	 som	 intervjuades	 på	 Stadium	 arbetar	 i	 två	 olika	 Stadiumbutiker	 med	 olika	

erfarenheter.	Det	skapade	ett	bredare	urval	och	ökad	trovärdighet	för	studien	(Bryman	&	Bell,	2011).	

På	samtliga	intervjuer	deltog	två	intervjupersoner.	Det	skapade	möjligheten	att	få	två	perspektiv	på	

respondenternas	 svar	 samt	 komplettera	 varandras	 följdfrågor.	 Enligt	 Eisenhardt	 (1989)	 gav	 två	

intervjupersoner	två	viktiga	fördelar.	Först	och	främst	ger	det	högre	potentiell	kreativitet	till	studien	

då	 flera	 gruppmedlemmar	 kompletterar	 varandra	 och	 kan	 se	 saker	 ur	 olika	 perspektiv	 vilket	 ökar	

mängden	data.	För	det	andra	blir	resultatet	av	intervjun	mer	överensstämmande	med	verkligheten,	

då	flera	intervjupersoner	ökar	trovärdigheten	av	upptäckterna	och	resultaten,	samt	ökar	chansen	för	

att	hitta	upptäckter	man	inte	räknat	med	(Eisenhardt	1989).	 

  

Både	butikschefer	och	hållbarhetsansvarig	 var	 i	 närområdet.	Därför	utfördes	 intervjuerna	på	plats,	

ansikte	 mot	 ansikte.	 Dels	 minskas	 risken	 för	 teknikfel	 och	 det	 är	 fördelaktigt	 att	 utläsa	
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respondenternas	 kroppsspråk,	 vilket	 skulle	 gå	 förlorat	 om	 telefonintervjuer	 genomfördes	 (Kvale	&	

Brinkman,	 2014).	 Intervjuerna	 tog	 plats	 på	 respondenternas	 arbetsplats	 under	 deras	 arbetstid.	

Viktigt	 är	 att	 miljön	 intervjun	 tar	 plats	 i	 inte	 påverkar	 resultatet	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011),	 dels	 att	

inspelningen	 inte	 tar	 upp	 andra	 ljud	 som	 förhindrar	 att	 man	 hör	 av	 vad	 som	 sägs,	 och	 att	

respondenten	blir	 påverkad	av	externa	 faktorer.	 Två	diktafoner	 användes	 för	 att	minska	 risken	 för	

teknikfel	och	få	tillgång	till	en	backup-inspelning. 

  

Utöver	 datan	 beskriven	 ovan,	 har	 vi	 använt	 oss	 av	 Stadiums	 hållbarhetsrapport	 från	 räkenskapsår	

2014–2015	 samt	 information	 från	 Stadiums	 hemsida.	 Rapporten	 är	 tillgänglig	 för	 allmänheten	 på	

Stadiums	hemsida	(Stadium,	2015). 

 

2.5	Analysmetod	

I	kvalitativa	studier	är	det	viktigt	att	analysera	sin	data	på	ett	korrekt	sätt.	All	data	vi	samlat	in	från	

våra	intervjuer	har	analyserats	och,	i	enlighet	med	Ahrne	&	Svensson	(2011),	startats	med	sortering	

av	 vårt	 material.	 Vi	 transkriberade	 varje	 intervju	 och	 sorterade	 ut	 det	 vi	 ansåg	 var	 viktigt	 och	

nödvändigt	för	vår	studie	(Ahrne	&	Svensson,	2011).	Vårt	mål	var	att	lyckas	sortera	vårt	material	på	

ett	smidigt	och	välgrundat	sätt.	Enligt	Ahrne	&	Svensson	(2011)	är	ordningen	intimt	förknippad	med	

den	teori	som	vi	utgått	 ifrån	eller	fått	fram.	Efter	sorteringen	reducerade	vi	vår	data,	vilket	gav	oss	

möjligheten	 att	 belysa	 det	 som	 var	 viktigt	 för	 studien.	 Vi	 valde	 att	 belysa	 nyckelord	 och	 ofta	

återkommande	uttalanden.	Det	gjordes	genom	att	identifiera	nyckelord	och	ofta	återkommande	ord	

som	 passade	 vårt	 ändamål.	 Meningen	 är	 att	 visa	 sin	 poäng	 samt	 beskära	 de	 delar	 som	 inte	 är	

intressanta	för	studien	(Ahrne	&	Svensson,	2011).	Avslutningsvis	argumenteras,	med	hjälp	av	teorier,	

studiens	trovärdighet	 för	att	stärka	resultatet.	Målet	var	att	 leverera	nya	 insikter	och	analyser	som	

tidigare	inte	belysts	(Ahrne	&	Svensson,	2011). 

	

2.6	Trovärdighet	och	äkthet	

Lincon	&	Guba	(1985)	och	Guba	&	Lincon	(1994)	specificerar	uttryck	och	metoder	kring	bedömningen	

av	 kvalitet	 i	 kvalitativa	 studier.	 De	 studerade	 och	 formulerade	 alternativ	 till	 det	 som	 begreppen	

reliabilitet	och	validitet	 står	 för	 i	 kvantitativa	 studier	 (Bryman	&	Bell,	2011).	Forskarna	 föreslog	 två	

viktiga	 begrepp	 för	 att	 bedöma	 kvalitet	 i	 kvalitativa	 studier,	 nämligen	 trovärdighet	 och	 äkthet.	

Trovärdighet	 delas	 in	 i	 fyra	 delkriterier:	 tillförlitlighet,	 överförbarhet,	 pålitlighet	 och	 konfirmering	

(Bryman	&	Bell,	2011). 

  



	 14	

• Tillförlitlighet:	att	man	ser	 till	att	 forskningen	gjorts	 i	enlighet	med	de	regler	som	finns.	Att	

man	 rapporterar	 de	 resultat	 till	 de	 personer	 som	 är	 högst	 delaktiga	 i	 den	 verklighet	 som	

studerats	så	att	dessa	personer	kan	styrka	att	verkligheten	har	uppfattats	på	ett	korrekt	sätt.		

	

• Överförbarhet:	hur	pass	överförbar	studiens	resultat	är	till	en	annan	verklighet.	

  

• Pålitlighet:	 en	motsvarighet	 till	 reliabiliteten	 i	 den	 kvantitativa	 forskningen,	 säkerställer	 att	

det	skapas	en	fullständig	och	tillgänglig	redogörelse	av	alla	steg	i	forskningsprocessen.	

	

• Konfirmering:	 att	 forskaren	 handlat	 i	 god	 tro	 och	 inte	 medvetet	 gör	 så	 att	 personliga	

uppfattningar	eller	värderingar	påverkar	resultatet	och	slutsatserna	från	en	undersökning		

  

Tillförlitligheten	i	uppsatsen	är	god	eftersom	intervjuerna	dels	utgick	från	en	intervjuguide	samt	att	

följdfrågor	 ställdes	 där	 det	 behövdes	 få	 ett	 djupare	 svar.	 För	 att	 generera	 så	 ärliga	 och	 trovärdiga	

svar	som	möjligt	ställdes	inte	ledande	frågor.	Kontakten	med	respondenter	togs	genom	en	diskussion	

med	 HR-chef,	 vilket	 följer	 de	 etiska	 praxis	 som	 kan	 finnas	 (Dalen,	 2007).	 Det	 gör	 att	 studiens	

trovärdighet	 ökar	 och	 respondenterna	 kände	 sig	 trygga	 med	 vetskapen	 om	 att	 ledningen	 var	

informerad.	 De	 facto	 att	 butikscheferna	 var	 anonyma	 ökar	 studiens	 konfirmering,	 de	 behövde	

således	 inte	oroa	sig	över	att	 ta	skada	av	 intervjun	 (Bryman	&	Bell,	2011).	Enligt	Eisenhardt	 (1989)	

ökar	kreativiteten	och	trovärdigheten	med	två	intervjupersoner	då	möjligheten	att	studera	med	olika	

perspektiv	 uppstår.	 Dessutom	 kan	 möjligheterna	 för	 att	 upptäcka	 intressanta	 nyckelfaktorer	 för	

uppsatsen	öka. 

  

Respondenter	 valdes	 från	 olika	 avdelningar	 och	 butiker.	 Det	 minskade	 risken	 att	 respondenterna	

skulle	 påverka	 varandra	 negativt.	 Respondenterna	 fick	 dessutom	 välja	 frivilligt	 om	 de	 ville	 delta	 i	

studien	vilket	stärker	pålitligheten	i	uppsatsen	(Bryman	&	Bell,	2011). 

 

2.7	Diskussion	om	forskningsetik	

Risken	att	respondenterna	påverkas	negativt	av	en	studies	resultat	är	viktig	att	beakta.	Till	exempel	

kan	 det	 ske	 av	 att	 respondenterna	 känner	 obehag	 av	 intervjufrågor,	 vilket	 kan	 leda	 till	 stress	 och	

dåligt	 självförtroende	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011).	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 under	 kvalitativa	 studier	

diskutera	 forskningsetik.	 För	 att	 undvika	 risken	 av	 att	 trigga	 igång	 något	 sorts	 obehag	 från	 våra	

respondenter	ställde	vi	 inte	 frågor	om	deras	privatliv	eller	andra	typer	av	 frågor	som	på	något	sätt	

kunde	 förstöra	 deras	 position	 på	 företaget.	 Allt	 skedde	 helt	 frivilligt	 och	 respondenterna	
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informerades	om	att	 intervjuerna	 spelades	 in	med	diktafoner	med	deras	 godkännande	 (Bryman	&	

Bell,	 2011).	 Avslutningsvis	 höll	 vi	 butikschefernas	 identiteter	 anonyma	 samt	 informerade	 dem	 om	

det. 

	

2.8	Källkritik	

I	den	här	typen	av	uppsats	är	källkritik	något	som	kräver	fokus	för	att	studien	ska	kunna	anses	som	

trovärdig	och	applicera	valda	teorier	på	 insamlad	empiri.	 I	princip	ska	man	förhålla	sig	kritisk	till	all	

typ	av	material	som	använts	 i	uppsatsen	genom	att	 ifrågasätta	och	studera	den	(Rienecker	&	Stray	

Jörgensen,	 2014).	 Då	 vi	 är	 medvetna	 om	 att	 vår	 empiriska	 data	 kommer	 från	 Stadium	 AB:s	 egna	

hållbarhetsrapport	 och	 hemsida	 samt	 att	 svaren	 från	 intervjuerna	 inte	 nödvändigtvis	 alltid	 är	 helt	

sanningsenliga	har	vi,	i	analysen,	tagit	hänsyn	till	att	Stadium	AB	antagligen	vill	visa	sig	från	sin	bästa	

sida.	Det	 genom	att	 jämföra	 intervjusvar	med	varandra	 samt	 Stadium	ABs	hållbarhetsrapport	med	

officiell	statistik,	som	till	exempel	den	rankinglista	Sustainability	index	sammanställt. 

	 

2.9	Metodkritik	

Det	genomfördes	inte	lika	många	intervjuer	som	önskat	på	grund	av	externa	faktorer	som	ej	gick	att	

styra	 eller	 påverka,	 bland	 annat	 sjukskrivningar.	 Fler	 intervjuer	 hade	 kunnat	 tillfört	 mer	 empirisk	

mättnad.	Den	möjligheten	fanns	dock	inte	då	processen	att	få	samt	utföra	fler	intervjuer	är	för	lång	

och	platsade	 inte	 i	 studiens	 tidsram.	Det	hade	bidragit	med	ett	bredare	perspektiv	 till	 studien	och	

dessutom	ökat	överförbarheten	till	hela	organisationen	och	branschen. 
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3.	Teori	

I kapitlet presenteras relevant teori tillsammans med studier och forskning som gjorts kring 

området. 

	

3.1	Incitament	

Incitament	kan	definieras	som	stimulans	eller	belöning	som	motiverar	ett	beteende.	En	belöning	kan	

både	 vara	 positiv	 eller	 negativ	 och	 dessutom	 bestå	 av	 monetär	 och	 icke-monetär	 belöning	 eller	

stimulans.	 Meningen	 med	 ett	 incitament	 inom	 en	 organisation	 är	 främst	 att	 höja	 individens	

prestation	 (Merchant	 &	 Van	 der	 Stede,	 2012).	 Merchant	 och	 Van	 der	 Stede	 (2012)	 beskriver	 tre	

styrningsfördelar	för	incitament.	Den	första	är	prestationsbaserad,	där	det	är	tydligt	vilka	mål	du	ska	

nå	för	att	erhålla	en	belöning.	Innebörden	med	den	här	typen	av	belöning	är	att	styra	hur	företag	vill	

se	 förbättringar.	 För	 att	 skapa	ökat	 fokus	 på	 kundnöjdhet,	 konstrueras	 ett	 belöningssystem	 för	 de	

anställda	 genom	 att	 sätta	 mål	 mot	 en	 viss	 kundnöjdhets-ratio.	 Den	 andra	 är	 motivationsbaserad.	

Anställda	behöver	incitament	för	att	motivera	sig	själva	till	att	utföra	ett	visst	arbete.	Det	kan	också	

beskrivas	som	prestationsfrämjande.	Den	tredje	handlar	om	hur	företag	lockar	till	sig	personal	till	sin	

organisation	 genom	 att	 erbjuda	 fördelar	 och	 incitament	 (Merchant	 &	 Van	 der	 Stede,	 2012). 

Incitament	 kan	 antingen	 vara	 monetära	 eller	 icke-monetära	 (Merchant	 &	 Van	 der	 Stede,	 2012).	

Exempel	 på	 monetära	 incitament	 är	 utbetald	 årsbonus	 utöver	 din	 lön,	 lönehöjning	 och	 aktier	 i	

företaget.	 Icke-monetära	 är	 exempelvis	 befordran,	 ny	 förbättrad	 jobbtitel	 och	 utökat	 ansvar	

(Merchant	&	Van	der	Stede,	2012).	 

  

Ett	 incitament	 behöver	 styras	 och	 kommuniceras	 på	 ett	 enkelt	 sätt	 för	 de	 personer	 som	 kommer	

använda	 sig	 av	 det.	 Vanligtvis	 skapas	 ett	 incitamentkontrakt	 där	 bonussystemet	 beskrivs	 och	

framställs	 hur	 det	 är	 uppbyggt.	 Ibland	 lämnas	 detaljerna	 i	 ett	 kontrakt	 implicita.	 Flexibilitet	 i	 ett	

kontrakt	kan	påverka	den	anställde	på	ett	positivt	sätt	genom	att	personen	håller	sig	motiverad	och	

engagerad.	 Ett	 exempel	 är	 att	 inte	 sätta	 en	 maxgräns	 på	 det	 incitament	 som	 är	 framförhandlat.	

Bonussystem	är	oftast,	om	inte	alltid,	subjektiva,	vilket	innebär	att	ett	bonussystem	bestäms	utifrån	

en	organisations	 egna	bestämmelser.	Med	 anledning	 av	 subjektiviteten	 ser	 ett	 bonussystem	ut	 på	

olika	sätt	i	olika	organisationer	och	företagen	har	möjligheten	att	utforma	systemen	på	sitt	egna	vis	

(Merchant	&	Van	der	Stede,	2012). 
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3.2	Tvåfaktorteorin	

Enligt	 Herzberg	 (2008b),	 som	 har	 utvecklat	 vidare	 på	 människors	 behovshierarki,	 finns	 det	 två	

motivationsfaktorer	 som	påverkar	oss	människor	antingen	positivt	eller	negativt.	Motivatorer;	 som	

exempelvis	är	utmanande	arbete,	ett	erkännande	inom	organisationen	eller	ett	större	ansvar,	är	så	

kallade	 inre	 motivationsfaktorer	 och	 leder	 till	 positiv	 tillfredsställelse.	 Hygienfaktorer;	 som	

exempelvis	 är	 anställningstrygghet,	 lön,	 förmåner	 eller	 arbetsförhållanden,	 är	 så	 kallade	 yttre	

motivationsfaktorer	och	leder	inte	till	positiv	tillfredsställelse. 

  

Kortfattat	är	 slutsatsen	att	motivatorer	behövs	 för	att	motivera	en	anställd	att	prestera	bättre	och	

hygienfaktorer	behövs	 för	att	en	anställd	 inte	ska	vara	missnöjd.	Herzbergs	 (2008a)	studie	visar	att	

det	är	 inre	faktorer,	som	engagemang,	snarare	än	yttre	faktorer,	som	belöning,	som	motiverar	den	

anställde	att	höja	sin	prestation. 

  

Tidigare	 forskning	 har	 visat	 på	 att	 anställdas	 arbetsvillkor	 påverkar	 deras	 motivation	 (Poulston,	

2009).	Vidare	visar	studien	att	missnöje	med	lön,	handledare	och	arbetsvillkor	i	allmänhet	resulterar	i	

låg	motivation	och	att	anställda	därför	kommer	söka	alternativt	arbete. 

	

3.3	Motivation	Crowding	Theory	

Yttre	motivationsfaktorer	 är	 när	 en	 person	 till	 exempel	 slutför	 ett	 uppdrag	 och	 blir	 belönad	med	

monetära	medel.	 Inre	motivationsfaktorer	 är	 istället	 tillfredsställelsen	 för	personen	att	 slutföra	ett	

uppdrag	och	nå	det	uppsatta	målet	 (Anthony	et	al.	2014).	Motivation	Crowding	Theory	föreslår	att	

yttre	motivationsfaktorer	med	monetära	 incitament	 eller	 bestraffningar	 kan	underminera	den	 inre	

motivationen	hos	anställda,	vilket	benämns	som	crowd	out	(Frey	&	Jegen,	2001).	Anledningen	till	att	

crowding	effect	uppstår	är	psykologiska	processer	som	kan	vara	svårt	att	förstå	fullt	ut	(Anthony	et	

al.	 2014).	 Två	 processer	 är	 i	 fokus:	 nedsatt	 självbestämmande	 och	 nedsatt	 självkänsla.	 Nedsatt	

självbestämmande	 handlar	 om	 individer	 som	 upplever	 att	 deras	 självständighet	 har	 försämrats	 på	

grund	 av	 externa	 insatser	 som	 till	 exempel	 en	 order	 eller	 addering	 av	 ytterligare	 belöning.	 Om	

individen	vill	ha	belöningen	måste	de	slutföra	uppdraget,	vare	sig	de	vill	eller	inte	och	det	resulterar	i	

nedsatt	 självbestämmande	 och	 försämrar	 den	 inre	 tillfredsställelsen	 och	 då	 också	 motivationen	

(Anthony	 et	 al.	 2014).	Nedsatt	 självkänsla	 uppstår	 istället	 hos	 de	 individer	 som	 inte	 känner	 att	 till	

exempel	deras	chef	tror	att	de	inte	gör	sitt	yttersta	om	de	inte	har	incitament	för	det.	Kan	det	vara	så	

att	en	styrelse	inte	helt	litar	på	en	VD	och	därför	erbjuder	bonusar	om	hen	gör	ett	bra	jobb?	Även	om	

chefer	och	många	andra	vill	ha	bonusar	kan	det	vara	så	att	de	känner	en	misstro	från	ledningen	och	

därför	försämras	deras	självkänsla	och	också	deras	inre	motivation	(Anthony	et	al.	2014). 
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De	externa	 insatser	som	påverkar	de	yttre	motivationsfaktorerna	behöver	 inte	ha	negativ	effekt	på	

de	 inre	motivationsfaktorerna,	 i	 vissa	 fall	 kan	det	 till	och	med	stärka	dem,	vilket	har	benämningen	

crowd	in	(Frey	&	Jegen,	2001).	Om	resultatet	av	en	insats	blir	crowd	out	eller	crowd	in	beror	på	hur	

personen	i	fråga	uppfattar	situationen	(Anthony	et	al.	2014).	Upplever	personen	att	till	exempel	en	

extra	 bonus	 är	till	 för	 att	 kontrollera	 honom	 eller	 henne	 uppstår	 crowding	 out	men	 uppfattas	 det	

istället	 som	 att	 det	 enbart	 är	 för	 att	 stödja	 resulterar	 det	 i	 crowding	 in	 (Anthony	 et	 al.	 2014).	 Ett	

exempel	 på	 crowding	 in	 är	 att	 en	 chef	 pratar	 med	 sina	 medarbetare	 och	 visar	 intresse	 i	 deras	

situation,	 ställer	 frågor,	 ger	 råd,	 uppmuntrar	 dem	 och	 ger	 beröm	 för	 deras	 arbete.	 Den	 yttre	

motivationsfaktorn	i	exemplet	är	att	chefen	övervakar	sina	anställda,	och	inre	motivationsfaktorn	att	

chefen	erkänner	dem	för	sitt	goda	arbete	(Anthony	et	al.	2014). 

Enligt	motivation	 crowding	 theory	 är	 inte	 bara	 den	 inre	motivationen	 viktig	 för	 att	 öka	 den	 totala	

motivationen	hos	en	anställd,	men	också	 för	att	den	 inre	motivationen	 i	 vissa	 situationer	 fungerar	

bättre	 än	 den	 yttre	motivationen	 (Anthony	 et	 al.	 2014).	 I	 situationer	 där	 kreativitet	 är	 viktigt	 och	

uppdraget	är	okänt	kommer	yttre	faktorer,	som	att	ge	belöning	för	att	 jobba	snabbt,	att	resultera	i	

att	arbetet	går	långsammare.	I	de	fallen	ger	icke-monetära	incitament,	till	exempel	tillfredsställelsen	

att	ha	lyckats	med	uppdraget,	bättre	resultat	i	kvalitet	och	tid	(Anthony	et	al.	2014). 

	

3.4	Incitament	och	prestationsökning	

I	studien	av	Lazear	(2000)	undersöks	hos	ett	bilglasföretag	skillnaden	av	3000	anställdas	prestationer	

under	en	tidsperiod	på	19	månader	där	de	jämför	timlön	med	ackordslön.	Införandet	av	ackordslön	

visar	på	stora	skillnader	där	företagets	produktivitet	ökade	med	22	%	samt	att	genomsnittlig	nivå	av	

produktion	per	arbetare	ökade	med	44	%.	Ökningen	redovisas	genom	två	olika	uppdelningar.	Halva	

ökningen	var	tack	vare	effekterna	på	de	anställda	av	incitamenten.	En	del	av	den	ökningen	var	också	

att	 de	 mest	 kompetenta	 anställda	 gärna	 stannade	 kvar	 på	 företaget	 samt	 att	 företaget	 blev	 mer	

attraktivt	för	arbetssökande	med	hög	kompetens.	Ökningen	av	produktionen	innebar	att	de	anställda	

också	fick	i	genomsnitt	ungefär	10	%	högre	lön	än	tidigare.	Undersökningen	visade	också	att	de	mest	

kompetenta	arbetarna	 inte	kände	någon	anledning	 till	 att	differentiera	 sig	 från	 sina	kollegor	 innan	

ackordslönen	verkställdes	men	att	förändringen	gjorde	att	de	ansträngde	sig	mer	(Lazear,	2000).	 

  

Sorauren	 (2000)	 utforskar	 problemet	 om	 motivation	 inom	 organisationer	 och	 undersöker	 om	

människor	 endast	 jobbar	 för	 pengar.	 Enligt	 studien,	 har	 det	 tidigare	 varit	 lättast	 att	 lösa	

motivationsproblem	med	förhöjda	monetära	incitament	som	till	exempel	ökad	lön.	Sorauren	(2000)	

startar	med	att	beskriva	hur	en	organisation	ser	ut	och	vilka	konflikter	som	kan	uppstå	där	Principle	
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Agent	Theory	nämns.	Därefter	visar	han	hur	ekonomer	oftast	brukar	vilja	lösa	detta	problem,	genom	

monetära	incitament,	vilket	enligt	Sorauren	inte	löser	problemet.	Undersökningen	visar	att	idéutbyte	

är	väldigt	motivationshöjande.	Att	göra	anställda	mer	delaktiga	i	beslut	och	få	dem	att	känna	ansvar	

är	 något	 som	 kommer	minimera	 risken	 för	 konflikter.	 Pengar	 som	 incitament	 är	 dessutom	 väldigt	

viktigt,	men	att	där	finns	och	måste	finnas	fler	anledningar	till	att	man	vill	jobba	(Sorauren,	2000).	 

  

Read	 (2005)	 genomför	 i	 sin	 artikel	 en	 kritisk	 granskning	 av	 tidigare	 forskning	 kring	 monetära	

incitament.	Kognitiv	ansträngning,	motivation	och	trigga	igång	känslor	är	de	tre	faktorer	som	enligt	

tidigare	studier	är	argument	varför	man	använder	sig	av	monetära	 incitament	 (Read,	2005).	Vidare	

diskuterar	Read	(2005)	att	dessa	faktorer	mycket	väl	kan	uppnås	på	annat	vis	och	inte	enbart	genom	

monetära	incitament,	dessutom	att	det	inte	alls	är	säkert	att	det	uppnås	genom	förbättrad	monetär	

ersättning.	 Det	 visar	 på	 en	 mer	 negativ	 bild	 av	 monetära	 incitament	 och	 ställer	 frågan	 om	 det	

verkligen	 behövs.	 Vi	 ställer	 oss	 samtidigt	 frågan	 om	 icke-monetärt	 i	 så	 fall	 kan	 vara	 ett	 bättre	

alternativ,	 där	 CSR	 kan	 verka	 som	 ett	 icke-monetärt	 incitament	 och	 i	 så	 fall	 blir	 ett	 argument	 för	

studiens	syfte.	 

  

Markova	 &	 Ford	 (2011)	 för	 diskussionen	 vidare	 om	 ökad	 produktivitet	 genom	 rätt	 incitament	 för	

“knowledge	 workers”;	 en	 grupp	 människor	 som	 beskrivs	 som	 högutbildade	 och	 därför	 sannolikt	

utvecklat	en	inre	motivation	för	sitt	yrke.	Det	studeras	vad	för	incitament	som	krävs	för	att	motivera	

denna	 målgrupp	 till	 högre	 produktivitet.	 Studiens	 syfte	 är	 att	 studera	 just	 den	 målgruppen	 då	

författarna	anser	att	 innovation	och	kreativitet	är	nyckeln	 till	att	 företag	ska	 lyckas,	och	då	behövs	

“knowledge	 workers”.	 Syftet	 är	 då	 att	 jämföra	 icke-monetära	 och	monetära	 incitament	 för	 dessa	

människor	 som	 främst	 arbetar	med	 forskning	 och	 utveckling	 (FoU)	 och	 vad	 som	passar	 dem	bäst.	

Studiens	 resultat	 visar	 på	 att	 knowledge	 workers	 behöver	 icke-monetära	 incitament	 för	 att	 höja	

deras	 inre	 motivation.	 Att	 olika	 människor	 behöver	 olika	 incitament	 är	 ingen	 ny	 upptäckt.	 Men	

sammantaget	 är	 det	 intressant	 att	 se	 hur	 högutbildade	 på	 ett	 sätt	 efterfrågar	 mindre	 monetära	

incitament.	Tidigare	forskning	har	inte	undersökt	detta	i	detaljhandelsbranschen	som	Stadium	verkar	

i.	 Det	 är	 ändå	 relevant	 för	 vår	 studie	 då	 det	 visar	 hur	 det	 fungerar	 i	 andra	 branscher.	 I	

detaljhandelsbranschen	 kan	 ett	 bra	 CSR-arbete	 vara	 det	 som	 påverkar	 butikschefernas	 inre	

motivation,	 i	 fall	 där	 deras	 egna	 kreativitet	 och	 innovation	 spelar	 en	 stor	 roll	 för	 att	 uppnå	 till	

exempel	finansiella	mål. 
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3.5	CSR	

Definitionen	av	CSR	är	inte	helt	självklar,	men	en	gemensam	beskrivning	är:	organisationers	frivilliga	

ansvarstagande	mot	miljö-	och	sociala	problem	 i	 sin	verksamhet	 för	att	bidra	 till	hållbar	utveckling	

(Anthony	et	al.	2014).	Grankvist	(2012)	beskriver	CSR	likt	Anthony	et	al.	(2014)	med	betoning	på	att	

det	handlar	om	långsiktigt	perspektiv	och	att	det	måste	vara	ekonomiskt	hållbart.	CSR	handlar	också	

om	att	rättvist	prioritera	och	balansera	intressenters	intressen	i	företaget	samt	att	möta	efterfrågan	

och	utbudet	mot	samhället.	Vidare	beskriver	Grankvist	(2012)	att	många	intressenter	vill	att	företag	

ska	 ta	 sitt	 ansvar	 för	 hela	 försörjningskedjan	 och	 inte	 bara	 sin	 egna	 produktion.	 Grunden	 för	

Corporate	Social	Responsibility	beskrivs	av	Grankvist	(2012)	i	tre	delar	enligt	triple	bottom	line	model: 

  

• Ekonomiskt	 ansvarstagande:	 att	 driva	 en	 verksamhet	 för	 att	 tjäna	 så	 mycket	 pengar	 som	

möjligt	och	därigenom	ta	 sitt	ansvar	mot	aktieägarna	 för	att	 i	 sin	 tur	 säkerställa	 företagets	

finansiella	ställning.	

  

• Miljömässigt	 ansvarstagande:	 att	 driva	 företaget	 på	 ett	 sätt	 som	 inte	 påverkar	miljön	 och	

naturresurser	på	negativt	sätt	långsiktigt.	

  

• Socialt	ansvarstagande:	att	 företag	driver	sin	verksamhet	som	en	god	samhällsmedborgare	

och	 tar	 då	 ansvar	 för	 andras	 hälsa	 och	 välmående,	 oavsett	 vad	 de	 har	 för	 koppling	 till	

företaget	som	till	exempel	anställda,	leverantörer,	affärspartners	eller	konsumenter.	

  

För	att	ha	en	långsiktigt	hållbar	verksamhet	krävs	att	de	tre	punkterna	balanseras	på	ett	optimalt	sätt	

(Grankvist,	 2012).	 Det	 får	 till	 exempel	 inte	 ske	 att	 ett	 företag	 lägger	 för	 mycket	 energi	 på	

miljöhållbarhet	och	glömmer	bort	att	se	till	att	deras	anställda	trivs	på	arbetsplatsen.	 

  

Hur	CSR-arbetet	kommuniceras	utåt	mot	 intressenter	och	samhället	via	media	är	också	viktigt.	CSR	

har	 genom	 åren	 blivit	 kritiserat	 för	 att	 det	 i	 praktiken	 används	 av	 organisationer	 i	 högre	 grad	

huruvida	 det	 ser	 ut	 utifrån	 för	 att	 bygga	 starka	 varumärken,	 än	 utförandet	 av	 de	 faktiska	 CSR-

aktiviteterna	(Anthony	et	al.	2014). 

  

Kramer	&	Porter	 (2002)	diskuterar	organisationers	arbete	för	välgörenhet	och	vikten	kring	en	stark	

strategi	till	det.	De	jämför	dels	med	Friedman	(1970)	där	han	beskriver	att	det	enda	sociala	ansvaret	

ett	företag	har	är	att	öka	sina	vinster.	Kramer	och	Porter	(2002)	visar	att	det	långsiktigt	kommer	vara	

en	kombination	av	sociala	fördelar	och	ekonomiska	fördelar	och	att	ett	arbete	för	välgörenhet	 inte	

behöver	störa	ditt	konkurrenskraftiga	arbete	kring	det	affärsmässiga.	 I	 lång	tid	har	det	ekonomiska	



	 21	

och	 det	 sociala	 arbetet	 tävlat	 mot	 varandra.	 Det	 studeras	 av	 Kramer	 och	 Porter	 (2002),	 där	 de	

kommer	fram	till	att	det	är	en	felaktig	uppdelning	av	de	två	målen.	 Istället	visar	de	på	ett	så	kallat	

“Competitive	context-focus”	eller	slagkraftigt	sammanhang.	Fler	och	fler	 företag	börjar	använda	sig	

av	fokus	på	både	ekonomiska	fördelar	och	fördelar	åt	välgörenhet. 

  

Ett	 exempel	 som	beskrivs	 av	 Kramer	&	 Porter	 (2002)	 är	 Cisco,	 som	 satsat	mycket	 i	 utbildning	 och	

tillhandahållning	av	utrustning	till	studenter	på	high	schools	i	USA.	Vad	de	då	märkte	var	att	lärarna	

på	 skolan	 inte	 hade	 kunskapen	 att	 lära	 ut	 och	 styra	 studenterna	på	 rätt	 sätt.	Därför	 deltog	Ciscos	

anställda	 frivilligt	med	att	 utbilda	 lärarna.	 På	det	 sättet	 lyckades	Cisco	bli	 ett	 attraktivt	 företag	 för	

studenter	 och	 dessutom	 skapa	 ett	 gott	 rykte	 om	 sig	 (Kramer	 &	 Porter,	 2002).	 Cisco	 har	 således	

skapat	en	väg	för	hur	positivt	välgörenhetsarbete,	som	utbildning,	kan	gynna	företag	ekonomiskt	på	

lång	 sikt.	 Sammanfattningsvis	 visar	 de	 ett	 nytt	 tillvägagångssätt	 där	 företag	 som	 stödjer	 de	 rätta	

ändamålen	på	ett	framgångsrikt	sätt	kan	få	igång	en	process	där	det	sociala	och	ekonomiska	arbetet	

stödjer	varandra	mot	positiva	ekonomiska	fördelar.	

 

3.5.1	CSR-aktiviteter	

Definitionen	av	CSR	kan,	som	nämnts	innan,	skilja	sig	beroende	på	vem	man	frågar.	Företag	har	olika	

sätt	att	utföra	CSR-arbetet	och	olika	typer	av	CSR-arbeten	som	passar	 just	dem.	Nedan	beskrivs	en	

samling	exempel	på	informella	och	formella	CSR-aktiviteter	som	företag	kan	utföra	för	att	förbättra	

deras	hållbarhetsutveckling	samt	bidra	till	samhällsansvar. 

  

• Uppförandekod:	 riktlinjer	 för	 företag	 eller	 organisationer	 hur	 de	 ska	 agera	 på	 ett	 socialt,	

etiskt	och	miljömässigt	korrekt	sätt.	Ofta	med	inflytande	av	externa	intressenter	för	anställda	

men	 också	mot	 leverantörer	 för	 att	 alla	 ska	 agera	 inom	 samma	 regelram	mot	 CSR	målen	

(Anthony	et	al.	2014). 

  

• Hållbarhetsredovisning:	 officiella	 företagsrapporter	 som	 redovisar	bl.a.	 ekonomiska,	 sociala	

och	miljömässiga	resultat	(Anthony*	et	al.	2014). 

  

• Lönsamt	 lösa	 samhällsproblem:	 företag	 anordnar	 till	 exempel	 kampanjer	 för	 att	 bidra	 till	

hållbar	miljö	och	samhälle	genom	att	informera	om	vad	de	gör	och	vad	andra	kan	göra,	och	

lanserar	produkter	som	är	lika	bra	för	kunders	ekonomi	som	för	miljön,	samt	ökad	vinst	för	

företaget	(Grankvist,	2012).	
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• Mångfald:	 att	 anställa	 människor	 med	 olika	 bakgrunder	 i	 avseende	 till	 kön,	 religion	 och	

kultur	 är	 ett	 exempel	 på	 att	 ta	 socialt	 ansvar	 och	 bidrar	 till	 mer	motiverade	 och	 kreativa	

anställda.	 CSR-	 policys	 om	 mångfald	 reducerar	 även	 risken	 för	 diskriminering	 (Grankvist,	

2012).	

  

• Nöjda	 medarbetare:	 Organisationer	 med	 missnöjda	 medarbetare	 blir	 sällan	 framgångsrika	

under	en	 längre	period,	 just	på	grund	av	medarbetares	missnöje	och	brist	på	engagemang.	

Mycket	 pekar	 på	 att	 företagskulturen	 är	 en	 av	 de	 viktigaste	 komponenterna	 till	 lyckliga	

medarbetare	och	bidragande	till	 intresse	och	engagemang	hos	anställda.	Det	 leder	 i	sin	tur	

till	bättre	arbetsmiljö	samt	ökad	produktivitet	hos	företaget.	Det	stödjer	ett	företagets	CSR-

arbete	genom	att	det	bidrar	till	det	sociala-	samt	finansiella	ansvaret	(Grankvist,	2012).	

  

• Kommunicera	miljömedvetenhet:	 “[...]att	 inte	 berätta	 hur	 bra	man	 är,	 det	 är	 också	 slöseri	

med	 resurser”	 (Grankvist,	 2012,	 s.80).	 Att	 informera	 kunder	 och	 anställda	 om	 hur	 bra	

företaget	 faktiskt	 arbetar	 med	miljön	 ger	 en	 chans	 till	 ökad	medvetenhet	 för	 andra	 samt	

ökad	 lönsamhet	 för	 företaget	 då	 produkternas	 rykte	 är	 kopplat	 till	 ett	 företags	 rykte	

(Grankvist,	2012).	

  

• Återvinning:	Att	ge	kunder	möjlighet	att	återvinna	sina	äldre	produkter	 till	 företaget	 lockar	

dem	 till	 butikerna.	 Det	 öppnar	 upp	 möjlighet	 för	 företag	 att	 använda	 materialet	 för	 att	

producera	nya	produkter	eller	att	sälja	dem	i	befintligt	skick	till	ett	lägre	pris.	Det	sparar	på	

miljön,	bidrar	till	konsumentens	ekonomi	samt	ökar	företagets	lönsamhet	(Grankvist,	2012).	

  

• Producera	och	sälja	hälsosamma	produkter:	Alla	kunder	har	 inte	möjlighet	att	 sätta	 sig	 in	 i	

vilka	produkter	som	bör	undvikas	och	vilka	som	är	bra.	Därför	är	det	ett	bra	sätt	för	företag	

att	ta	sitt	ansvar	genom	att	enbart	sälja	hälsosamma	produkter,	till	exempel	skor	som	är	bra	

för	rygg	och	hållning	(Grankvist,	2012). 

	

3.5.2	CSR	som	motivationsfaktor	

En	 majoritet	 av	 forskning	 och	 studier	 har	 undersökt	 CSR	 med	 infallsvinkel	 från	 finansiella	

prestationer,	konsumentbeteende	och	dess	effekter	på	miljö	med	slutsatsen	att	rätt	CSR-strategi	i	en	

organisation	främjar	ett	företags	framgångar	(Ali	et	al.	2010).	Dock	har	desto	färre	studier	gjorts	om	

CSR	 kan	 användas	 som	 incitament	 för	 att	 öka	 anställdas	 prestationer.	 Studier	 bekräftar	 att	

motiverade	 anställda	 bidrar	 till	 en	 organisations	 prestation	 och	 för	 att	 förbättra	 en	 organisations	
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relation	med	sina	anställda	använder	de	CSR	för	att	förbättra	till	exempel	arbetsmiljö	(Ali	et	al.	2010).	

Därför	har	Ali	et	al.	(2010)	undersökt	om	det	också	finns	ett	samband	mellan	CSR	och	motivation	där	

CSR	är	incitamentet. 

Slutsatsen	i	Ali	et	al.	(2010)	visar	på	att	det	finns	tydliga	samband	mellan	ett	företags	framgångsrika	

CSR-arbete	och	anställdas	arbetsnöjdhet	och	motivation.	Resultatet	är	betydelsefullt	för	arbetsgivare	

då	de	kan	förbättra	de	framtida	tillvägagångssätten	för	att	uppnå	bra	relation	mellan	anställda	och	

ledning	samt	främja	samhället	genom	att	ta	mer	ansvar	för	samhället,	miljö,	de	anställdas	välfärd	och	

att	producera	kvalitetsprodukter	för	kunder.	Aktiviteterna	främjar	alltså	de	anställdas	motivation	och	

därigenom	förbättrar	också	företagens	prestation	(Ali	et	al.	2010).	Slutsatsen	är	intressant	för	oss	då	

det	är	ett	argument	för	studiens	syfte.	 

Andra	studier	(e.g.	Moskowitz	1972;	Turban	&	Greening	1996;	Albinger	&	Freeman	2000;	Greening	&	

Turban	 2000;	 Backhaus	 et	 al.	 2002;	 Peterson	 2004;	 Dawkins	 2002)	 visar	 på	 att	 företag	 med	

framgångsrik	 CSR-strategi	 attraherar	motiverade	potentiella	 arbetare	och	nyexaminerade	personer	

samt	bidrar	till	de	nuvarande	anställdas	hängivenhet	till	företaget.	Turban	&	Greening	(1996)	visar	en	

kvantitativ	studie	där	de	mäter	“Corporate	social	performance”,	CSP,	och	skapade	hypotesen	om	att	

en	 organisations	 positiva	 sociala	 prestation	 är	 i	 paritet	 med	 ett	 positivt	 rykte	 och	 deras	 lycka	 att	

knyta	 till	 sig	 arbetare.	 Studien	 genomfördes	 med	 hjälp	 av	 resultat	 från	 databaser	 där	 en	

organisations	CSP-betyg	visades.	Samtidigt	fick	studenter	ge	betyg	till	dessa	organisationer	om	hur	de	

uppfattade	 deras	 rykte.	 Dessutom	 fick	 andra	 studenter	 beskriva	 hur	 de	 uppfattade	 företagens	

förmåga	 att	 rekrytera	 personer.	 Resultatet	 visade	 på	 att	 företag	 med	 hög	 ranking	 hade	 ett	 mer	

positivt	rykte	och	är	mer	attraktiva	för	studenter	än	företag	med	lågt	CSP	(Turban	&	Greening,	1996).	

Albinger	 &	 Freeman	 (2000)	 tog	 forskningen	 vidare	 och	 studerade	 samma	 sak	 men	 jämförde	

arbetssökande	som	är	attraktiva	på	marknaden	jämfört	med	arbetssökande	som	inte	är	attraktiva	på	

marknaden.	 Resultatet	 visar	 på	 att	 de	 som	 har	 många	 alternativ	 när	 de	 söker	 jobb	 söker	 sig	 till	

företag	 med	 hög	 CSP-ranking,	 men	 det	 är	 färre	 med	 få	 jobbalternativ	 som	 söker	 sig	 till	 de	

arbetsgivarna	(Albinger	&	Freeman,	2000).	 

Forskare	bevisade	att	CSR	stödjer	anställdas	motivation	men	inte	lika	mycket	som	det	visade	på	deras	

arbetsnöjdhet	 (Stawiski	 et	 al.	 2010).	 Anställda	 i	 företag	 där	 CSR	 är	 en	 stor	 del	 och	 utför	 goda	

gärningar	mot	samhället,	pratar	gärna	om	det	till	andra	utanför	organisationen	och	har	stark	känsla	

av	 tillhörighet	 tack	 vare	 att	 om	 ett	 företag	 har	 en	 positiv	 påverkan	 på	 omvärlden,	 har	 även	 en	

anställd	det	(Stawiski	et	al.	2010).	Desto	högre	en	anställd	betygsätter	sin	arbetsgivares	arbete	med	

samhällsansvar,	desto	mer	är	de	engagerade	och	motiverade	att	arbeta	för	organisationen	(Stawiski	

et	 al.	 2010).	 Personer	 som	arbetar	på	en	högre	nivå	 i	 en	organisation	har	positivare	 inställning	 till	
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deras	 företags	 CSR-prestationer.	 Anledningen	 är	 att	 de	 har	 ansvar	 för	 beslutsfattandet	 av	 CSR-

aktiviteter	och	sannolikt	därför	är	mer	positiva	till	företagets	CSR-policys.	Samma	personer	är	också	

de	mest	 engagerade	 i	 organisationen,	 generellt	 sätt,	 och	 alltså	mer	 positiva	 inför	 organisationens	

CSR-prestationer.	 Bidraget	 till	 CSR-engagemang	 är	 densamma	 genom	 hela	 organisationen,	 oavsett	

vilken	position	en	anställd	har	i	företaget.	Däremot	om	de	anställda	generellt	sett	inte	är	nöjda	på	sin	

arbetsplats,	eller	känner	låg	tillit	till	sin	arbetsgivare,	har	ett	starkt	CSR-arbete	lägre	påverkan	på	dem	

(Stawiski	 et	 al.	 2010).	 För	 att	 en	 organisations	 CSR-arbete	 ska	 kunna	 motivera	 och	 engagera	

anställda,	krävs	det	också	att	de	är	medvetna	om	den,	de	kan	ju	trots	inte	vara	stolta	över	någonting	

som	de	inte	har	någon	vetskap	om.	Därför	blir	den	interna	kommunikationen	om	CSR-arbetet	också	

väsentligt	för	företaget	för	att	maximera	den	interna	fördelen	av	ett	bra	CSR-arbete. 

 

3.6	Syntes	

Den	 samlade	 bedömningen	 av	 studiens	 teoretiska	 ramverk	 ger	 oss	 en	 bild	 av	 att	 incitament	 som	

styrningsmedel	 är	 betydande	 för	 motivation,	 produktivitet,	 att	 marknadsföra	 arbetsplatser	 för	

medarbetare	 och	 dessutom	behålla	 sina	 anställda.	Målet	med	 ett	 incitamentsystem	 är	 att	 förhöja	

prestationer	och	öka	produktiviteten	hos	 företag	 (Merchant	&	Van	der	 Stede,	 2012).	Den	nämnda	

subjektiviteten	och	flexibiliteten	som	olika	belöningssystem	har,	gör	det	möjligt	för	företag	att	välja	

CSR-arbete	 som	 ett	 incitament.	 Studierna	 av	 e.g.	 Ali	 et	 al.	 (2010)	 visar	 på	 att	 CSR-arbete	 skapar	

framgång	 för	 företag	 och	 Grankvist	 (2012)	 beskriver	 hur	 CSR-arbetet	 har	 blivit	 allt	 viktigare	 för	

företag	 idag.	 Även	 om	 Sorauren	 (2000)	 visade	 i	 sina	 studier	 att	 monetära	 medel	 inte	 hade	 stor	

betydelse	så	har	andra	studier	bevisat	motsatsen	både	när	det	gäller	monetära	incitament	och	icke-

monetära	 incitament.	 Read	 (2005)	 går	 att	 jämföra	 med	 Markova	 &	 Ford	 (2011)	 då	 i	 den	 senare	

studien	 bevisas	 att	 “knowledge	workers”	 och	 anställda	 som	 är	 högutbildade	 och/eller	 jobbar	med	

forskning	 och	 utveckling	 har	 betydande	 behov	 av	 de	 tre	 faktorerna,	 kognitiv	 ansträngning,	

motivation	och	trigga	igång	känslor.	Som	nämns	i	Read	(2005)	kan	faktorerna	uppnås	utan	monetära	

incitament.	 

  

Motivation	 crowding	 theory	 visar	 på	 att	 yttre	 motivationsfaktorer	 kan	 underminera	 den	 inre	

motivationen	hos	anställda,	då	crowding	out	uppstår	(Frey	&	Jegen,	2001).	Samtidigt	kan	crowding	in	

uppstå,	vilket	visar	på	att	monetära	incitament	visst	ger	en	positiv	motivation	hos	anställda.	Det	ger	

oss	en	samlad	bedömning	om	att	både	Markova	&	Ford	(2001)	och	(e.g.	Moskowitz	1972)	studier	kan	

bevisa	att	det	krävs	en	god	strategi	och	god	kommunikation,	i	detta	fall	om	CSR,	för	att	crowding	in	

ska	 inträffa,	 vilket	 kan	 leda	 till	 ökad	prestation	 i	 de	 situationerna	 som	motivation	 crowding	 theory	

föreslår.	 
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Vi	kommer	även	fram	till	slutsatsen	av	Markova	och	Fords	(2001)	studie	att	om	du	är	mer	involverad	i	

beslut	 inom	 företaget	 så	 efterfrågar	 du	 mer	 icke-monetära	 incitament	 och	 inre	 motivation.	

Butikschefernas	 inre	motivation	kan	då	 främjas	genom	CSR-arbete,	 i	 fall	 där	deras	egna	kreativitet	

och	 innovation	 spelar	 en	 stor	 roll	 för	 att	 uppnå	 till	 exempel	 finansiella	 mål	 samt	 att	 styra	 och	

motivera	 sina	 säljare.	 Forskning	 av	 e.g.	 Stawiski	 et	 al.	 (2010)	 visar	 att	 CSR	 stödjer	 en	 positiv	

arbetsnöjdhet	 och	 att	 även	 företaget	 kan	dra	 nytta	 av	 god	marknadsföring	 genom	word-of-mouth	

tack	 vare	 ett	 gott	 CSR-arbete.	 Fortsättningsvis	 visar	 flera	 studier	 (e.g.	 Moskowitz	 1972)	 hur	

framgångsrik	CSR-strategi	attraherar	och	låter	dig	behålla	motiverade	anställda.	Sammanfattningsvis	

visar	 det	 på	 samband	 mellan	 både	 incitament	 och	 förhöjd	 motivation	 och	 även	 samband	 mellan	

förhöjd	motivation	och	ett	gott	CSR-arbete.	Det	leder	oss	in	på	en	möjlig	hypotes	om	att	ett	gott	CSR-

arbete	 är	 ett	 likvärdigt	 incitament,	 för	 förhöjd	 motivation	 och	 produktivitet,	 med	 monetära	

incitament.  
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4	Empiri	

I kapitlet beskrivs en bakgrund om Stadium AB och deras arbete med CSR. Utöver det 

presenteras det resultat av intervjuerna som genomfördes. 

	

En	intervju	utfördes	med	Marcus	Grapne	och	två	anonyma	intervjuer	med	butikschefer.	De	benämns	

butikschef	 #1	 och	 butikschef	 #2	 i	 den	 här	 uppsatsen.	 Båda	 respondenterna	 har	 samma	 titlar	 och	

arbetsuppgifter	men	 i	 två	olika	Stadiumbutiker.	Deras	arbetsuppgifter	består	av	ett	 totalansvar	 för	

butikerna	vilket	 innebär	ansvar	 för	de	anställda,	skapa	kundnöjdhet	samt	förmedla	Stadiums	vision	

om	ett	aktivt	liv	och	en	aktiv	värld. 

	

4.1	Stadium	AB	–	ett	hållbart	företag	

Marcus	 Grapne,	 Sustainability	 Manager	 Stadium	 Group,	 beskriver	 Stadiums	 vision:	 “Activate	 the	

world	in	sustainable	ways.” 

  

Stadium	 beskriver	 tre	 övergripande	 värderingar	 som	 visar	 riktningen	 för	 deras	 arbete	 (Stadium,	

2017a):		

 

• Team	 Spirit;	 Att	 kunder,	 leverantörer	 och	medarbetare	 spelar	 i	 samma	 lag	 och	 jobbar	 de	

tillsammans	kan	de	göra	skillnad.		

	

• Innovation;	Att	de	ständigt	ska	bli	mer	 innovativa	och	förbättra	produkter	och	processer	ur	

ett	hållbart	perspektiv.		

	

• Energy;	Handling,	inte	ord,	ger	resultat.	

  

Stadiums	strategi	för	intern	kommunikation	av	hållbarhet	är	enligt	Marcus	främst	deras	intranät	där	

“vårt	 ansvar”	 kommuniceras.	 Där	 tydliggörs	 vision,	 strategi	 och	 mission	 för	 anställda.	 Marcus	

förklarar	 att	 ett	 problem	 idag	 är	 att	 nå	 ut	 till	 anställda	 och	 att	 kommunikationen	 kan	 stanna	 vid	

regionschefsnivå.	Stadium	har	ett	stort	antal	timanställda	som	i	vissa	fall	endast	jobbar	några	timmar	

i	månaden,	kommunikation	 internt	har	därför	blivit	en	utmaning	som	behöver	 få	en	strategi	vilket,	

enligt	Marcus,	är	på	väg. 

  

Externt	 kommuniceras	 främst	 fyra	 aktiviteter	 (Stadium,	 2017b):	 Re:activate,	 Supporting	 Earth,	

Hållbara	produkter	&	material	och	Våra	bortval. 
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• Re:activate,	ett	koncept	där	kunder	kan	lämna	in	använda	sportprodukter	som	tas	hand	om	

av	Stadium	tillsammans	med	Human	Bridge	och	senare	antingen	delas	ut	till	behövande	eller	

återvinns.	

  

• Supporting	Earth,	ett	koncept	som	gör	det	enklare	för	kunder	att	hitta	hållbara	produkter	 i	

Stadiums	 butiker.	 Det	 görs	 genom	 att	 belysa	 dessa	 produkter	med	 en	 grön	 etikett	 och	 en	

tillhörande	text	som	förklarar	kort	varför	den	är	hållbar.	

  

• Hållbara	 produkter	&	material	 består	 främst	 i	 Stadiums	 arbete	med	hållbar	 bomull	 där	 de	

ingått	avtal	med	BCI,	Better	Cotton	Initiative,	som	förbinder	dem	att	använda	100%	hållbar	

bomull	från	och	med	2017/2018.	

  

• Våra	bortval	är	samarbeten	med	Fairtrade	och	BPA-fria	produkter.	Det	 innebär	att	Stadium	

förbinder	 sig	 att	 inte	 använda	 eller	 sälja	 vissa	 produkter.	 Ett	 exempel	 är	 att	 Stadium,	 sen	

2001,	är	helt	pälsfria	och	tar	avstånd	från	all	oetisk	djurhållning	i	produktion. 

	

4.1.1	Stadiums	definition	av	CSR	

“Vi	 har	 valt	 att	 definiera	 det	 som	 hållbarhet	 och	 även	 valt	 ett	 ekonomiskt,	 socialt	 och	

produktionsperspektiv	på	det.”	Marcus	Grapne 

  

Så	beskriver	hållbarhetsansvarig	på	Stadium	deras	definition	av	CSR.	Däremot	använder	de	uttrycket	

“Corporate	Social	Responsibility”	för	sin	verksamhet	utanför	Sverige. 

	

4.1.2	Stadiums	produktionskedja	

Produktionskedjan	 på	 Stadium	 är	 en	 viktig	 del	 i	 det	 arbetet	 de	 gör	 för	 hållbarhet.	 Arbetet	 och	

ansvaret	 från	 Stadiums	 sida	 startar	när	 leverantörer	 ska	bestämmas.	Här	börjar	 arbetet	 genom	en	

utvärdering	av	eventuell	leverantör.	För	Stadium	är	det	väldigt	viktigt	att	leverantörerna	kan	leverera	

deras	produkter	på	ett	hållbart	sätt.	Det	gäller	både	deras	arbetsförhållanden	i	fabrik,	men	också	ur	

en	miljöaspekt	 (Stadium,	 2017b).	 Det	 görs	 en	 granskning	 av	 alla	 leverantörer	 samt	 uppföljning	 av	

resultat	(Stadium,	2017b).	Marcus	Grapne	beskriver	produktionskedjan	som	en	av	de	viktigaste	och	

största	delarna	i	deras	hållbarhetsarbete. 
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“Vilket	 ansvar	 tar	 vi	 i	 produktion-	 och	 i	 leverantörskedjan?	 Det	 är	 det	 som	 våra	 kunder	 och	

stakeholders	frågar	efter,	det	är	det	som	de	tycker	är	viktigast.”	Marcus	Grapne 

  

Vidare	diskuteras	viljan	och	kraven	Stadium	ställer	på	sig	själva	och	sina	 leverantörer.	 	Bland	annat	

förklarar	man	 i	 sin	 hållbarhetsrapport	 hur	man	 arbetar	 kraftigt	med	 att	minimera	 användandet	 av	

farliga	kemikalier,	samt	hur	man	följer	EUs	regler	om	REACH	(Stadium,	2015).	Utöver	detta	arbetar	

man	 mycket	 med	 kvalitetssäkring	 av	 produkter	 framförallt	 för	 barn.	 Därför	 testar	 man	 alltid	

produkter	 för	 att	 se	 att	 kvaliteten	 är	 hög	 och	 produkterna	 är	 säkra	 för	 alla	 att	 använda	 (Stadium,	

2017b).	Även	nämnda	Supporting	Earth,	är	med	i	det	led	som	jobbar	mot	kvalitetssäkring	och	att	visa	

sina	kunder	att	man	arbetar	med	hållbarhet.	När	det	kommer	till	 frakt	och	logistik	arbetar	Stadium	

mycket	med	 förbättring,	 dels	med	 att	 arbeta	 fram	 innovativa	 lösningar	 för	 lagerhållning	 och	 även	

effektivisera	logistiken	till	lagercentralen	i	Norrköping.	Avslutningsvis	hamnar	produkterna	i	butik	där	

ansvaret	 är	 att	 hålla	 produkterna	 vid	 liv.	 Med	 hjälp	 av	 Re:activate	 vill	 Stadium	 sluta	

produktionscykeln	på	ett	sätt	som	gör	att	kunderna	har	en	möjlighet	att	ge	sina	gamla	produkter	nytt	

liv	 i	 andra	 sammanhang	och	 i	 andras	händer.	Exempelvis	 var	det	108	 ton	kläder	och	 skor	 som	 fick	

nytt	 användningsområde	 2015	 (Stadium,	 2017b).	 I	 samband	 med	 arbetet	 med	 den	 senaste	

hållbarhetsrapporten	 har	 Stadium	 gjort	 en	 intressentdialog	 där	 intressenter	 fått	 prioritera	 vad	 de	

tycker	är	viktigast	med	ett	bra	hållbarhetsarbete1.	 I	 intressentgrupperna	rankas	etisk	märkning	som	

viktigast	och	ansvarstagande	i	produktionskedjan	som	näst	viktigast.	Det	visar	tydligt,	enligt	Marcus,	

att	Stadium	ska	satsa	på	redan	befintliga	Re:activate-	och	Supporting	Earth-aktiviteterna. 

  

Butikscheferna	 betonar	 att	 deras	 ansvar	 för	 kvalitet	 av	 produkter	 är	 i	 butik	 men	 att	 det	 är	 en	

självklarhet	för	dem	att	Stadium	har	fokus	på	hela	produktionskedjan. 

  

“Vi	är	noggranna	med	vad	vi	säljer	och	att	det	blir	rätt,	det	tycker	jag	känns	väldigt	bra”	butikschef	

#2. 

  

Kommunikationen	 mellan	 huvudkontor	 och	 butik	 fungerar	 bra	 genom	 ett	 intranät	 och	 en	 snabb	

återkoppling.	 Det	 skapar	 en	 trygghet	 för	 butikscheferna	 och	 hjälper	 dem	 att	 ha	 koll	 på	 sin	 del	 i	

produktionskedjan	som	är	sin	butik.	Den	långa	varukedjan	hos	Stadium	kan	skapa	problem	på	vägen	

men	butikscheferna	anser	sig	ha	en	hög	tillit	och	känsla	av	trygghet	att	Stadium	gör	sitt	bästa. 

 

																																																								
1	Ej	färdigställd	och	publicerad	rapport	vid	tidpunkten	då	uppsatsen	skrevs.	Den	diskuterades	dock	under	
intervjun	med	Marcus	Grapne.	
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4.1.3	CSR	och	dess	utveckling	på	Stadium 

“Ett	obefintligt	arbete”	Marcus	Grapne 

  

Så	beskriver	Marcus	Grapne	Stadiums	hållbarhetsarbete	om	man	tittar	tillbaka	15	år	 i	 tiden.	Det	är	

istället	de	senaste	5-6	åren	som	det	skett	ett	skifte.	Lång	tid	tillbaka	hade	Stadium	en	anställd	som	

reste	till	olika	produktionsländer	och	undersökte	fabrikerna,	det	var	det	arbetet	som	skedde.	Idag	ser	

det	dock	annorlunda	ut. 

  

“Vi	 har	 ett	 ansvar	 i	 hela	 kedjan.	När	 vi	 lägger	 en	 order	 så	 har	 vi	 ett	 ansvar	mot	 de	 anställda	 som	

lägger	ordern,	vi	har	ett	ansvar	hur	det	fungerar	i	fabriken	i	fjärran,	hur	det	sedan	skeppas,	hur	det	

kommer	 till	 Sverige,	 Finland	 eller	 Tyskland,	 hur	 det	 fördelas	 på	 centrallagret	 i	 Norrköping	 till	 alla	

butiker,	hur	butikerna	är	uppbyggda	etc.	Det	är	alltså	enormt	viktigt	att	vi	är	hållbara	på	alla	plan	

idag.”	Marcus	Grapne 

  

Att	 öka	 förståelse,	 utbilda	 och	 stärka	 upp	 den	 interna	 kommunikationen,	 är	 något	 som	 Marcus	

Grapne	tror	är	tre	viktiga	nycklar	för	att	hänga	med	den	utveckling	som	sker	kring	hållbarhetsarbete.	 

  

“Folk	är	osäkra,	man	vågar	inte,	och	så	är	det	med	våra	regionchefer.	De	tycker	det	är	viktigt	men	vet	

inte	hur	det	ska	sägas.	Liksom	att	börja	prata	hållbar	bomull	i	butik	och	du	inte	har	en	aning.[...]	då	

kan	många	backa	för	att	inte	säga	fel	och	där	kommer	mitt	uppdrag	in:	att	stärka	självförtroende	och	

facilitera	 begrepp.	 Därav	 har	 också	 den	 externa	 kommunikation/marknadsföringen	 varit	 lite	 på	 en	

defensiv,	just	för	att	först	stärka	upp	självförtroende	hos	våra	anställda.”	Marcus	Grapne 

  

Det	 märkts	 tydligt	 att	 det	 långsiktiga	 målet	 för	 Stadium	 är	 att	 hållbarhet	 ska	 finnas	 på	 alla	

avdelningar	och	på	ett	naturligt	sätt	enligt	Marcus.	Framtiden	är	samtidigt	ljus	för	Stadium.	 

  

“Vi	har	en	relativt	hög	likeability	i	framförallt	Sverige	och	Finland,	så	vi	behöver	hjälpa	CSR	att	bli	mer	

en	hygienfaktor	och	bli	bättre	på	att	prata	om	det.	För	vi	gör	väldigt	mycket	 idag	och	vi	 investerar	

extremt	mycket	pengar	sett	 till	 vår	omsättning.	Men	vi	 får	 inte	 tillräckligt	med	återbäring	 [...]	Men	

just	marknadsföringen	ska	börja	 internt.	Skapa	stolthet	och	förståelse.	Sen	kan	vi	gå	ut	externt	och	

stärka	våra	kunder	i	det.”	Marcus	Grapne 

  

Butikschefernas	 syn	på	den	 interna	kommunikationen	är	att	det	mestadels	 sker	via	 intranätet.	Där	

läser	de	nyhetsflöden	med	varierad	mängd	information	från	vecka	till	vecka.	Sedan	finns	det	även	en	

hållbarhetsrapport	 som	 de	 anställda	 förväntas	 läsa	 men	 att	 det	 antagligen	 skiljer	 sig	 i	 stor	
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utsträckning	vilka	som	 läser	och	 inte	 läser.	Butikscheferna	tror	att	de	som	är	mer	miljövänliga	 i	 sin	

vardag	och	som	jobbar	mest	är	de	som	intresserar	sig	och	läser	hållbarhetsrapporten	ordentligt.	 

  

Vidare	diskuterade	Marcus	 hur	 han	 tror	 att	 det	 kommer	 se	 ut	 i	 framtiden	med	en	ny	mer	 teknisk	

generation	och	sociala	medier	som	blir	större.	 

  

“Vi	 går	mot	 ett	 samhälle	 som	 vill	 ha	 expertis.	Därför	 tror	 jag	 på	 en	 hållbarhetsambassadör	 i	 varje	

butik,	någon	som	har	en	‘grön	skylt’.	Jag	tror	att	vi	kommer	ha	en	kundservice	där	man	ringer	och	har	

frågor	om	bara	hållbarhet.	Dessutom	 tror	 jag	vi	 kommer	bli	 fortsatt	granskade	mycket	hårdare.	Vi	

kommer	dessutom	behöva	visa	våra	hållbarhetsrapporter	på	anställningsintervjuer.	Folk	ska	söka	sig	

till	Stadium	för	att	vi	är	den	schysstaste	arbetsgivaren.	Tror	också	det	kommer	finnas	kollektioner	som	

är	av	inlämnade	kläder.	Vi	tror	att	om	fem	år	så	är	hållbarhet	en	hygienfaktor.”	Marcus	Grapne 

	

4.2	Monetära	incitament	som	motivationsfaktor	

“Det	är	tydligheten	i	budgetmålen	som	är	den	största	motivationsfaktorn”	butikschef	#2 

  

Butikscheferna	har	ett	bonussystem	som	belönas	genom	att	uppnå	ett	budgetmål	som	är	bestämda	

av	Stadiums	 ledning.	Den	största	motivationsfaktorn	när	det	gäller	bonussystemet	är	den	 tydlighet	

som	uppstår	med	målen,	enligt	butikscheferna.	Butikschef	#2	belyser	att	den	ersättning	som	de	får	

gör	att	hen	mår	bra	vilket	leder	till	ett	välmående	för	hela	butikens	personal,	kunder	och	företagets	

resultat.	Båda	butikscheferna	anser	att	det	är	en	positiv	motivationsfaktor	för	att	nå	uppsatta	mål. 

  

Stadium	anordnar	säljtävlingar	 inom	säljgruppen	 i	butiken	samt	 tävlingar	som	styrs	av	Stadium	där	

priser	kan	vara	i	olika	format.	Butikscheferna	menar	att	priserna	kan	kännas	rätt	sekundärt	idag,	med	

biobiljetter	eller	5000kr	för	att	till	exempel	göra	en	personalaktivitet.	Det	är	inte	det	i	sak	som	triggar	

igång	en	säljare	att	prestera,	utan	det	är	mer	vinnarkulturen	och	att	man	vill	 vara	bättre	än	andra	

som	blir	en	motivationsfaktor,	enligt	butikscheferna. 

 

4.3	CSR	som	icke-monetärt	incitament 

“Det	är	en	intressant	tanke	om	man	kan	paketera	det	på	ett	schysst	sätt”	Marcus	Grapne 

  

Vårt	syfte	med	att	 intervjua	butikschefer	var	att	studera	CSR	som	icke-monetärt	incitament	jämfört	

med	monetära	 incitament.	 Det	 beskrev	 vi	 för	Marcus	 Grapne	 och	 han	 förklarade	 hur	 han	 såg	 på	

möjligheten.	Marcus	trodde	att	det	skulle	bli	svårt	från	ett	butikspersonals	perspektiv	men	att	det	ur	
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ett	 tjänstemannaperspektiv	 skulle	 vara	mer	 troligt.	 Vidare	 diskuterade	 vi	 om	 liknande	 beslut	 som	

tagits	 av	 olika	 företag	 där	 ett	 exempel	 är	 hur	 företag	 har	 beslutat	 att	 inte	 dela	 ut	 julklappar	 till	

personalen	 utan	 istället	 skänker	 den	 summan	 till	 välgörenhet.	 Ett	 annat	 exempel	 togs	 upp	 om	 en	

bomullströja	som	innan	kostade	99kr	styck	nu	kostade	149kr	styck	för	en	kund,	på	grund	av	att	det	

nu	istället	innehöll	hållbar	bomull. 

  

“Jag	 tror	 att	 för	 tekniska	 delar	 är	 för	 svåra	 att	 förstå.	 [...]	Man	måste	 skapa	 saker	 som	ger	 direkt	

respons.”	Marcus	Grapne 

  

Att	 det	 finns	 speciella	 CSR-aktiviteter	 som	 bidrar	 till	 extra	mycket	motivation	 tror	Marcus	 att	 det	

absolut	finns.	Han	beskriver	att	det	måste	ske	en	direkt	respons	för	utfallet	av	aktiviteterna	och	att	

det	måste	kommuniceras	på	ett	enkelt	sätt.	Ett	exempel	var	när	Stadium	skickade	skor	till	behövande	

i	krigsdrabbade	Syrien	och	anställda	fick	se	en	film	när	dessa	produkter	mottogs. 

  

“Vi	kan	införa	små	finesser	som	är	fantastiska	saker	som	gör	att	vi	sparar	vatten.	Men	det	talar	inte	

riktigt	 idag	 till	 folk.	 Utan	 då	 tänker	 folk	 att	 det	 är	 väl	 vårt	 ansvar.	 Det	 kommer	 ju	 upp	 en	 ny	

generation	 som	 räknar	med	 vissa	 ansvarstaganden.	 Därför	 är	 det	 det	 som	 talar	 direkt	 till	 hjärtan,	

som	betyder	mest	[...]	När	vi	visar	detta	på	olika	möten	sitter	folk	och	gråter[...]	‘Det	här	är	varför	vi	

jobbar	på	Stadium’.”	Marcus	Grapne 

  

“Sådana	här	aktiviteter	gör	verkligen	att	det	känns	otroligt	bra	att	jobba	på	Stadium”	butikschef	#1. 

  

När	 kunder	 återvinner	 deras	 gamla	 produkter,	 genom	 Re:activate,	 öppnar	 det	 möjligheter	 för	

Stadium	att	göra	insatser	liknande	den	för	flyktingkrisen	i	Syrien.	Butikscheferna	och	personal	fick	ta	

del	av	nyheten	att	alla	produkter	verkligen	kom	fram	och	gjorde	stor	nytta,	vilket	är	ett	motiverande	

incitament	 enligt	 butikschef	 #1.	 Det	 skänker	 butikscheferna	 en	 varmare	 känsla	 kring	 Stadium	 och	

också	en	stolthet	över	att	det	finns	så	mycket	mer	än	bara	omsättning	att	fokusera	på.	Butikschef	#1	

tycker	 även	 att	 “Supporting	 Earth”	 är	 ett	 mycket	 bra	 initiativ	 och	 att	 det	 är	 en	 självklarhet	 att	

Stadium	 år	 2017	 ska	 vara	 i	 framkant	 där.	 Hen	 upplever	 att	 Stadium	 ofta	 är	 tidiga	 i	

förändringskeenden,	oavsett	om	det	gäller	näthandel	eller	CSR-arbeten,	och	att	det	är	någonting	som	

upplevs	som	positivt.	Butikschef	#2	nämnde	att	aktiviteter	gör	hen	stolt	över	hela	kedjan.	Butikschef	

#2	beskrev	hur	det	finns	de	som	tror	att	Stadium	bara	handlar	om	“business”	men	att	hens	egna	bild	

är	 att	 Stadium	är	 så	mycket	mer	 än	ett	 handelsföretag	 som	 ska	 visa	hög	omsättning,	 att	man	 kan	

känna	människan	där	också.	Butikschef	#2	fortsätter	med	att	säga	att	hen	tycker	att	Stadium	vet	vart	

de	är	påväg	och	att	sådana	CSR-aktiviteter	har	blivit	en	självklarhet.	 
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“CSR-arbete	är	en	motivationsfaktor	för	mig”	-	Butikschef	#2. 

  

Butikschef	#2	tycker	att,	i	sin	roll	som	chef,	att	det	är	motiverande	att	ta	beslut	som	sparar	på	frakt	

och	miljö,	samt	att	få	informera	och	utbilda	sin	personal	om	små	som	stora	detaljer	hur	de	bedriver	

butiken	 för	 att	 främja	 det	 ekonomiska	 och	 miljömässiga	 i	 verksamheten.	 Hen	 menar	 att	 många	

smådetaljer	 inte	blir	 små	ur	ett	 långsiktigt	perspektiv	och	att	 jobba	mot	bättre	hållbarhet	är	något	

som	driver	hen.	 

  

“Man	 arbetar	 med	 CSR,	 inte	 för	 att	 man	 måste,	 utan	 för	 att	 man	 vill	 och	 det	 ökar	 ens	 egna	

välmående”	butikschef	#2. 

  

Butikscheferna	säger	båda	i	intervjuerna	att	det	är	viktigt	för	dem	att	arbeta	på	ett	företag	med	bra	

CSR-arbete.	De	betonar	hur	det	känns	viktigt	att	företaget	man	jobbar	hos	arbetar	mot	framtiden	och	

att	CSR-arbete	känns	som	en	självklarhet. 

  

“Det	är	tillfredsställande	att	jobba	på	ett	företag	som	är	duktiga	och	framgångsrika	[...]”	Butikschef	

#2 

  

Stadium	 är	 den	 största	 aktören	 och	 marknadsledande	 sport-	 och	 sportmodekedjan	 i	 Norden	

(Stadium,	2016).	Enligt	butikscheferna	gör	det	att	Stadium	inte	är	rädda	för	att	misslyckas	och	istället	

betonar	att	lära	sig	av	misstagen	som	uppstår.	De	menar	att	ledningen	har	den	mentaliteten	och	att	

det	är	något	som	även	överförs	till	butikerna	och	att	det	inbringar	en	självbestämmande	känsla	som	

butikschef	vilket	är	positivt.	

	

“Det	bidrar	till	min	motivation	att	jag	jobbar	på	ett	välmående	företag”	butikschef	#1. 

  

“Det	känns	häftigt	med	Stadium	hur	de	vill	att	alla	deras	anställda,	varje	dag	de	går	till	 jobbet,	ska	

utvecklas	och	förbättra	sig.”	butikschef	#2. 

  

Butikschef	#2	tycker	det	är	bra	att	alla	anställda	 får	chansen	att	utveckla	sig	på	arbetsplatsen.	Hen	

menar	 att	 den	 insikten,	 att	 om	 alla	mår	 bra,	 sprids	 en	 energi	 som	 ger	 utveckling	 och	 då	 blir	 även	

resultatet	 bra	 i	 slutändan.	 Hen	 tycker	 att	 Stadium	 är	 väldigt	 duktiga	 på	 den	 punkten	 med	

personalutbildningar	och	personalaktiviteter	och	att	det	är	något	som	främjar	hens	egna	motivation	

som	butikschef. 
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“Sportbutiker	brukar	annars	ha	stor	omsättning	på	personal	men	det	är	inte	så,	här	i	Stadiumbutiken”	

butikschef	#2 

  

Enligt	 butikschef	 #2	 är	 det	många	 som	 har	 jobbat	 på	 Stadium	 hela	 deras	 liv	 och	 att	 de	märkt	 att	

många	har	svårt	att	lämna	Stadium.	Hen	menar	på	att	det	finns	både	för-	och	nackdelar	med	det	men	

att	 det	 framförallt	 är	 ett	 bra	 kvitto	 att	 anställda	 vill	 stanna	 och	 att	 de	 känner	 sig	 trygga	 och	

motiverade	att	jobba	på	Stadium. 

	

4.4	CSR	som	likvärdigt	incitament	med	monetära	incitament 

“Det	är	viktigt	att	tydligt	få	se	vad	pengarna	går	till”	butikschef	#1 

  

Det	 var	 butikchef	 #1	 svar	 på	 vår	 fråga	 om	 hen	 skulle	 kunna	 tänka	 sig	 att	 sänka	 sitt	 nuvarande	

bonussystem	för	att	Stadium	istället	ska	investera	de	pengarna	i	ett	kraftigare	CSR-arbete.	Butikschef	

#1	tycker	även	att	det	skulle	visa	vilken	riktning	företaget	går	åt	och	att	hen	inte	har	några	problem	

med	att	följa	den	riktning	som	företaget	tar	då	hen	har	fullt	förtroende	för	att	de	tar	rätt	beslut.	På	

det	sättet	tycker	butikschef	#1	att	skulle	kännas	bra,	men	betonar	att	det	är	viktigt	att	hen	vet	vad	

pengarna	går	till.	Butikschef	#2	svarade	med	att	hen	tycker	att	bonussystemet	är	lite	för	lågt	för	det.	

Jämfört	med	 yrken	 där	 de	 istället	 har	 höga	 provisionssystem,	 butikschef	 #2	 använder	 bilförsäljare	

som	exempel,	tycker	hen	att	det	definitivt	skulle	vara	mer	intressant.	 

  

Angående	 säljtävlingarna	 tror	butikscheferna	om	man	ändrar	 en	 vinst	 från	 till	 exempel	biobiljetter	

eller	aktivitetspengar	till	att	det	investeras	i	CSR-arbete	kan	CSR	vara	ett	likvärdigt	incitament	och	att	

det	finns	de	som	kan	triggas	igång	av	tanken.	Då	det	idag	är	tävlingsandan	och	viljan	att	vinna	som	är	

starkast	kan	CSR	som	incitament	vara	likvärdigt.	 

  

Marcus	Grapnes	 syn	 på	 att	 sänka	 sin	 egna	 lön	 eller	monetära	 incitament	 för	 ett	 kraftigare	 arbete	

med	CSR	beskrev	han	som	att	han	idag	är	nöjd	med	sin	lön	och	därför	skulle	kunna	tänka	sig	det.	Han	

berättade	 att	 hans	 roll	 som	 hållbarhetsansvarig	 redan	 har	 stor	 frihet	 och	 jobbar	 mot	 Vd:n	 och	

därigenom	 har	 många	 fördelar.	 Marcus	 tycker	 verkligen	 att	 CSR-arbete	 i	 sig	 är	 en	 bra	

motivationsfaktor	men	 att	 lön	 är	 någonting	 som	 svenskar	 har	 lite	 svårt	 att	 prata	 om.	 Ska	man	 få	

igenom	 ett	 sådant	 system,	 där	 sänkt	 lön	 ska	 ersättas	 med	 större	 CSR-arbete,	 är	 det	 viktigt	 att	 i	

slutändan	se	en	tydlig	effekt	tror	Marcus	Grapne. 
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5.	Analys	

I analyskapitlet kommer vårt empiriska material att analyseras med hjälp av det teoretiska 

ramverk och vårt val av analysmetod  

	

5.1	CSR-arbetet	på	Stadium 

Stadium	 definierar	 sitt	 CSR-arbete,	 likt	 triple	 bottom	 line	 modellen	 (Grankvist,	 2012),	 med	 tre	

perspektiv:	 ekonomiskt,	 socialt	 och	 produktion.	 Miljöansvaret	 går	 att	 likställa	 med	 Stadiums	

produktionsperspektiv	 och	 definitionen	 beror	 nog	 mest	 på	 branschtillhörighet.	 Enligt	 Grankvist	

(2012)	 är	 CSR	 relativt	 svårdefinierat.	 Stadium	 väljer	 att	 använda	 ordet	 Hållbarhet	 för	 sin	

kommunikation	 om	 CSR	 och	 när	 kommunikation	 sker	 utanför	 Sverige	 används	 Corporate	 Social	

Responsibility. 

  

I	 linje	 med	 några	 av	 Grankvist	 (2012)	 och	 Anthony	 et	 al.	 (2014)	 exempel	 av	 CSR-aktiviteter,	 som	

företag	kan	utföra,	kan	vi	se	att	Stadium	utför	flera	av	dem.	Nedan	redovisas	några	exempel: 

  

• Nöjda	 medarbetare:	 Stadium	 utför	 personalutbildningar	 och	 personalaktiviteter	 för	 deras	

anställda.	Butikscheferna	tycker	det	är	positivt	och	tillför	mycket	för	de	anställda	att	Stadium	

vill	att	de	ska	utvecklas	och	må	bra	på	arbetsplatsen.	Det	är	ett	exempel	på	Stadiums	sociala	

ansvar.	

  

• Återvinning:	 Stadiums	CSR-aktivitet	Re:activate	är	ett	 tydligt	exempel	på	deras	arbete	med	

återvinning	och	deras	ansvarstagande	för	miljöansvar	och	socialt	ansvar.	

  

• Producerar	 och	 säljer	 hälsosamma	 produkter:	 Supporting	 Earth,	 Hållbara	 produkter	 &	

material	 och	Våra	bortval	är	 tre	 aktiviteter	 Stadium	utför	 som	 främjar	 hållbarhet	 för	 både	

miljö	och	socialt.	

  

• Hållbarhetsredovisning:	 Stadium	 redovisar	 i	 deras	 hållbarhetsrapport	 bland	 annat	

ekonomiska,	sociala	och	miljömässiga	resultat.		

  

Vår	 slutsats	 är	 att	 Stadium	 idag	 har,	med	 stöd	 av	 Grankvist	 (2012)	 och	 Anthony	 et	 al.	 (2014),	 ett	

omfattande	arbete	med	CSR. 
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5.2	Monetära	incitament 

Intervjuerna	med	butikscheferna	gav	oss	inblick	i	deras	bonussystem	där	de	har	ett	system	som	ger	

dem	 monetära	 medel	 om	 de	 når	 budget.	 Lazear	 (2000)	 visade	 i	 sin	 studie	 att	 anställda	 på	 ett	

bilglasföretag	ökade	sin	produktivitet	och	arbetsvilja	när	de	fick	ackordslön.	På	samma	sätt	svarade	

våra	respondenter,	att	de	kände	sig	motiverade	när	de	fick	extra	bonus	för	att	klara	mål.	Med	tydliga	

mål	är	det	enkelt	att	 jobba	mot	rätt	 riktning,	vilket	ökade	deras	motivation.	Butikschef	#2	nämnde	

dessutom	att	bonussystem	bidrar	till	tillfredsställelse,	vilket	i	sin	tur	får	personalen	att	må	bra	vilket	

leder	till	att	kunderna	mår	bra	och	Stadium	i	sin	helhet	mår	bra.	Det	visar	på	de	fördelar	incitament	

som	styrningsmedel	 faktiskt	ger	 (Merchant	&	Van	der	Stede,	2012).	Stadium	anordnar	säljtävlingar	

där	 olika	 typer	 av	 priser	 för	 vinnarna	 är	 incitament.	 Det	 menar	 butikscheferna	 ökar	 säljarnas	

produktivitet	 och	 motivation	 i	 linje	 med	 Lazear	 (2000)	 och	 Merchant	 &	 Van	 der	 Stede	 (2012).	

Samtidigt	menar	butikscheferna	att	det	inte	är	de	monetära	medlen	som	är	det	viktiga	utan	mer	den	

tävlingskultur	 och	 den	 motivation	 som	 skapas	 genom	 det,	 vilket	 är	 i	 linje	 med	 Read	 (2005);	 det	

behöver	inte	vara	de	monetära	medlen	i	sig	som	ger	de	positiva	känslorna,	utan	de	positiva	känslorna	

kan	uppnås	på	annat	vis	och	i	annan	form,	till	exempel	genom	en	tävlingskultur.	 

  

Den	lön	som	en	anställd	får	för	sitt	arbete	menar	Sorauren	(2000)	är	en	motivationsfaktor,	men	att	

det	 inte	är	centralt	 för	att	nå	en	prestationsökning,	då	 idéutbyte	och	ansvarstillit	på	ett	bättre	sätt	

skapar	förhöjd	motivation.	Butikscheferna	beskriver	att	deras	ansvar	och	tillit	från	ledningen	skapar	

förhöjd	 motivation	 och	 trygghet.	 Lönen	 och	 den	 ersättning	 de	 kan	 få	 för	 uppnådda	 budgetmål	

beskrivs	 dock	 också	 som	 motiverande	 av	 butikscheferna.	 Pengar	 som	 incitament	 beskrivs	 av	

Sorauren	(2000)	som	viktigt,	men	att	där	måste	finnas	fler	anledningar	till	att	man	vill	jobba.	Därför	

går	deras	svar	i	linje	med	teorin	om	att	de	olika	incitamenten	inte	behöver	utesluta	varandra.	 

  

När	en	anställd	blir	belönad	med	en	monetär	ersättning	skapas	en	yttre	motivation	hos	den	anställde	

(Frey	&	Jegen,	2001).	 I	detta	fallet	tycker	butikscheferna	att	det	motiverar	dem	och	 inte	att	de	blir	

kontrollerade	 av	 de	 monetära	 incitamenten.	 Crowding	 out	 kan	 inträffa	 om	 butikscheferna	 hade	

ansett	 att	de	monetära	 incitamenten	hade	haft	 ett	 syfte	att	övervaka	och	kontrollera	de	anställda	

(Anthony	et	al.	2014).	Istället	skapas	en	crowding	in	effekt	där	de	anställda	känner	sig	betrodda	och	

motiverade	till	att	öka	sin	produktivitet	tack	vare	att	ledningen	ger	butikscheferna	frihet	att	ta	egna	

beslut.	 Butikscheferna	 tror	 att	 den	 mentaliteten	 finns	 tack	 vare	 Stadiums	 finansiella	 styrka	 vilket	

resulterat	i	att	de	vågar	misslyckas. 
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5.3	CSR	som	icke-monetärt	incitament 

Butikscheferna	tycker	det	är	viktigt	att	 företaget	de	 jobbar	 för	har	CSR-arbete,	med	argument	som	

att	 det	 ökar	 ens	 egna	 välmående	 samt	 att	 det	 är	 en	 självklarhet	 för	 ett	 stort	 företag	 i	 Sverige.	

Dessutom	 inbringar	 CSR-arbetet	 en	 känsla	 av	 att	 företaget	 jobbar	mot	 framtiden	och	 att	 helheten	

skapar	en	högre	arbetsmotivation.	Det	är	i	 linje	med	Stawiski	et	al.	(2010)	och	Ali	et	al.	(2010)	som	

visar	 att	 ett	 företags	 CSR-arbete	 ökar	 anställdas	 arbetsmotivation	 och	 att	 det	 skapar	 en	 bättre	

relation	mellan	anställda	och	ledning,	vilket	går	att	utläsa	från	respondenterna	genom	att	de	känner	

sig	betrodda	med	frihet	i	beslutsfattande. 

  

Stadiums	 kvalitetskontroll	 görs,	 enligt	 respondenterna,	 på	 Stadiums	 huvudkontor	 och	 att	

produkterna	även	blir	 kontrollerade	av	butikspersonal	 innan	de	 läggs	ut	 i	 butik	 samt	 att	 butikerna	

och	huvudkontoret	slår	larm	direkt	om	det	finns	produkter	som	finns	till	salu	som	inte	håller	måttet	

som	 Stadium	 kräver,	 i	 form	 av	 till	 exempel	 felaktig	 miljömärkning,	 hållbarhet	 eller	 antal	

reklamationer.	Att	Stadium	är	noggranna	med	vad	de	säljer	och	att	det	blir	rätt	menar	butikschef	#2	

är	 en	 positiv	 aspekt	 och	 en	 trygghet	 som	 butikschef.	 Ali	 et	 al.	 (2010)	 visade	 att	 det	 finns	 tydliga	

samband	mellan	ett	framgångsrikt	CSR-arbete	hos	ett	företag	och	arbetsnöjdhet	hos	dess	anställda	

vilket	den	här	studien	också	gett	indikationer	på. 

  

Enligt	Marcus	Grapne	och	Stadiums	hållbarhetsrapport	är	produktionskedjan	på	Stadium	en	viktig	del	

i	 det	arbetet	de	gör	 för	hållbarhet.	 Totalt	 sett	 är	deras	produktion-	och	 leverantörskedja	 stor	med	

många	 inblandade	 och	 deras	 hållbarhetsarbete	 börjar	 redan	 från	 start	 när	 leverantör	 ska	

bestämmas.	Butikschef	#1	tycker	att	det	är	en	självklarhet	att	Stadium	som	företag	i	Sverige	ska	vara	

en	bra	förebild	för	andra	och	ta	sitt	ansvar.	Butikschef	#2	syn	på	det	var	att	det	kändes	mindre	viktigt	

för	hen	för	några	år	sedan	men	att	det	är	någonting	som	man	är	medveten	om	idag.	Båda	svarar	lika	i	

att	de	vet	att	Stadium	gör	vad	de	kan	för	att	det	ska	ske	på	rätt	sätt,	och	att	det	är	något	som	känns	

bra	 för	dem	personligen.	Både	Ali	 et	 al.	 (2010)	och	Stawiski	 et	 al.	 (2010)	 visar	på	att	CSR-arbeten,	

liknande	Stadiums,	ökar	anställdas	arbetsnöjdhet	och	motivation.	Stawiski	et	al.	(2010)	visar	dock	på	

att	arbetsnöjdheten	ökar	mer	än	vad	motivationen	gör	av	själva	CSR-arbetet	och	att	det	genomsyrar	

hela	 organisationen,	 vilken	 position	 man	 än	 har,	 och	 att	 det	 i	 slutändan	 också	 främjar	 anställdas	

motivation.	 

  

Grankvist	 (2012)	 definierar	 CSR	 genom	 tre	 pelare,	 varav	 en	 är	 ekonomiskt	 ansvarstagande	 och	

förklarar	det	med	att	företag	måste	försöka	tjäna	så	mycket	pengar	som	möjligt	för	att	säkerställa	sin	

finansiella	 ställning	 samt	 ta	 sitt	 ansvar	 mot	 aktieägare	 och	 intressenter.	 Butikschefernas	 syn	 på	

Stadiums	finansiella	prestationer	visade	på	att	det	är	något	de	ofta	tänker	på	och	att	det	för	dem	är	
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väldigt	viktigt.	Butikschef	#2	menade	att	det	är	vad	de	lever	på	och	att	det	också	är	tillfredsställande	

att	jobba	på	ett	företag	som	är	framgångsrika	och	nummer	1	i	branschen	i	Sverige.	Det	gör	även	att	

företaget	vågar	satsa,	inte	bara	på	ledningsnivå	men	även	på	butiksnivå	då	butikerna	får	förtroende	

och	uppmuntran	att	testa	och	satsa	på	idéer	de	själva	tror	på.	Butikschef	#1	betonar	de	förmåner	ett	

extra	bra	år	kan	ge	men	att	det	 inte	är	det	viktigaste,	även	om	hen	uppskattar	det.	Det	viktiga	 för	

butikschef	#1	är	att	jobba	för	ett	framgångsrikt	företag	då	hen	känner	en	stolthet	för	Stadium	och	att	

det	 i	 sin	 tur	 höjer	 arbetsmotivationen.	 De	 externa	 insatser	 som	 påverkar	 de	 yttre	

motivationsfaktorerna	behöver	inte	ha	negativ	effekt	på	de	inre	motivationsfaktorerna,	utan	kan	till	

och	med	stärka	dem,	vilket	indikerar	crowd	in	(Frey	&	Jegen,	2001).	 

  

Stadiums	prestation	under	ett	bra	år	kan	liknas	vid	crowd	in	effekten	för	de	anställda.	Butikscheferna	

får	 sina	 extra	 bonusar	 då	 de	 klarar	 sina	 uppsatta	mål	 samt	 att	 de	 genom	personalaktiviteter	med	

mera	 får	 ta	 del	 av	 andra	 förmåner	 som	 främjar	 deras	 yttre	 motivationsfaktorer.	 Butikscheferna	

upplever	 också	 en	 stolthet	 för	 företaget	 och	 en	 tillfredsställelse	 som	 ökar	 deras	motivation	 enligt	

dem	 själva.	 Det	 tolkar	 vi	 som	 att	 de	 inte	 uppfattar	 sig	 övervakade	 och	 att	 de	 fortfarande	 är	

självbestämmande,	 tack	 vare	att	 ledningen	ger	butikerna	 frihet.	 Enligt	Markova	&	Ford	 (2011)	 kan	

anställdas	 inre	 motivation	 främjas	 genom	 att	 deras	 egna	 kreativitet	 och	 innovationer	 spelar	 in	 i	

resultatet,	vilket	leder	till	att	crowd	out	inte	uppstår	och	deras	inre	motivation	främjas	parallellt	med	

deras	yttre	motivation. 

  

Grankvist	(2012)	beskriver	den	andra	pelaren	i	definitionen	av	CSR	som	“socialt	ansvarstagande”	med	

innebörden	att	företag	driver	sin	verksamhet	som	en	god	samhällsmedborgare	och	tar	då	ansvar	för	

andras	 hälsa	 och	 välmående,	 oavsett	 vad	 de	 har	 för	 koppling	 till	 företaget,	 till	 exempel	 anställda.	

Butikschef	 #2	 uppskattade	 att	 Stadium	 satsar	 på	 sina	 anställda,	 exempelvis	 genom	 olika	

personalaktiviteter.	Butikschef	#2	menade	att,	om	alla	mår	bra	så	sprids	en	energi	som	ger	utveckling	

och	då	blir	även	resultaten	bra	i	slutändan.	Det	är	ytterligare	en	faktor	som	talar	för	att	Stadium	har	

ett	bra	CSR-arbete,	 som	kan	ge	högre	arbetsnöjdhet	och	motivation	 (Ali	et	al.	2010;	Stawiski	et	al.	

2010). 

  

Butikschef	#2	förklarar	att	de	har	anställda	som	jobbat	många	år	och	att	detaljhandeln	annars	brukar	

ha	stor	omsättning	på	personal	men	att	det	inte	är	fallet	i	Stadiumbutiken.	Den	beskrivning	som	ges	

visar	 på	 trogna	 anställda	med	hög	motivation	 för	 sitt	 yrke.	 Butikschef	 #2	menar	 att	 det	 är	 ett	 bra	

kvitto	 på	 att	 anställda	 vill	 stanna	 och	 att	 de	 känner	 sig	 trygga	 och	motiverade	 över	 att	 jobba	 på	

Stadium.	Moskowitz	(1972)	och	Turban	&	Greening	(1996)	har	bevisat	att	företag	med	framgångsrik	

CSR-strategi	 bidrar	 till	 de	 anställdas	 hängivenhet	 till	 sina	 arbetsgivare.	 I	 en	 bransch	 där	
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personalomsättningen	annars	är	hög	enligt	butikschef	#2,	visar	på	att	Stadium	är	ett	företag	som	är	i	

linje	 med	 studierna.	 En	 styrningsfördel	 enligt	 Merchant	 &	 Van	 der	 Stede	 (2012)	 är	 de	

rekryteringsfördelar	som	uppstår	genom	incitament	som	styrningsmedel.	Vi	kan	inte	veta	säkert	att	

det	enbart	beror	på	att	de	har	framgångsrikt	CSR-arbete	men	det	kan	möjligen	vara	en	bidragande	

faktor	till	att	många	vill	och	har	arbetat	på	Stadium	i	många	år. 

  

Re:activate	är	en	av	Stadiums	stora	CSR-aktiviteter.	För	butikschef	#1	är	det	ett	 incitament	 som	är	

motiverande	genom	att	det	skänker	en	varmare	känsla	och	stolthet	för	företaget.	Butikschef	#1	ser	

på	CSR-aktiviteten	Supporting	Earth	som	en	självklarhet	i	Stadiums	verksamhet	och	att	Stadium	ofta	

är	 tidiga	 i	 förändringskeenden,	 oavsett	 om	 det	 gäller	 näthandel	 eller	 CSR-arbeten,	 och	 det	 är	

någonting	som	hen	uppskattar.	Butikschef	#2	nämnde	att	de	två	aktiviteterna	gör	hen	stolt	över	hela	

kedjan	och	hur	hens	egna	bild	av	Stadium	är	att	de	är	mer	än	bara	hög	omsättning	och	att	sådana	

CSR-aktiviteter	har	blivit	en	självklarhet.	 

  

Båda	 butikscheferna	 använder	 ordet	 “självklarhet”	 som	 är	 likvärdigt	 Herzbergs	

(2008b)	hygienfaktorteori.	 Båda	 butikscheferna	 har	 innan	 nämnt	 att	 det	 är	 viktigt	 för	 dem	 att	

företaget	de	arbetar	hos	har	CSR-arbete	samt	att	de	ser	vissa	delar	av	Stadiums	CSR-arbete	som	en	

självklarhet.	Det	är	möjligt	att	om	Stadium	inte	hade	dessa	CSR-arbeten,	skulle	butikscheferna	istället	

känna	ett	missnöje	 (Poulston,	2009).	Butikscheferna	nämner	också	att,	 framför	allt	Re:activate,	gör	

dem	stolta	över	Stadium	och	att	det	är	en	CSR-aktivitet	som	skänker	dem	en	bild	av	att	företaget	är	

mer	än	bara	att	uppnå	hög	försäljning.	Stawiski	et	al.	(2010)	beskriver	att	om	en	arbetsgivare	har	ett	

gott	CSR-arbete	och	tar	ett	bra	samhällsansvar,	kommer	det	resultera	i	att	de	anställda	på	företaget	

känner	en	stolthet	och	att	de	känner	sig	delaktiga	i	någonting	positivt.	Stawiski	et	al.	(2010)	betonar	

också	 att	 den	 effekten	 enbart	 kan	 uppnås	 genom	 att	man	 har	 god	 kommunikation	 om	 företagets	

prestationer	 från	 ledning	 till	 anställda.	 Intranätet	är	Stadiums	största	kommunikationskanal	och	de	

stora	CSR-aktiviteternas	resultat	når	ut	till	de	anställda	genom	kanalen. 

  

Butikschef	#2	beskriver,	i	sin	roll	som	chef,	att	det	är	motiverande	att	ta	beslut	som	sparar	på	frakt	

och	miljö,	samt	att	få	informera	och	utbilda	sin	personal	om	små	som	stora	detaljer	hur	de	bedriver	

butiken	 för	 att	 främja	de	ekonomiska	och	miljömässiga	 resultaten,	 vilket	 är	något	 som	driver	hen.	

Stawiski	et	al.	(2010)	beskriver	att	personer	som	arbetar	på	en	högre	nivå	i	en	organisation	har	mer	

positiv	inställning	till	deras	företags	CSR-prestationer,	vilket	kan	kopplas	till	att	butikschef	#2	är	just	

butikschef	och	att	det	är	en	faktor	som	bidrar	till	hens	motivation.	Anledningen,	enligt	Stawiski	et	al.	

(2010),	är	att	de	har	ansvar	för	CSR-aktiviteter	och	sannolikt	därför	är	mer	positiva	till	företagets	CSR-

policys.	Det	är	också	i	linje	med	Markova	&	Fords	(2001)	studie	att	om	du	är	mer	involverad	i	beslut	
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inom	företaget	så	efterfrågar	du	mer	icke-monetära	incitament	och	inre	motivation.	Bidraget	till	CSR-

engagemang	 är	 densamma	 genom	hela	 organisationen	 (Stawiski	 et	 al.	 2010),	 och	 det	 kan	 vara	 en	

faktor	till	att	många	anställda	väljer	att	arbeta	hos	Stadium	under	många	år,	oavsett	vad	de	har	för	

position	i	företaget. 

	

5.4	CSR	som	likvärdigt	incitament	med	monetära	incitament	

Butikschef	#1	skulle	kunna	tänka	sig	att	sänka	sitt	nuvarande	bonussystem	för	att	Stadium	istället	ska	

kunna	investera	mer	pengar	i	ett	kraftigare	CSR-arbete.	Hen	betonade	dock	att	det	är	viktigt	att	få	se	

vad	pengarna	går	 till	och	vilket	 resultat	det	ger,	och	menar	på	att	det	 skulle	vara	ett	bonussystem	

som	 fortfarande	 är	 motiverande.	 Det	 säger	 oss	 att	 hen	 upplever	 CSR-arbete	 som	 ett	 likvärdigt	

incitament	mot	de	monetära	 incitamenten.	Butikschef	#2	gav	ett	annat	 svar	med	motiveringen	att	

bonussystemet	 är	 för	 lågt	 idag	 och	 att	 hen	 därför	 inte	 tycker	 det	 skulle	 kännas	 bra.	Där	 har	 vi	 en	

tydlig	skillnad	och	CSR	kan	inte	ses	som	ett	likvärdigt	incitament	med	monetära	incitament.	Det	ska	

dock	 läggas	 till	 att	 butikschef	 #2	 tycker	 att	 det	 är	 en	 mer	 intressant	 idé	 att	 genomföra	 om	

provisionssystemet	hade	varit	högre,	och	det	är	inte	omöjligt,	med	de	villkoren,	att	också	butikschef	

#2	kan	se	CSR	som	ett	likvärdigt	incitament	med	monetära	incitament. 

  

I	Stadiums	säljtävlingar	trodde	båda	butikscheferna	att	något	form	av	pris	för	vinnarna	där	pengarna	

går	till	CSR-arbete	inte	skulle	förändra	säljarnas	motivation.	Dock	var	båda	inne	på,	i	linje	med	Read	

(2005),	att	priset	 i	 säljtävlingarna	är	 sekundärt	och	att	de	positiva	känslorna	uppstår	 tack	vare	den	

tävlingskultur	 som	 skapas.	 Därför	 kan	 vi	 inte	 dra	 slutsatsen	 i	 det	 fallet	 att	 CSR	 är	 ett	 likvärdigt	

incitament	med	monetära	incitament,	då	det	är	tävlingsandan	i	sig	som	blir	incitamentet	för	säljarna.	

Dock	kan	det	vara	intressant	för	Stadium	att	utforska	vad	prispengarna	kan	investeras	i	om	det	ändå	

inte	påverkar	säljarnas	prestation.	 

  

Marcus	 Grapnes	 svar	 angående	 att	 sänka	 sin	 egna	 lön	 för	 att	 Stadium	 ska	 kunna	 investera	 mer	

pengar	i	CSR-arbete	var	till	stor	del	likt	butikschef	#1.	Han	tycker	själv	att	han	är	nöjd	med	sin	lön	idag	

och	som	hållbarhetsansvarig	är	CSR-arbete	en	stor	motivationsfaktor	för	honom.	Studien	av	Stawiski	

et	 al.	 (2010)	 är	 antagligen	 mest	 applicerbar	 på	 honom	 som	 hållbarhetsansvarig	 då	 han	 är	

beslutsfattare	kring	CSR-arbete	och	det	är	dem	som	ett	 framgångsrikt	CSR-arbete	har	högst	positiv	

påverkan	på.	Med	tanke	på	hans	roll	som	hållbarhetansvarig	är	hans	svar	också	i	linje	med	Markova	

och	 Ford	 (2001),	 att	 om	 du	 är	mer	 involverad	 i	 beslut	 inom	 företaget	 så	 efterfrågar	 du	mer	 icke-

monetära	incitament	och	inre	motivation.	Marcus	Grapne	betonar	också	att	det	blir	väldigt	viktigt	att	

paketera	konceptet	“mer	CSR,	mindre	lön”	på	ett	bra	sätt	och	i	slutändan	kunna	se	en	tydlig	effekt	av	
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det	 för	 att	 det	 ska	 kunna	 vara	 genomförbart.	 Likt	 butikschef	 #1	 svar	 kan	 vi	med	Marcus	 Grapnes	

villkor	se	att	CSR,	som	icke-monetärt	incitament,	kan	vara	likvärdigt	med	monetära	incitament. 

Vår	analys	är	att	CSR,	som	icke-monetärt	incitament,	i	vissa	fall	kan	vara	ett	likvärdigt	incitament	med	

monetära	 incitament,	 till	 exempel	 i	 säljtävlingar	 där	 butikscheferna	menade	 att	 dagens	monetära	

pris	skulle	kunna	ersättas	med	en	CSR-investering.	Vi	kan	även	se	att	miljömässigt	CSR-arbete	inte	är	

ett	likvärdigt	incitament	som	monetära	på	grund	av	att	butikscheferna	anser	att	Stadiums	arbete	och	

ansvarstagande	för	hållbar	miljö	är	en	självklarhet	för	företagets	verksamhet	och	CSR-arbetet	verkar	

istället	som	en	hygienfaktor	(Herzberg,	2008b).	I	enlighet	med	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	bör	

företagsledningen	 applicera	 CSR,	 som	 icke-monetärt	 incitament,	 och	 monetära	 fördelar	 som	

incitament	på	olika	områden	beroende	vilken	typ	av	arbetsnöjdhet	och	motivation	de	vill	uppnå	hos	

anställda. 
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6.	Slutsats	

I	kapitlet	presenteras	de	slutsatser	och	slutgiltiga	resultat	vår	analys	lett	fram	till.	I	slutet	presenteras	

även	förslag	till	framtida	forskning	inom	de	områden	vi	anser	uppsatsen	inte	studerar. 

	

Målet	 med	 studien	 var	 att	 klargöra	 om	 CSR,	 som	 icke-monetärt	 incitament,	 är	 likvärdigt	

styrningsmedel	 som	monetära	 incitament	 och	 vårt	 syfte	 var	 att	 ge	 en	 ökad	 förståelse	 kring	 icke-

monetära	incitament	och	monetära	incitament.	Nedan	besvaras	studiens	frågeställningar: 

 

• Hur	fungerar	monetära	incitament	för	anställda?	

	

Den	monetära	bonusen	som	butikscheferna	erhöll,	om	de	nådde	budgetmålen,	bidrog	enligt	dem	till	

tillfredsställelse.	De	 tydliga	 riktlinjer	 som	Stadium	ger	butikscheferna	och	de	mål	 som	 sätts	 upp	är	

enkla	 att	 följa,	 vilket	 också	 ökade	 deras	 motivation	 och	 produktivitet.	 I	 likhet	 med	 Lazear	 (2000)	

bidrog	de	säljtävlingar	och	priser	till	en	ökad	produktivitet	och	motivation	för	säljarna.	Dock	menade	

butikscheferna	 att	 det	 inte	 var	 den	 monetära	 ersättningen	 som	 var	 det	 viktiga	 utan	 den	

tävlingsmentalitet	 som	 skapades.	 I	 linje	 med	 Sorauren	 (2000)	 visar	 butikscheferna	 på	 att	 deras	

monetära	 incitament	 som	 lön	 och	 den	 ersättning	 de	 får	 av	 att	 ha	 klarat	 budgetmål	 skapar	 en	

motivation.	Dock	behövs	det	andra	anledningar	för	ökad	produktivitet,	såsom	ansvar	och	tillit.	Därför	

kan	 inte	 det	 ena	 utesluta	 det	 andra	 utan	 det	 behövs	 en	 bra	 balans	 av	 de	 båda	 incitamenten.	När	

effekten	av	de	monetära	 incitamenten	diskuteras	är	det	de	yttre	motivationsfaktorerna	vi	syftar	på	

som	enligt	Frey	&	Jegen	(2001)	är	bra	för	att	uppnå	högre	produktivitet	vid	tydliga	mål. 

 

• Hur	fungerar	CSR	som	icke-monetära	incitament	för	anställda?	

	

Intervjuerna	i	uppsatsen	gav	oss	god	förståelse	för	hur	CSR	fungerar	som	icke-monetärt	incitament.	

Butikscheferna	nämnde	båda	ofta	samma	ordval	som	till	exempel	stolthet,	trygghet	och	självklarhet.	

Stawiski	 et	 al.	 (2010)	 beskriver	 att	 om	 en	 arbetsgivare	 har	 ett	 gott	 CSR-arbete	 och	 tar	 ett	 bra	

samhällsansvar,	kommer	det	resultera	 i	att	de	anställda	på	 företaget	känner	en	stolthet	och	att	de	

anställda	 känner	 att	 de	 är	 en	 del	 av	 någonting	 positivt.	 På	 samma	 sätt	 tolkade	 vi	 butikschefernas	

uppfattning.	 Stadiums	 CSR-arbete	 inbringar	 dem	 en	 positiv	 känsla	 för	 företaget	 där	 de	 känner	 sig	

stolta	och	trygga	över	att	arbeta,	vilket	i	sin	tur	inbringar	dem	förhöjd	motivation. 

  

Ordet	“självklarhet”	uppkom	frekvent	under	intervjuerna	och	det	tolkar	vi	som	att	de	tycker	att	CSR-

arbete	 måste	 finnas.	 Det	 visar	 att	 CSR	 också	 verkar	 som	 en	 hygienfaktor	 (Herzberg,	 2008b).	

Butikscheferna	upplever	vissa	delar	av	CSR-arbetet	som	en	självklarhet,	till	exempel	vid	miljöfrågor.	
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Slutsatsen	vi	gör	är	att	de	är	positivt	inställda	till	Stadiums	arbete	med	miljöfrågor,	men	att	det	i	sak	

inte	är	något	som	höjer	deras	motivation.	CSR-arbete	har	alltså	delvis	blivit	en	hygienfaktor	och	är	

något	som	företag	idag	måste	arbeta	med,	inte	bara	för	att	ta	sitt	ansvar	mot	samhället,	men	för	att	

skapa	arbetsnöjdhet	hos	anställda. 

  

I	linje	med	tidigare	studier	(e.g.	Moskowitz	1972;	Turban	&	Greening	1996)	lyckas	Stadium	ha	många	

anställda	 som	 har	 arbetat	 hos	 dem	 i	 många	 år,	 trots	 att	 de	 är	 i	 en	 bransch	 med	 hög	

personalomsättning	enligt	butikscheferna.	Det	säger	oss	att	Stadium	kan	vara	ett	exempel	på	att	bra	

CSR-arbete	 är	 något	 som	 genomsyrar	 hela	 organisationen	 vilket	 också	 är	 Stawiski	 et	 al.	 (2010)	

slutsats.	CSR-arbete	har	alltså	blivit	ett	bra	styrningsmedel	för	företag	för	att	skapa	arbetsnöjdhet	på	

arbetsplatsen	 och	 är	 ett	 medel	 som	 resulterar	 i	 lojala	 och	 nöjda	 anställda	 som	 gärna	 arbetar	 för	

företaget	under	en	längre	tid. 

  

När	 vi	 diskuterar	 CSR	 som	 icke-monetärt	 incitament,	 och	 motivationshöjande,	 är	 det	 den	 inre	

motivationen	hos	anställda	som	påverkas	genom	att	de	känner	stolthet	och	inre	tillfredsställelse.	Vår	

uppsats	är	genomförd	med	intervjuer	av	just	chefer	och	vi	har	sett	samband	där	CSR-arbetet	har	varit	

ett	 bra	 incitament	 då	 deras	 inre	motivation	 har	 påverkats	 positivt	 likt	Markova	&	 Ford	 (2001).	 De	

upplever	att	ta	beslut,	som	är	baserade	på	långsiktiga	perspektiv	och	är	positivt	för	hållbarheten,	är	

något	 som	 driver	 dem	 och	 stimulerar	 deras	 arbetsmotivation.	 Ur	 ett	 chefsperspektiv	 drar	 vi	

slutsatsen	 att	 CSR	 fungerar	 som	 ett	 starkt	 icke-monetärt	 incitament	 och	 är	 något	 företag	 bör	 ta	

hänsyn	till	för	att	uppnå	hög	arbetsmotivation	hos	chefer. 

 

• Hur	fungerar	dessa	incitament	jämfört	med	varandra?	

 

I	 vissa	 fall	 är	 alltså	 CSR,	 som	 icke-monetärt	 incitament,	 ett	 likvärdigt	 incitament	 med	 monetära	

incitament.	 Det	 är	 dock	 omöjligt	 att	 dra	 den	 slutsatsen	 över	 alla	 situationer.	 I	 CSR-arbete	 med	

miljöfrågor	har	det	framkommit,	under	intervjuerna	med	Stadium,	att	CSR-arbete	är	en	självklarhet	

och	måste	 finnas	 för	 att	 inte	 skapa	missnöje,	 alltså	 en	hygienfaktor	 (Herzberg,	 2008b).	 I	 andra	 fall	

tycker	uppsatsens	respondenter	att	CSR-arbete	är	direkt	motivationshöjande	och	att	det	ökar	deras	

inre	 motivation.	 Risken	 är	 att	 crowd	 out	 kan	 uppstå	 och	 ha	 negativ	 effekt	 på	 en	 anställds	 inre	

motivation	 på	 grund	 av	 att	 yttre	 motivationsfaktorer	 kan	 resultera	 i	 en	 persons	 nedsatt	

självbestämmande,	 samt	 nedsatt	 självkänsla	 (Frey	 &	 Jegen,	 2001).	 CSR-arbete	 har	 då	 inte	 den	

motivationshöjande	 effekten.	 För	 att	 uppnå	 högre	motivation	 hos	 anställda	 ska	 crowd	 in	 effekten	

uppstå,	 att	 de	 yttre	 motivationsfaktorerna	 även	 stärker	 de	 inre.	 Uppfattar	 en	 anställd	 de	 yttre	

motivationsfaktorerna,	till	exempel	provision,	enbart	som	positivt	och	stödjande	för	att	nå	uppsatta	



	 43	

mål,	kommer	de	även	att	höja	den	inre	motivationen	(Frey	&	Jegen,	2001),	där	CSR-arbete	är	ett	bra	

exempel.	 CSR,	 som	 icke-monetärt	 incitament,	 är	 i	 flera	 fall	 inte	 ett	 likvärdigt	 incitament	 med	

monetära	incitament,	men	det	är	ett	bra	incitament	för	att	öka	den	inre	motivationen	och	förhindra	

att	skapa	missnöje	hos	en	anställd.	Med	vissa	villkor	kan	CSR,	som	icke-monetärt	 incitament,	också	

anses	vara	ett	likvärdigt	incitament	med	monetära	incitament	om	anställda	tydligt	kan	se	effekten	av	

företagets	CSR-arbete	och	om	det	kommuniceras	ut	på	ett	framgångsrikt	sätt.	Det	betyder	däremot	

inte	att	det	ena	kan	utesluta	det	andra.	Kan	arbetsgivare	lyckas	balansera	deras	styrningssystem	till	

att	 stimulera	både	de	 inre-	och	yttre	motivationsfaktorerna,	kommer	det	 resultera	 i	 anställda	med	

högre	arbetsmotivation. 

	

6.1	Förslag	till	framtida	forskning	

I	vår	studie	uppstod	bortfall	vilket	resulterade	i	att	vi	endast	intervjuade	två	butikschefer.	Vårt	första	

förslag	till	vidare	forskning	är	därför	att	intervjua	fler	butikschefer	för	att	se	om	resultatet	skiljer	sig	

mot	den	här	studien.	För	att	få	ytterligare	bredare	studie	är	vårt	förslag	att	studera	och	jämföra	hur	

det	skiljer	sig	mellan	anställda	som	arbetar	på	olika	arbetspositioner	i	ett	företag	för	att	få	ytterligare	

kunskap	om	hur	CSR	som	incitament	ska	användas	som	styrmedel.	Ytterligare	kunskap	skulle	kunna	

ges	av	att	studera	och	jämföra	olika	branscher.	Styrning	av	företag	fungerar	annorlunda	beroende	på	

företag	 och	 bransch,	 en	 sådan	 studie	 skulle	 tillföra	 en	 mycket	 bredare	 kunskap	 kring	 CSR	 som	

incitament	och	hur	företag	kan	applicera	det	i	deras	styrningssystem,	beroende	på	vilken	bransch	de	

verkar	i. 
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Bilaga	1	

Intervjufrågor	-	Anställd 

1. Berätta	lite	om	dig,	hur	länge	har	du	jobbat	på	företaget? 

2. Vad	är	dina	arbetsuppgifter? 

3. Hur	mycket	vet	du	om	företagets	arbete	med	CSR	och	hur	är	du	delaktig? 

4. Är	det	någonting	som	du	personligen	känner	är	viktigt,	i	så	fall	varför? 

5. Har	ni	något	form	av	bonussystem	som	baseras	på	er	prestation	och	är	det	någonting	du	tar	

del	av? 

6. Är	det	en	motivationsfaktor	för	dig,	varför	/	varför	inte?	

7. Är	CSR-arbetet	en	motivationsfaktor	för	dig,	varför	eller	varför	inte?	

8. Skulle	du	vilja	vara	med	och	påverka	ert	sociala	ansvar	mer?		

9. Tycker	du	att	ditt/ert	CSR-arbete	är	bidragande	i	din	personliga	utveckling?	

10. Stadium	 låter	 kunden	 lämna	 tillbaka	 använda	 kläder	 och	 skor	 så	 att	 Stadium	 senare	 kan	

skicka	vidare	detta	till	behövande.	Hur	känner	du	kring	detta?		

11. Vad	 vet	 du	 om	 den	 kvalitetskontroll	 som	 görs	 kring	 alla	 produkter	 Stadium	 säljer?	

	 a.	Hur	viktigt	är	det	för	dig	att	Stadium	säljer	hållbara	produkter?		

12. Hur	viktigt	är	det	för	dig	att	Stadium	ställer	krav	på	sina	leverantörer?	

	 a.	Är	det	något	du	märker	av	i	ditt	dagliga	arbete?		

13. Tänker	du	på	hur	ert	företag	presterar,	finansiellt?		

14. Finns	 där	 några	 etiska	 riktlinjer	 eller	 arbetsförhållanden,	 som	på	 ett	 positivt	 sätt,	 påverkar	

ditt	dagliga	arbete?		

15. 	Är	 mångfald	 något	 som	 gör	 dig	 motiverad?	 Alt.	 Är	 olika	 perspektiv	 från	 andra	

personer/kollegor	med	olika	bakgrunder	än	dig	själv,	någonting	som	gör	dig	motiverad	eller	

gör	att	arbetet	blir	roligare?	Varför	/	varför	inte?	

16. Skulle	du	 tänka	dig	att	 ta	bort	eller	ett	bonussystem	mot	ett	 istället	kraftigare	arbete	med	

CSR?	

17. Skulle	 du	 tänka	 dig	 att	 avstå	 från	 viss	 löneförhöjning	 för	 att	 istället	 se	 att	 det	 används	 till	

bättre	arbete	med	CSR,	varför	/	varför	inte?	 	
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Bilaga	2	

Intervjufrågor	-	Ledning 

1. Berätta	lite	om	dig	själv,	hur	länge	har	du	jobbat	på	företaget?	Vad	har	du	för	position?		

2. Hur	definierar	ni,	på	Stadium,	CSR?	

	 a.	Vad	betyder	CSR	för	dig?	

3. Vilka	aktiviteter	inom	CSR	jobbar	Stadium	med?	

	 a.	Vilka	aktiviteter	brinner	du	mest	för	och	varför?	

4. Vad	har	Stadium	för	syfte	och	mål	med	CSR-arbetet?	

	 a.	Vilka	motiv	finns	bakom	de	olika	aktiviteterna?	

	 b.	Finns	det	några	skillnader?		

5. Hur	har	ert	CSR-arbete	utvecklats	under	åren?	

	 a.	Kan	man	se	en	tydlig	röd	tråd	eller	har	strategin	förändrats	med	t.ex.		

	 				Globalisering?			

6. Hur	informerar	Stadium	sina	anställda	om	CSR?	

	 a.	Vilka	interna	kommunikationskanaler	finns	det?	

	 b.	Utbildar	ni	era	anställda	inom	CSR?	

	 c.	Vad	är	syftet	med	att	hålla	era	anställda	informerade	och	utbildade?	

7. Hur	marknadsför	Stadium	sitt	CSR-arbete	externt?		

	 a.	Vilka	kommunikationskanaler	finns	det?		

8. Hur	tror	du	att	ett	starkt	externt	arbete	med	marknadsföring	av	CSR	påverkar	de	anställda	på	

Stadium?		

9. Hur	tror	du	att	ert	CSR-arbete	totalt	påverkar	era	anställda?		

	 a.	 Finns	 där	 någon	 speciell	 aktivitet	 som	 har	 starkast	 intryck	 på	 era	 anställdas	

	 					motivation	och	i	så	fall	kan	ses	som	ett	incitament	för	ökad	prestation?		

10. Tror	du	anställda	kan	tänkas	sig	att	avstå	från	vissa	monetära	incitament	mot	ett	kraftigare	

arbete	med	CSR,	från	er	i	ledningen?		

	


