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Förord	

Vi	vill	 visa	 tacksamhet	mot	de	personer	 som	har	varit	med	och	gjort	det	möjligt	att	 skriva	

uppsatsen.	Först	och	främst	vill	vi	 tacka	vår	handledare,	Birgitta	Sköld,	som	varit	med	från	

starten	 och	 välkomnade	 att	 ha	 ett	 nära	 samarbeta	 och	 ständigt	 visade	 intresse	 för	 att	

uppsatsen	skulle	nå	högre	kvalité.	Hennes	kompetens	och	kunskap	har	varit	fantastiskt	att	få	

ta	del	av	och	hon	har	varit	vår	flytväst	i	forskningens	djupa	vatten.	Vi	vill	även	rikta	ett	tack	

till	våra	uppsatskollegor	som	bidragit	med	forskningsperspektiv	och	synpunkter	som	hjälpte	

uppsatsen	framåt.	Sist	men	inte	minst	vill	vi	rikta	ett	stort	tack	till	Stadium	AB	som	bidragit	

med	nödvändig	 empirisk	 data	 till	 uppsatsen.	 Ett	 sista	 tack	 till	 varje	 enskild	 respondent	 på	

Stadium	för	intressanta	samtal	och	för	att	Ni	ville	dela	med	er	av	era	erfarenheter. 
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Sammanfattning	

Titel:	 CSR	 –	 framtidens	 strategiska	 vinnare?	 En	 fallstudie	 om	 hur	 företagsavdelningar	

integrerar	CSR-strategi 

Författare:	Joachim	Eriksson	och	Oscar	Junling 

Handledare:	Birgitta	Sköld 

Nyckelord:	 Corporate	 Social	 Responsibility,	 CSR,	 Strategi,	 Organisation,	 Samordning,	

Integration 

Problemformulering:	Författarna	har	 inte	 identifierat	 forskning	om	CSR-strategi	utifrån	ett	

avdelningsperspektiv.	Kunskapsluckan	studien	vill	undersöka	är	därför	företagsavdelningars	

drivkrafter	att	arbeta	med	CSR,	 likheter	och	skillnader	mellan	avdelningars	CSR-arbete	och	

hur	de	samordnas. 

Syfte:	 Syftet	 med	 uppsatsen	 är	 att	 undersöka	 hur	 avdelningarnas	 CSR-arbete	 stödjer	

integreringen	av	företagets	totala	CSR-strategi. 

Frågeställning: 

• Vilka	drivkrafter	bidrar	till	avdelningarnas	arbete	med	CSR?	
• Hur	genomför	respektive	avdelning	sitt	CSR-arbete	samt	vilka	likheter	och	skillnader	

finns	det?	
• Hur	samordnas	CSR-arbete	mellan	avdelningarna?	

Slutsats:	Att	göra	rätt	saker	 i	 rätt	avdelningen	och	att	beroende	på	företagsavdelning	göra	

olika	CSR-aktiviteter	är	effektivt	enligt	uppsatsförfattarna.	Samordningen	däremellan	behövs	

och	 för	 Stadium	 har	 kommunikation	 främst	 skett	 genom	 ett	 hållbarhetsråd.	

Uppsatsförfattarna	 ser	 också	 fler	möjligheter,	 exempelvis	 dokumentation	om	CSR-strategi,	

resultat	 och	 nyckeltal.	 Om	 avdelningar	 tillsammans	 tar	 sitt	 ansvar,	 arbetar	 mot	 ett	

gemensamt	mål	 samt	stödjer	varandra	uppnås	högre	nytta	och	CSR	är	då	ett	 strategi-	och	

styrningsmedel	som	kan	skapa	nytta	för	företag	och	samhället. 

Kunskapsbidrag:	Studiens	kunskapsbidrag	resulterar	i	en	ökad	förståelse	om	att	samordning	

och	integration	mellan	avdelningar	ökar	chansen	för	en	total	CSR-strategi	med	önskat	

strategiskt	utfall	av	högre	totalt	värdeskapande	för	företag	och	samhället. 

 



	

	

	 	



	

Abstract	

Title:	CSR	 -	 strategy	of	 the	 future?	A	 case	 study	on	how	corporate	departments	 integrate	

CSR	strategy 

Authors:	Joachim	Eriksson	and	Oscar	Junling 

Tutor:	Birgitta	Sköld 

Keywords	 Corporate	 Social	 Responsibility,	 CSR,	 Strategy,	 Organization,	 Coordination,	

Integration 

Problem	discussion:	The	authors	have	not	identified	research	on	CSR	strategy	based	on	a	

departmental	perspective.	The	knowledge	gap	that	the	study	examines	is	therefore	the	

business	departments'	driving	forces	to	work	with	CSR,	similarities	and	differences	between	

departments'	CSR	work	and	how	they	are	coordinated. 

Purpose:	 The	 purpose	 of	 the	 paper	 is	 to	 investigate	 how	 the	 departments'	 CSR	 work	

supports	the	integration	of	the	company's	overall	CSR	strategy. 

Research	questions: 

• What	driving	forces	contribute	to	the	departments'	work	with	CSR?	
• How	do	each	department	carry	out	its	CSR	work	and	what	similarities	and	differences	

are	there?	
• How	is	CSR	work	coordinated	between	departments?	

Conclusion:	To	do	the	right	things	in	the	right	department	and	to	do	different	CSR	activities	

according	 to	 the	 business	 department	 is	 effective	 according	 to	 the	 authors.	 Coordination	

between	them	is	needed	and	for	Stadium,	communication	has	been	done	primarily	through	

a	 Sustainability	 Council.	 The	 authors	 also	 see	more	 opportunities,	 such	 as	 documentation	

about	 CSR	 strategy,	 results	 and	 key	 indicators.	 If	 departments	 take	 responsibility,	 work	

towards	a	common	goal	and	support	each	other,	greater	benefit	is	achieved,	and	CSR	is	then	

a	strategy	and	guidance	that	will	benefit	businesses	and	society. 

Science	 contributions:	 The	 study's	 knowledge	 contribution	 results	 in	 an	 increased	

understanding	that	coordination	and	integration	between	departments	increases	the	chance	

of	a	total	CSR	strategy,	with	the	desired	strategic	outcome	of	higher	total	value	creation	for	

companies	and	society. 
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1.	Bakgrund	

Kapitlet	 ger	 en	 bakgrund	 av	 forskningsstudien.	 Vidare	 beskrivs	 tidigare	 forskning	 och	 en	

problemformulering	för	att	mynna	ut	i	syfte	och	frågeställning. 

	

Hållbart	 företagande	 har	 blivit	 allt	 viktigare	 både	 för	 företag	 och	 samhället	 som	 stort.	

Potentialen	för	att	skapa	en	mer	hållbar	värld	är	stor	hos	företag	men	kräver	en	inställning	

där	miljön	och	 samhället	 får	 lika	 stort	 fokus	 som	 lönsamheten	när	det	 gäller	 strategi-	 och	

styrningsarbete	 hos	 företag.	 Då	 skapas	 inte	 bara	 möjligheten	 för	 hållbart	 värde	 för	

intressenter	utan	också	för	samhället	i	stort	(Hart	&	Milstein,	2003). 

 

Corporate	 Social	 Responsibility,	 CSR,	 ett	 begrepp	 som	 de	 senaste	 decennierna	 växt	 och	

utvecklats	till	en	hygienfaktor	för	företag	som	vill	utveckla	en	hållbar	lönsamhet	(Herzberg,	

2008).	Carroll	(1991)	studerade	fram	vilka	ansvar	som,	enligt	honom,	är	grundpelare	till	hur	

ett	 företag	 når	 ett	 samhällsansvar,	 där	 han	 menar	 att	 ekonomiskt,	 lagligt,	 etiskt	 ansvar	

resulterar	i	att	företag	når	ett	filantropiskt	ansvar. 

 

Ett	välfungerande	CSR-arbete	och	dess	effekter	har	tidigare	studerats	och	visar	på	ett	flertal	

positiva	faktorer	för	ett	företag.	Ökad	motivation	hos	anställda	och	ökad	omsättning	är	två	

faktorer	som	bör	vara	goda	incitament	för	att	företag	ska	välja	att	arbeta	med	CSR	(Ali	et	al.,	

2010).	En	strategi	som	involverar	CSR	i	ett	företags	affärsidé	är	ett	sätt	att	uppnå	det	(Burke	

&	Logsdon,	1996).	Polonsky	och	Jevons	(2009)	har	pekat	på	nyttan	av	CSR-arbete,	i	form	av	

interna	 och	 externa	 faktorer	 såsom	 ökad	 arbetsmotivation	 och	 förhöjt	 marknadsvärde.	

Sprinkle	&	Maines	 (2009)	diskuterade	hur	ett	 företag	kan	använda	sitt	CSR-arbete	som	ett	

försvar	mot	exempelvis	ett	sämre	ekonomiskt	resultat. 

 

Mazurkiewicz	 (2004)	 var	 relativt	 tidig	 med	 studier	 om	 CSR-arbete.	 Mazurkiewicz	 (2004)	

levererar	 en	 modell	 där	 tre	 drivkrafter	 till	 CSR-arbete	 nämns	 och	 förklaras	 djupare;	

ekonomiska	drivkrafter,	sociala	drivkrafter	och	politiska	drivkrafter.	Exempelvis	är	förbättrad	

riskhantering	en	ekonomisk	drivkraft,	press	från	lokala	aktörer	en	social	drivkraft	och	politisk	

press	 en	 politisk	 drivkraft.	 Andra	 studier,	 exempelvis	Weber	 (2008),	 diskuterar	 hur	 viktigt	

CSR-arbete	 är	 för	 ett	 företags	 rykte.	 Webers	 (2008)	 studie	 fokuserade	 främst	 på	 de	
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finansiella	 förbättringarna	 som	 ett	 CSR-arbete	 inbringar.	 Weber	 (2008)	 beskrev	 stora	

effekter	av	kostnadsminskning	inom	företag	och	intäktsökning	tack	vare	ökad	försäljning	och	

marknadsandelar.	 

 

Det	 finns	dock	oegentligheter	bland	 forskare	om	CSR	och	dess	betydelse.	Äldre	 studier	 av	

exempelvis	Milton	Friedman	(1970)	beskriver	att	det	enda	sociala	ansvaret	ett	företag	har	är	

att	skapa	vinning	till	sina	aktieägare	och	att	alla	företagets	resurser	ska	allokeras	så	att	det	

utförs.	 Med	 Friedmans	 (1970)	 tankesätt	 kan	 företag	 inte	 ta	 fullt	 CSR-ansvar	 då	 de	 enligt	

honom	 ska	 fokusera	 på	 det	 ekonomiska	 ansvaret	 och	 inte	 på	 miljöarbete.	 Saleem	 et	 al.	

(2016)	 diskuterade	 om	 en	 stat	 verkligen	 kan	 hålla	 ett	 företag	 ansvariga	 för	 människor	

utanför	 sitt	 företag.	 Begrepp	 som	 greenwashing	 har	 uppstått,	 vilket	 innebär	 att	 företag	

gömmer	sig	bakom	god	marknadsföring	men	i	själva	verket	inte	lever	upp	till	det	(Grankvist,	

2012). 

För	 att	 en	 strategi	 ska	 genomsyra	hela	organisationen	 krävs	det	 att	 alla	 avdelningar	 följer	

den	satta	strategin	och	strävar	efter	samma	mål.	Ju	större	organisationerna	är	desto	svårare	

är	det	att	kontrollera	då	kommunikationen	sker	i	fler	led	(Merchant	&	Van	der	Stede,	2012).	

Avdelningarna	 kan	 då	 tendera	 att	 arbeta	 efter	 ett	 egenintresse	 och	 kan	 då	 leda	 till	

suboptimering.	Merchant	och	Van	der	Stede	(2012)	menar	att	problemen	uppstår	på	grund	

av	 informationsasymmetri	mellan	 högsta	 ledningen	 i	 ett	 företag	 och	den	 ansvarige	 i	 varje	

avdelning	 inom	 företaget.	 Varje	 avdelning	 inom	 en	 organisation	 vill	 nå	 ett	 så	 bra	 resultat	

som	 möjligt	 och	 kan	 då	 leda	 till	 felaktig	 resurshantering	 från	 avdelningschefer.	

Kommunikationen	 mellan	 avdelningar	 och	 högsta	 ledningen	 är	 därför	 viktig	 för	 att	 inte	

hamna	i	en	position	som	leder	till	lägre	lönsamhet	totalt	sett	för	organisationen	(Merchant	&	

Van	 der	 Stede,	 2012).	 Forskning	 beskriver	 hur	 kommunikation	 och	marknadsföring	 är	 två	

viktiga	delar	inom	CSR	för	att	skapa	ett	ökat	värde	för	konsumenterna	(Stawiski	et	al.,	2010).	

Stawiski	et	al.	(2010)	studerade	den	interna	CSR-kommunikationen	med	slutsatsen	att	CSR-

kommunikation	 ska	 ske	 inom	 hela	 företaget	 ända	 ner	 till	 lägsta	 nivån.	 Externt	 studerade	

Stawiski	 et	 al.	 (2010)	 att	 det	 är	 viktigt	 hur	 och	 vad	 ett	 företag	 marknadsför	 till	

konsumenterna	i	en	hållbarhetskontext.	Kates	och	Galbraith	(2007)	och	Raynor	och	Bowers	

(2001)	 har	 också	 studerat	 organisationsstruktur	 och	 påvisat	 vikten	 av	 att	 företag	 uppnår	

positiva	 synergier	 mellan	 avdelningar.	 Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 den	 tidigare	
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presenterade	 forskningen	 gör	 att	 det	 är	 intressant	 att	 vidare	 undersöka	 hur	 strategier	

fungerar	utifrån	ett	avdelningsperspektiv.	 

 

Enligt	Adams	och	Frost	(2008)	är	en	stor	svårighet	med	integrationen	och	implementeringen	

av	CSR	den	problematik	som	finns	för	hållbarhetschefer	att	övertyga	sin	styrelse	och	andra	i	

ledningsgruppen	inom	sitt	företag.	Oftast	hamnar	fokus	inte	på	de	fördelar	hållbarhet	skapar	

utan	istället	på	hur	det	ska	finansieras.	Hållbarhet	är	ofta	ett	arbete	där	resultatet	kan	vara	

diffust	men	också	komma	långsiktigt.	För	att	en	styrelse	ska	godkänna	investeringar	kan	de	

ofta	kräva	tydliga	och	direkt	synliga	fördelar	vilket,	i	fall	med	CSR,	kan	vara	svårt	(Adams	&	

Frost,	2008).	Forskarna	diskuterar	dessutom	vikten	av	prestationsmätning	som	på	ett	eller	

annat	 sätt	 kan	 hjälpa	 organisationer	 med	 deras	 CSR-arbete	 när	 det	 kommer	 till	

beslutsfattande,	uppföljning	och	planering	(Adams	&	Frost,	2008).	Porter	och	Kramer	(2006)	

menar	att	företag	behöver	integrera	CSR	i	verksamheten	för	att	öka	totala	värdeskapandet.	

Ett	 företag	 har,	 enligt	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996),	 möjligheten	 att	 integrera	 ett	 företags	

affärsidé	 med	 företagets	 CSR-strategi.	 Utifrån	 det	 har	 de	 skapat	 fem	 CSR-dimensioner,	

centralitet,	 specifikhet,	 proaktivitet,	 frivillighet	och	 synlighet	 som	 visar	 hur	 olika	 strategier	

kan	 kategoriseras	 samt	 vilken	 effekt	 det	 ger	 på	 totalt	 värdeskapande.	 Burke	 och	 Logsdon	

(1996)	 menar	 att	 framgångsrik	 CSR-strategi	 i	 samtliga	 dimensioner	 kommer	 generera	

konkurrensfördelar	för	företaget	samt	ökad	total	nytta	för	konsumenter	och	samhället.	Med	

tanke	 på	 integrationen	 är	 det	 intressant	 att	 studera	 hur	 ett	 företag	med	 CSR-arbete	 rent	

praktiskt	arbetar	med	CSR-strategi	i	sina	respektive	avdelningar.	

 

Även	 om	 författarna	 presenterat	 flera	 studier	 och	 tidigare	 forskning	 i	 området	 har	

författarna	till	den	här	studien	inte	identifierat	forskning	kring	hur	CSR-arbetet	fungerar	på	

olika	företagsavdelningar.	Stadium	AB,	ett	företag	inom	detaljhandelsbranschen,	är	ett	av	de	

mest	 hållbara	 företagen	 i	 Sverige	 och	 har	 under	 en	 de	 senaste	 åren	 arbetat	mycket	med	

hållbarhet	 (Sustainable	 Brand	 Index,	 2017).	 Därför	 vill	 uppsatsförfattarna	 studera	 hur	

Stadium	 ABs	 olika	 avdelningar	 arbetar	 strategiskt	 med	 CSR.	 Uppsatsförfattarna	 anser	 att	

första	steget	i	undersökningen	är	att	få	en	förståelse	för	avdelningars	drivkrafter	att	arbeta	

med	 CSR.	 Det	 bidrar	 med	 förståelse	 varför	 företag	 ska	 implementera	 CSR-strategi	 i	

organisationen.	 Vidare	 undersöker	 uppsatsförfattarna	 hur	 avdelningar	 utför	 CSR-arbete	

samt	hur	det	samordnas	mellan	avdelningarna.	Med	fokus	på	olika	avdelningars	ledningsnivå	
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inom	Stadium	AB	kommer	uppsatsförfattarna	få	en	god	syn	över	det	strategiska	CSR-arbetet	

i	 varje	avdelning.	Det	möjliggör	 jämförelser	mellan	de	olika	avdelningarna	 inom	 företaget.	

Studiens	mål	är	därför	att	teoretiskt	bidra	med	kunskap	och	ökad	förståelse	till	forskningen	

om	CSR-strategier	 genom	 att	 tillföra	 ett	 avdelningsperspektiv.	 Empiriskt	 bidrag	 av	 studien	

sker	 genom	 att	 öka	 förståelse	 om	 samordning	 och	 integration	 mellan	 avdelningar	vilket	

möjliggör	att	 fler	 företag	kan	 implementera	 kunskapen	och	CSR-strategier	 i	 organisationer	

och	öka	det	totala	värdeskapandet. 

 

1.1	Syfte 

Syftet	med	uppsatsen	är	att	undersöka	hur	avdelningarnas	CSR-arbete	stödjer	integreringen	

av	företagets	totala	CSR-strategi. 

 

1.2	Frågeställning	

• Vilka	drivkrafter	bidrar	till	avdelningarnas	arbete	med	CSR?	

• Hur	genomför	respektive	avdelning	sitt	CSR-arbete	samt	vilka	likheter	och	skillnader	

finns	det?	

• Hur	samordnas	CSR-arbete	mellan	avdelningarna?	
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2.	Metod	

I	 kapitlet	 beskrivs	 de	 tillvägagångssätt	 som	 studien	 använt	 för	 att	 besvara	

problemformuleringen.	Diskussion	sker	kring	olika	typer	av	metoder	och	beskriver	varför	de	

har	valts	samt	hur	de	använts	för	att	nå	en	slutsats	och	ett	relevant	resultat. 

2.1	Forskningsmetod 

Enligt	 Justesen	 och	 Mik-Meyer	 (2011)	 använder	 kvalitativa	 undersökningar	 metoder	 som	

passar	för	att	studera	fenomen	i	en	viss	kontext	och	därmed	presentera	en	beskrivning	som	

ger	ökad	förståelse	av	fenomenet.	Justesen	och	Mik-Meyer	(2011)	definierar	kvalitativt	som	

fokus	 på	 någots	 kvaliteter,	 processer	 samt	 betydelser	 som	 inte	 är	 möjligt	 att	 undersöka	

experimentellt	eller	mätas	 i	kvantitet,	 intensitet	eller	 frekvens.	Ett	vanligt	 tillvägagångssätt	

för	att	samla	 in	data	till	en	kvalitativ	studie	är	att	utföra	 intervjuer	 (Justesen	&	Mik-Meyer	

2011).	 Alternativt	 kan	 en	 studie	 utföras	 med	 kvantitativ	 metod	 där	 materialets	

beståndsdelar	 kan	 beräknas	 och	 ofta	 behandlas	 statistiskt.	 Då	 passar	 det	 istället	 att	

undersöka	 experimentellt	 där	 det	 kan	 mätas	 i	 kvantitet,	 intensitet	 eller	 frekvens	 där	 en	

vanlig	metod	för	insamling	av	data	är	enkätundersökningar.	Då	syftet	med	uppsatsen	är	att	

undersöka	 hur	 avdelningarnas	 CSR-arbete	 stödjer	 integreringen	 av	 företagets	 totala	 CSR-

strategi,	är	en	kvalitativ	metod	fördelaktig	med	 intervjuer	 för	att	 författarna	ska	 få	en	god	

insyn	i	ett	företags	CSR-strategier. 

 

Studiens	valda	forskningsansats	är	abduktiv	metod	med	realistiskt	perspektiv.	Den	abduktiva	

metoden	innehåller	både	induktiv	och	deduktiv	metod	(Yin	R.K,	2013).	I	kvalitativa	studier	är	

det	 induktiva	 tillvägagångssättet	 vanligt	 då	 induktivt	 innebär	 att	 studiens	 teori	 uppstår	

utifrån	observationer,	och	är	därför	passande	när	outforskade	områden	studeras	(Bryman	&	

Bell,	2011).	Den	induktiva	metoden	behövs	i	studiens	forskningsmetod	då	tidigare	forskning	

om	 ämnet	 inte	 finns	 –	 CSR-strategi	 utifrån	 ett	 avdelningsperspektiv.	 Deduktiv	 metod	 har	

också	använts	då	metoden	resulterar	i	att	teorier	istället	lägger	grunden	för	avgränsningar	av	

insamlad	 data.	 Det	 har	 gett	 forskarna	 bättre	 förståelse,	 möjligheten	 att	 identifiera	 ett	

outforskat	område	samt	 skapat	ett	 ramverk	kring	vad	som	ska	 studeras	 i	den	här	 studien.	

Det	är	en	mer	tidseffektiv	metod	i	 jämförelse	med	induktiv	metod,	då	den	senare	nämnda	

metoden	innebär	att	begrepp	och	teorier	skapas	med	den	insamlade	datan.	Deduktiv	metod	
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ökar	 också	 chansen	 till	 att	 hitta	 samband	 och	 beteendemönster	 då	 metodens	 arbetssätt	

tillåter	 uppsatsförfattarna	 att	 leta	 efter	 dem	 (Yin	 R.K,	 2013).	 Balansgången	mellan	 de	 två	

metoderna	resulterar	i	att	uppsatsens	forskningsmetod	är	abduktiv.	 

 

Realistiskt	 perspektiv	 innebär	 att	 författarna	 utgår	 från	 grundantagandet	 att	 det	 finns	 en	

objektiv	 värld	 därute	 som	 är	 oberoende	 av	 att	 undersökningen	 genomförs.	 Målet	 vid	

användandet	av	perspektivet	är	att	författarna	är	realistiskt	inspirerade	vilket	innebär	att	de	

ska	 neutralt	 och	 objektivt	 undersöka	 och	 förklara	 det	 valda	 fenomenet	 (Justesen	 &	Mik-

Meyer	2011).	Ett	alternativ	till	realistiskt	perspektiv	är	fenomenologiskt	perspektiv.	Justesen	

och	Mik-Meyer	(2011)	beskriver	det	som	ett	perspektiv	där	forskare	subjektivt	studerar	ett	

fenomen	 där	 det	 subjektiva	 ligger	 i	 respondenternas	 uppfattning	 kring	 fenomenet.	

Fenomenologiskt	perspektiv	är	att	föredra	när	“livsvärlden”	studeras	vilket	refererar	till	den	

konkreta	värld	vi	lever	i	men	utan	naturvetenskapens	beskrivning,	utan	mer	hur	verkligheten	

uppfattas	utifrån	någons	perspektiv.	En	forskare	som	använder	fenomenologiskt	perspektiv	

är	intresserad	av	det	subjektiva	i	en	persons	uppfattning	om	ett	specifikt	fenomen	(Justesen	

&	Mik-Meyer	2011).	Då	författarna	i	den	här	uppsatsen	undersöker	ett	företags	arbete	med	

CSR	och	strategi	är	det	realistiska	perspektivet	mer	passande	då	de	vill	undersöka	hur	det	är	i	

företaget	 och	 inte	 i	 samma	 grad	 hur	 det	 uppfattas.	 Det	 realistiska	 perspektivet	 bidrar	 till	

studiens	 val	 av	 formuleringar	 vid	 de	 genomförda	 intervjuerna	 samt	 ta	 i	 beaktning	 vilken	

kontext	 undersökningen	 sker	 i	 för	 att	 få	 en	mer	 korrekt	 kunskap	 (Justesen	 &	Mik-Meyer	

2011).	 Författarna	 studerar	 hur	 ett	 företags	 CSR-strategi	 verkar	 för	 att	 besvara	 studiens	

frågeställningar	samt	uppfylla	syftet,	och	det	realistiska	perspektivet	appliceras. 

 

För	 att	 besvara	 uppsatsens	 frågeställning	 har	 en	 fallstudie	 genomförts.	 Metoden	 är	 ofta	

förekommande	 i	 kvalitativ	 forskning	 och	 innebär	 att	 ett	 valt	 specifikt	 objekts	 situation	

studeras.	 Styrkan	med	att	undersöka	ett	objekt	eller	 i	 studiens	 fall,	 en	organisation,	är	att	

det	 frigör	 möjligheten	 att	 studera	 det	 valda	 objektet	 på	 djupet	 och	 dess	 komplexitet	

(Bryman	&	Bell,	 2011).	Metoden	är	 lämplig	 i	 uppsatsen	och	 för	 det	 formulerade	 syftet	 då	

empirin	 behöver	 vara	 verklighetsbaserad	 för	 att	 få	 trovärdig	 data	 kring	 respondenternas	

upplevelse	om	deras	CSR-strategi	på	arbetsplatsen.	Resultatet	uppsatsen	kommer	 fram	till	

kommer	enbart	vara	utifrån	vår	valda	organisations	ställning,	dock	menar	Bryman	och	Bell	

(2011)	att	en	fallstudie	och	dess	resultat	ger	möjlighet	till	viss	teoretisk	generalisering. 
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2.2	Semistrukturerade	intervjuer 

Fallstudien	har	genomförts	med	semistrukturerade	intervjuer	vilket,	enligt	Bryman	och	Bell	

(2011),	 är	 en	 lämplig	metod	 för	 att	 få	 fram	 respondenternas	 ställning	 samt	 upplevelse	 ur	

deras	 perspektiv	 kring	 intervjufrågorna.	 Semistrukturerade	 intervjuer	möjliggör	 en	 flexibel	

intervjuprocess	 där	möjligheten	 öppnas	 upp	 till	 följdfrågor	 vid	 behov,	 till	 exempel	 när	 en	

respondent	berör	ett	oväntat	intressant	ämne	som	kan	resultera	i	ett	bidrag	för	att	besvara	

studiens	 frågeställningar	 (Bryman	 &	 Bell,	 (2011).	 Intervjuerna	 började	 med	 att	 studiens	

forskare	presenterade	sig	själva	samt	 förtydligade	vissa	begrepp,	 till	exempel	CSR,	och	hur	

det	 definieras	 i	 studien.	 Anledningen	 till	 tillvägagångssättet	 var	 dels	 att	 respondenterna	

skulle	få	en	trygg	känsla	kring	intervjupersonerna	och	därigenom	vara	mer	öppen	med	deras	

svar	samt	säkerställa	att	respondenterna	 innehar	den	nödvändiga	kunskapen	för	att	kunna	

besvara	 intervjufrågorna.	Det	möjliggör	också	att	 intervjupersonerna	har	vetskapen	om	att	

respondenterna	väljer	att	definiera	begreppen	annorlunda	och	kan	 förhålla	 sig	 till	 det	och	

minska	 risken	 för	missförstånd.	Ett	 ytterligare	 verktyg	 för	 att	minska	missförstånd	 samt	 få	

bättre	 kontakt	med	 respondenterna,	 var	 att	 intervjupersonerna	 även	 anpassade	 sitt	 egna	

kroppsspråk	samt	språkformuleringar	till	respondenterna	(Dalen,	2007). 

 

De	 inledande	 frågorna	 under	 intervjuerna	 var	 medvetet	 breda	 och	 okomplicerade	 vilket	

Dalen	 (2007)	 menar	 är	 ett	 verktyg	 för	 att	 respondenterna	 ska	 känna	 sig	 bekväma	 med	

intervjusituationen	 innan	 de	 mer	 komplexa	 och	 djupgående	 frågorna	 ställdes.	

Intervjuprocessen	gjorde	 respondenterna	 trygga	och	 semistrukturerade	 intervjuer	har	 gett	

möjlighet	till	att	få	ut	relevanta	svar	till	studien	vilket	har	varit	betydelsefullt	för	att	besvara	

frågeställningarna	samt	uppfylla	studiens	syfte. 

 

2.3	Val	av	organisation	

I	en	fallstudie	ska	ett	objekt	väljas	utifrån	att	det	kan	ge	god	empiri	till	studien	(Stake,	1995).	

I	den	här	studien	kommer	en	organisation	från	detaljhandeln	att	studeras,	Stadium	AB.	Ett	

kriterium	vid	val	av	företag	till	den	här	studien	var	att	företaget	har	omfattande	arbete	med	

CSR.	Det	 har	 Stadium	AB	 och	 efter	 att	 jämfört	 deras	 hållbarhetsrapport	med	 bland	 annat	

Systembolaget	 AB	 och	 Apoteket	 som	 också	 uppfyller	 kriteriet,	 föll	 valet	 till	 Stadium	 ABs	

fördel	 tack	 vare	 deras	 marknadsföring	 av	 CSR	 samt	 bedrifter	 då	 de	 i	 detaljhandeln	 inom	

sport	är	det	mest	hållbara	företaget	i	Sverige	(Sustainable	Brand	Index,	2017).	Det	faktum	att	
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Stadium	AB	är	ett	av	Sveriges	största	företag	förenklar	också	tillgänglighet	till	dokument	och	

information	 om	 deras	 arbete	 med	 hållbarhet,	 jämfört	 med	 mindre	 företag	 som	 inte	 har	

samma	resurser. 

 

Stadium	AB	bildades	år	1974	i	Norrköping	av	bröderna	Bo	och	Ulf	Eklöf.	Familjeföretaget	är	

ett	 av	 Europas	 största	 sport-	 och	 sportmodekedjor	 inom	 detaljhandel	 med	 ungefär	 170	

butiker	 i	Sverige,	Finland	och	Tyskland.	Utöver	deras	vanliga	butiker	 i	detaljhandeln	har	de	

även	 startat	 andra	 koncept	 som	 Stadium	 Team	 Sales,	 Stadium	 Outlet,	 Stadium	 Ski	 och	

Stadium	 Pulse.	 Stadium	 bedriver	 också,	 utöver	 allt	 det	 som	 tidigare	 nämnts,	 det	 största	

idrottslägret	 för	 ungdomar	 i	 Sverige	 –	 Stadium	 Sports	 Camp.	 År	 2016-2017	 (brutet	

räkenskapsår)	 hade	 Stadium	 AB	 omsättning	 på	 5	 391	 112	 000	 kronor	 samt	 2019	 antal	

anställda	(Stadium,	2018a). 

 

2.4	Val	av	respondenter	

Valet	av	intervjupersoner	baserades	på	personer	som,	enligt	Stadium	AB,	har	kompetens	och	

insikt	 inom	 området	 studien	 studerar	 och	 vill	 öka	 förståelse	 för	 (Bryman	 och	 Bell,	 2011).	

Kontakten	med	respondenterna	togs	genom	att	först	kontakta	en	HR-generalist	på	Stadium.	

HR-generalisten	rekommenderade	respondenter	som	har	eller	haft	en	aktiv	 roll	 i	Stadiums	

hållbarhetsråd.	 Efter	 HR-generalistens	 godkännande	 av	 att	 genomföra	 intervjuer	 tog	 hen	

kontakt	 med	 de	 respondenter	 som	 senare	 deltog	 i	 studien.	 Med	 deras	 godkännanden	

vidarebefordrades	 deras	 kontaktuppgifter	 till	 uppsatsens	 forskare	 för	 vidare	 samtal.	 Det	

säkerställde	 också	 att	 Stadium	 godkänt	 att	 vara	 delaktiga	 i	 studien	 och	 respondenterna	

kunde	känna	sig	mer	trygga	med	att	ha	sitt	bolags	godkännande	(Dalen,	2007). 

 

Det	 genomfördes	 totalt	 fem	 intervjuer.	 Först,	 för	 att	 få	 ett	 holistiskt	 perspektiv	 över	 CSR-

arbetet	Stadium	genomför,	intervjuades	hållbarhetsansvarig	för	inköpsavdelningen.	Det	gav	

kunskap	 om	 Stadiums	 syfte	 med	 CSR	 samt	 implementation-	 och	 kommunikationsstrategi	

extern	och	internt.	Vidare	genomfördes	intervjuer	med	personer	med	högre	befattning	i	fyra	

olika	 avdelningar;	 Etableringsavdelning,	 Logistikavdelning,	 HR-avdelning	 och	

Försäljningsavdelning.	 Det	 tillförde	 empiriskt	 material	 för	 att	 besvara	 studiens	

frågeställningar	och	kan	reflektera	hur	det	fungerar	i	de	olika	avdelningarna	(Bryman	&	Bell,	

2011). 
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Intervju Avdelning Titel Typ	 av	
intervju 

Datum Benämns	 i	 uppsats	
som... 

1 Inköp Sustainability	
Manager 

Fysisk	
intervju 

2018-03-
08 

Catrine	Marchall 

2 Etablering Expansion	controller Fysisk	
intervju 

2018-03-
13 

#Etablering 

3 Logistik Logistic	Operations	
Manager 

Fysisk	
intervju 

2018-03-
26 

#Logistik 

4 Försäljning Tactical	Sales	
Manager 

Fysisk	
intervju 

2018-03-
28 

#Försäljning 

5 HR Acting	HR-director Fysisk	
intervju 

2018-03-
28 

#HR 

Tabell	1:	Lista	över	studiens	respondenter	
 

2.5	Diskussion	om	datainsamling	 

Intervjuerna	genomfördes	med	en	högre	chef	från	varje	studerad	avdelning	på	Stadium.	Det	

valda	urvalet	med	olika	personer	 från	olika	 avdelningar	 resulterar	 att	 insamlingen	av	data	

kommer	från	flera	olika	personer	med	olika	erfarenheter	och	arbetsuppgifter.	Det	resulterar	

i	ett	bredare	urval	för	studien	och	bidrar	till	ökad	trovärdighet	(Bryman	&	Bell,	2011).	Varje	

intervju	 varade	 i	 ungefär	 en	 timme	 för	 att	 dels	 gå	 igenom	 de	 intervjufrågor	 som	 var	

planerade	men	 också	 ha	 utrymme	med	 följdfrågor.	 Samtliga	 intervjuer	 genomfördes	med	

båda	 uppsatsförfattarna	 närvarande,	 vilket	 enligt	 Eisenhardt	 (1989)	 ger	 möjlighet	 till	

fördelar.	 Dels	 ökar	 studiens	 potentiella	 kreativitet	 tack	 vare	 att	 två	 personer	 kan	

komplettera	varandra	utifrån	olika	perspektiv	vilket	möjliggör	större	mängd	data.	Fördelen	

med	 två	 intervjupersoner	 är	 också,	 enligt	 Eisenhardt	 (1989),	 att	 det	 bidrar	 till	 ett	 mer	

verklighetsförankrat	 resultat	 då	 trovärdigheten	 av	 den	 insamlade	 datan	 ökar	 samt	 att	 det	

bidrar	till	ökad	chans	för	att	identifiera	samband	författarna	inte	räknat	med. 

 

Samtliga	 intervjuer	 genomfördes	 på	 Stadiums	 kontor	 i	 Norrköping.	 Anledningen	 till	

tillvägagångssättet,	 och	 inte	 användandet	 av	 exempelvis	 telefonintervjuer,	 var	 att	 det	

minskade	risken	för	teknikfel	samt	att	intervjupersonerna	och	respondenterna	fick	chansen	

att	 utlästa	 varandras	 kroppsspråk.	 Det	 kan	 underlätta	 kommunikationen	 och	 resultera	 i	

bättre	 förståelse	 (Kvale	&	Brinkman,	 2014).	 Enligt	 Bryman	och	Bell	 (2011)	 är	 det	 också	 av	
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högsta	vikt	att	intervjun	sker	i	en	miljö	som	inte	påverkar	resultatet.	Deras	exempel	på	dålig	

miljö	är	bland	annat	att	inspelningen	tar	upp	andra	ljud	som	förhindrar	att	det	som	sägs	hörs	

under	 intervjun	 eller	 att	 respondenten	 påverkas	 av	 externa	 faktorer	 under	 intervjun.	

Intervjuerna	i	den	här	studien	tog	plats	på	respondenternas	arbetsplats	under	arbetstid	och	

ovanstående	 risker	 kunde	 ha	 inträffat	 i	 den	miljön.	 Intervjupersonerna	minskade	 riskerna	

med	 att	 bland	 annat	 ha	 två	 diktafoner	 för	 att	 minska	 risken	 för	 teknikfel,	 bokade	

konferensrum	där	endast	respondent	och	uppsatsförfattarna	befann	sig	i	samt	ha	tillgång	till	

en	backup-inspelning	av	intervjun. 

 

Utöver	 datainsamlingen	 på	 Stadiums	 huvudkontor	 har	 uppsatsförfattarna	 använt	 sig	 utav	

Stadiums	hållbarhetsrapport	 från	 räkenskapsår	 2015-2016.	Rapporten	 är	 officiell	 och	 finns	

tillgänglig	 för	 allmänheten	 på	 Stadiums	 hemsida	 (Stadium,	 2017).	 Dessutom	 användes	

Stadium	 årsredovisning	 för	 räkenskapsåret	 2016-2017.	 Enligt	 Bryman	 och	 Bell	 (2011)	 bör	

uppsatsförfattarna	dock	vara	kritiska	till	offentliga	rapporter	som	organisationer	publicerar	

då	 det	 ofta	 finns	 någon	 ståndpunkt	 som	 de	 vill	 förmedla	 som	 nödvändigtvis	 inte	

överensstämmer	med	hur	intressenter	upplever	situationer	de	deltagit	i.	Utförda	intervjuer	

med	till	exempel	anställda	i	en	organisation	är	ett	sätt	att	bekräfta	om	en	rapport	är	legitim	

(Bryman	 &	 Bell,	 2011).	 En	 helt	 extern	 källa	 för	 att	 bekräfta	 Stadiums	 hållbarhetsrapport	

2015-2016	 som	 används	 i	 den	 här	 studien	 är	 Sustainable	 Brand	 Index	 (2017)	 som	 är	

oberoende	av	Stadium	AB	och	bekräftar	 inte	Stadiums	rapport	ordagrant	men	visar	att	de	

har	ett	omfattande	hållbarhetsarbete. 

 

Vidare	utförde	studien	inte	lika	många	intervjuer	som	uppsatsförfattarna	önskat.	Kvale	och	

Brinkmann	 (2014)	menar	att	det	är	 svårt	att	veta	hur	många	 intervjuer	 som	en	studie	bör	

genomföra	då	det	beror	på	studiens	syfte.	Anledningen	till	bortfall	av	intervjuer	var	att	några	

personer	 på	 Stadium	 inte	 var	 intresserade	 av	 att	 ställa	 upp	 på	 intervju.	 Lösningen	 på	 det	

hade	varit	att	hitta	andra	som	möjligtvis	hade	tillräckligt	god	insyn	i	Stadiums	CSR-strategier	

för	 att	 kunna	 delta	 i	 studien.	 Det	 nästkommande	 problemet	 var	 då	 istället	 att	

uppsatsförfattarna	 arbetat	 under	 en	 fast	 tidsperiod	med	 ett	 slutdatum	 då	 studien	måste	

vara	 färdigskriven.	 Det	 fanns	 inte	 tillräckligt	 mycket	 tid	 för	 att	 undersöka	 ifall	 det	 fanns	

alternativa	 respondenter	 och	 utföra	 intervjuerna.	 Den	 empiriska	 mättnaden	 i	 studien	 är	

därför	 inte	 lika	djup	 som	 författarna	 från	början	önskat	och	 till	 uppsatsens	 syfte	hade	det	
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optimala	varit	att	 intervjuat	alla	avdelningar.	Trots	det	 tycker	 författarna	själva	att	studien	

uppnådde	 en	 empirisk	mättnad,	 vilket	 är	målet	 enligt	 Bryman	 and	 Bell	 (2011).	 Detta	 tack	

vare	att	den	empiriska	datan	som	samlades	in	gav	en	givande	analys	där	frågeställningarna	

besvarades	och	det	teoretiska	samt	praktiska	bidraget	formulerades. 

 

2.6	Analysmetod 

I	 enlighet	med	Ahrne	och	 Svensson	 (2011)	 inleddes	 vår	 analysmetod	med	en	 sortering	 av	

insamlat	material.	Materialet	bestod	av	transkriberade	intervjuer	där	vi	noggrant	sorterade	

ut	 den	mest	 relevanta	 och	 nödvändiga	 datan	 för	 den	 här	 studien.	 Sortering	 av	materialet	

gjordes	på	ett	välgrundat	sätt	där	ordningen	reflekterar	de	teorier	som	studien	baseras	på	

samt	de	som	växt	fram	genom	empirin	(Ahrne	&	Svensson	2011). 

 

Vidare	inleddes	en	process	av	reducering	av	datan	med	målet	att	belysa	den	mest	väsentliga	

datan	 samt	 förenkla	 analysarbetet.	 Det	 gjordes	 genom	 att	 leta	 efter	 samband	 hos	

respondenternas	 uttalanden	 och	 identifiera	 ofta	 förekommande	 nyckelord	 som	 har	

substantiell	 betydelse	 för	 studien.	 Anledningen	 till	 reduceringsmetoden,	 enligt	 Ahrne	 och	

Svensson	(2011),	är	att	beskära	den	del	av	datan	som	inte	är	av	betydelse	för	studien	samt	

belysa	det	primära	i	datan	som	resulterar	i	analys	och	slutsats. 

 

I	slutskedet	av	analysmetoden	förs	en	argumentation	och	diskussion,	parallellt	med	koppling	

till	teorierna,	kring	studiens	trovärdighet	för	att	stärka	resultat.	Målet	med	analysdelen	var	

att	 identifiera	 insikter	 och	 analyser	 som	 inte	 tidigare	 belysts	 i	 annan	 forskning	 (Ahrne	 &	

Svensson,	2011). 

 

2.7	Diskussion	om	studiens	kvalitet 

Trovärdighet	

Kvantitativa	 studier	 använder	 sig	 av	 begreppen	 reliabilitet	 och	 validitet	 för	 att	 bedöma	

kvaliteten	 i	en	studie	 (Bryman	&	Bell,	2011).	Bryman	och	Bell	 (2011)	 	diskuterade	metoder	

kring	 bedömningen	 av	 kvaliteten	 för	 kvalitativa	 studier.	 I	 deras	 bok	 formas	 alternativ	 till	

begreppen	 reliabilitet	 och	 validitet.	 För	 att	 bedöma	 kvaliteten	 i	 kvalitativa	 studier	

specificerades	 två	 viktiga	 begrepp,	 trovärdighet	 och	 äkthet.	 För	 att	 lättare	 kunna	 studera	
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trovärdigheten	delades	den	in	i	fyra	delkriterier:	tillförlitlighet,	överförbarhet,	pålitlighet	och	

konfirmering	(Bryman	&	Bell,	2011): 

 

Tillförlitlighet:	 att	 studien	 har	 en	 diskussion	med	 och	 rapporterar	 till	 de	 personer	 som	 är	

högst	 delaktiga	 i	 den	 verklighet	 som	 studeras.	 På	 så	 sätt	 kan	 dessa	 personer	 styrka	 att	

verkligheten	uppfattats	korrekt	och	att	studien	är	tillförlitlig.	Att	studien	följer	de	regler	som	

finns	och	att	forskningen	gjorts	 i	enlighet	med	dessa	(Bryman	&	Bell,	2011).	Författarna	till	

den	här	 studien	har	medvetet	 valt	 respondenter	 som	har	 en	 ledningsposition	 i	 respektive	

vald	avdelning.	Det	skapar	en	tillförlitlighet	och	en	empiri	som	motsvarar	den	verklighet	som	

är	syftet	att	studera. 

 

Överförbarhet:	 Är	 studien	 överförbar	 till	 en	 annan	 verklighet	 och	 till	 vilken	 grad	 är	 den	

överförbar	(Bryman	&	Bell,	2011).	Både	Yin	(2013)	och	Bryman	och	Bell	 (2011)	diskuterar	 i	

hur	 stor	 utsträckning	 studiens	 resultat	 kan	 tillämpas	 vid	 andra	 undersökningsområden.	

Bryman	och	Bell	(2011)	menar	att	en	fallstudie	gör	det	svårt	med	överförbarhet	men	att	en	

viss	 teoretisk	 generalisering	 går	 att	 uppnå.	 Yin	 (2013)	 beskriver	 att	 det	 går	 att	 uppnå	 om	

teorier	styrker	resultaten	och	argumenten	i	undersökningen.	Uppsatsförfattarna	har	använt	

teorier	utanför	branschen	 för	att	öka	graden	av	överförbarhet	och	generalisering.	Den	här	

studien	 vill	 bidra	 med	 ökad	 förståelse	 om	 CSR	 som	 strategi-	 och	 styrningsmedel.	 Därför	

anser	 uppsatsförfattarna	 att	 överförbarheten	 inte	 är	 det	 viktigaste	 att	 beakta	men	 något	

som	bör	 tas	hänsyn	 till.	Uppsatsen	vill	 väcka	 intresse	och	öppnar	upp	 för	 vidare	 forskning	

utanför	branschen	för	att	på	så	sätt	öka	förståelsen	ytterligare.	 

 

Pålitlighet:	 Försäkrar	 att	 en	 fullständig	 och	 tillgänglig	 redogörelse	 skapas	 i	 hela	

forskningsprocessen	(Bryman	&	Bell,	2011).	Det	för	att	en	annan	forskare	ska	kunna	komma	

fram	 till	 samma	 slutsatser	 och	 resultat	 vid	 vetskap	 om	 hur	 fallstudien	 genomförts	 (Yin,	

2013).	För	att	lyckas	med	det	krävs	god	dokumentation	av	hur	studien	genomförs	(Bryman	&	

Bell,	2011).	Uppsatsförfattarna	menar	att	deras	disposition	hjälper	pålitligheten	genom	att	

vara	lätt	att	följa	och	enkel	att	duplicera.	Forskarna	till	den	här	studien	väljer	också	att	bifoga	

intervjuguider	för	de	olika	 intervjusituationerna	för	att	hjälpa	andra	forskare	att	 förstå	och	

kunna	skapa	forskningsresultat.	 
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Konfirmering:	 Handlar	 om	 tilltron	 till	 forskarna	 och	 hur	 de,	 medvetet,	 inte	 tar	 med	 sig	

personliga	uppfattningar	eller	värderingar	från	en	undersökning	som	på	något	sätt	påverkar	

resultatet	 och	 eventuella	 slutsatser	 (Bryman	&	Bell,	 2011).	Uppsatsförfattarna	har	 arbetat	

med	att	vara	neutrala	i	sin	bild	under	intervjusituationen	och	inte	ställt	ledande	frågor	som	

på	ett	 eller	 annat	 sätt	 ska	 kunna	 tolkas	 som	värderingar.	Att	 uppsatsen	dessutom	har	 två	

författare	med	olika	bakgrund	bidrar	till	minskad	risk	för	personliga	åsikter	i	studien. 

 

Äkthet	

Bryman	 och	 Bell	 (2011)	 beskriver	 äkthet	 i	 vilken	 omfattning	 respondenternas	 åsikter	 och	

uppfattningar	har	 fått	en	rättvis	bild	genom	forskningsprocessen	samt	om	respondenterna	

haft	 möjlighet	 till	 att	 skapa	 sig	 en	 större	 förståelse	 av	 frågorna	 som	 tagits	 upp.	 Den	 här	

studiens	författare	har	hjälpt	respondenterna	genom	att	skicka	intervjufrågor	i	god	tid	innan	

intervjun.	På	 så	 sätt	har	 respondenten	skapat	 sin	egen	bild	av	den	kommande	situationen	

samt	 fått	en	 förståelse	om	syftet	med	 intervjun.	Bryman	och	Bell	 (2011)	menar	 vidare	att	

äkthet	 visar	på	 kvaliteten	 för	 studien	att	bidra	 till	 och	möjligheten	 för	 respondenterna	att	

förändra	 sin	 situation.	 Uppsatsförfattarna	 anser	 sig	 ha	 intervjuat	 respondenter	 som	 har	

någon	 typ	 av	 beslutsfattningsposition	 och	 kan	 på	 så	 sätt	 påverka	 i	 stort	 sätt	 hela	

organisationen.	Genom	att	 studera	 flera	olika	avdelningar	 får	uppsatsen	god	överblick	och	

respondenterna	anses	kunna	beskriva	hur	CSR-arbete	upplevs	i	avdelningarna.	

 

Källkritik	

Ett	 ytterligare	 förhållningssätt	 för	 att	 stärka	 studiens	 trovärdighet	 och	 äkthet	 görs	 genom	

källkritik.	Källkritik	 är	viktigt	 för	uppsatsen	och	vid	applicering	av	valda	 teorier	på	studiens	

insamlade	 data.	 Rienecker	 och	 Stray	 (2014)	 menar	 att	 uppsatsförfattare	 bör	 förhålla	 sig	

kritiskt	 till	 all	 typ	av	material	 som	nyttjats	 i	uppsatsen	genom	att	 ifrågasätta	 samt	 studera	

materialet.	 Källor	 till	 uppsatsens	 empiriska	 data	 kommer	 från	 Stadiums	 hemsida,	

hållbarhetsrapport	samt	anställda	som	ställt	upp	vid	 intervjuer.	Stadium	vill	antagligen	visa	

sig	från	sin	bästa	sida	på	hemsidan	och	i	hållbarhetsrapporten	samt	att	en	intervjusituation	

inte	 säkerställer	 helt	 sanningsenliga	 svar.	 Därför	 har	 uppsatsförfattarna	 noggrant	 jämfört	

svaren	från	 intervjuerna	med	varandra	samt	 jämfört	officiell	statistik,	så	som	Sustainability	

index,	med	Stadiums	hållbarhetsrapport. 
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2.8	Diskussion	om	forskningsetik 

Vetenskapsrådet	 (2002)	 tar	 upp	 diskussioner	 om	 olika	 etiska	 principer	 som	 en	

forskningsstudie	 måste	 ta	 hänsyn	 till.	 Det	 berör	 olika	 aspekter	 av	 deltagarnas	 skydd	 och	

integritet.	 Vetenskapsrådet	 (2002)	 benämner	 det	 Individskyddet	 och	 delar	 upp	 det	 i	 fyra	

huvudprinciper,	 informationskravet,	 samtyckeskravet,	 konfidentialitetskravet	 och	

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet	 benämner	 Vetenskapsrådet	 (2002)	 som	 vikten	 av	 att	 lämna	 den	

informationen	 som	 krävs	 till	 respondenter	 och	 andra	 berörda	 om	 studiens	 syfte.	

Informationen	 ska	 vara	 mer	 eller	 mindre	 detaljerad	 och	 ska	 omfatta	 alla	 de	 inslag	 som	

undersökningen	 på	 något	 sätt	 kan	 påverka	 deltagarna	 och	 deras	 villighet	 att	 delta.	

Uppsatsförfattarna	respekterade	detta	genom	att	den	första	kontakten	med	respondenterna	

togs	 genom	 företagets	 HR-avdelning	 där	 författarna	 framförde	 sitt	 syfte	med	 studien	 och	

beskrev	hur	metoden	såg	ut	för	genomförandet.	HR	kontaktade	därefter	respektive	person	

som	HR	tyckte	passade	för	att	uppfylla	syftet	med	studien. 

 

Samtyckeskravet	 sammanfattas	 genom	 att	 deltagarna	 i	 en	 studie	 har	 rätt	 att	 själva	

bestämma	om	de	 vill	medverka	 eller	 inte.	 Vetenskapsrådet	 (2002)	 beskriver	 dessutom	att	

deltagarna	 ska	 ha	 rätt	 att	 hur	 länge	 och	 på	 vilka	 villkor	 de	 ska	 delta.	 En	 respondent	 ska	

kunna	 avbryta	 sin	 medverkan	 utan	 att	 negativa	 följder	 uppstår.	 Uppsatsförfattarna	 var	

tydliga	 från	 början	 med	 att	 deltagandet	 var	 helt	 frivilligt.	 Samtycket	 godkändes	 när	

kontakten	togs	med	respondenterna	efter	att	HR	först	haft	en	dialog	med	respondenterna	

för	att	på	så	sätt	säkerställa	forskningsetiken	i	studien. 

	

Konfidentialitetskravet	beskriver	vikten	av	att	behandla	alla	personuppgifter	på	ett	sätt	så	att	

obehöriga	 inte	 kan	 ta	 del	 av	 dem	 (Vetenskapsrådet,	 2002).	 Kvale	 och	 Brinkman	 (2014)	

nämner	 också	 vikten	 av	 att	 respondenter	 måste	 godkänna	 att	 deras	 namn	 används	 eller	

annan	information	används	som	kan	avslöja	deltagarna.	Uppsatsförfattarna	har	varit	tydliga	

både	 innan	 och	 under	 intervjutillfällena	 att	 respondenterna	 har	 möjligheten	 att	 vara	

anonyma	samt	informerat	om	att	intervjun	spelas	in,	med	deras	godkännande.	 
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Nyttjandekravet	 benämner	 Vetenskapsrådet	 (2008)	 som	 vikten	 av	 att	 den	 insamlade	

informationen	för	studien	inte	får	användas	eller	utlånas	för	kommersiellt	användande	eller	

andra	icke-vetenskapliga	syften.	Genom	att	endast	använda	den	information	författarna	fått	

till	 den	 här	 studien	 uppfyller	 författarna	 kravet.	 Informationen	 kommer	 inte	 säljas	 utan	

författarna	 välkomnar	 istället	 att	 nya	 undersökningar	 görs	 och	 att	 egen	 kontakt	 med	

företaget	tas. 

 

2.9	Metoddiskussion 

Metoden	i	uppsatsen	är	kvalitativ	med	realistiskt	perspektiv.	Dessa	två	är	inte	helt	enkla	att	

arbeta	med	 tillsammans	 då	 det	 realistiska	 perspektivet	 innebär	 att	 forskare	 ska	 vara	 helt	

objektiva,	men	en	kvalitativ	 studie	med	personliga	 intervjuer	 försvårar	 forskarens	 förmåga	

att	vara	helt	objektiv	(Alvesson	&	Sköldberg,	2017).	

 

 
Figur	1:	Det	trilaterala	sanningsbegreppet,	inspirerad	av	(Alvesson	&	Sköldberg,	2017) 

 

Punkterna	A	och	C	representerar	teorier	som	använt	sig	av	olika	sanningsstrategier	(Alvesson	

&	Sköldberg,	2017).	Teori	A	är	det	representativa	kriteriet	för	sanning	(korrespondens)	och	

teori	C	är	det	signifikanta	(mening).	Korrespondens	och	mening	är	två	av	de	tre	renodlade	

sanningsstrategierna	 (Alvesson	 &	 Sköldberg,	 2017).	 Den	 tredje	 är	 det	 applikativa	 kriteriet	

(användning)	 vilket	 har	 uteslutits	 ur	 figuren	 då	 den	 inte	 har	 en	 signifikant	 plats	 i	 den	 här	

studien.	Teori	B	kombinerar	korrespondens	och	mening	och	representerar	en	kombination	

av	två	idealtyper.	I	praktiken	kan	det	innebära	att	det	finns	en	viss	subjektivitet	på	grund	av	

intervjuerna	 med	 anställda.	 Sedan	 används	 de	 subjektiva	 intervjusvaren	 till	 grund	 för	

studiens	 objektivitet	 genom	 det	 realistiska	 perspektivet.	 Signifikativ	 sanningsstrategi	 och	

korrespondensstrategi	 blandas	 då	 i	 punkt	 B	 vilket	 är	 utgångspunkten	 i	 den	 här	 uppsatsen	

och	 inringat	 i	 figuren	 (Alvesson	 &	 Sköldberg,	 2017).	 Uppsatsen	 har	 delar	 av	 båda	 för	 att	

uppfylla	 syftet	 och	 för	 att	 samverka	 realistiskt	 perspektiv	 med	 kvalitativ	 metod.	 Det	

kvalitativa	 reflekteras	 i	 figurens	 “Mening”	 där	 det	 undersöks	 hur	anställda	 beskriver	 hur	

avdelningarna	 arbetar	med	CSR-strategier	 i	 organisationen.	 Sedan	 tillämpas	 det	 realistiska	
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perspektivet	 med	 “Korrespondens”	 i	 figuren	 där	 det	 undersöks	 om	 data	 och	 teori	

samstämmer	med	varandra	och	vilka	slutsatser	som	kan	göras	baserat	på	det.	På	det	sättet	

tar	 inte	 det	 realistiska	 perspektivet	 och	 kvalitativa	 metoden	 ut	 varandra	 utan	 används	

tillsammans	för	att	få	fram	ett	tydligt	resultat	i	studien	och	en	mer	neutral	bild. 
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3.	Teori	

Teorikapitlet	 ger	 en	 presentation	 av	 relevant	 teori	 samt	 studier	 och	 forskning	 som	 gjorts	

inom	området.	Författarna	börjar	med	att	ge	en	förklaring	av	vad	CSR	är	för	något	och	dess	

fördelar	samt	motargument.	Framåt	beskrivs	de	drivkrafter	som	finns	bakom	CSR-arbete	och	

de	incitament	som	gör	eller	bör	göra	att	företag	väljer	att	arbeta	med	CSR.	Vidare	beskrivs	

strategiteori	och	kapitlet	avslutas	med	CSR-strategiteori	som	knyter	samman	avsnittet	för	att	

ge	författarna	möjlighet	till	att	besvara	syftet. 

3.1	CSR	

Corporate	Social	Responsibility,	eller	förkortat	CSR,	har	inte	bara	en	bestämd	definition	men	

en	 gemensam	 framställning	 är:	 organisationers	 långsiktigt	 frivilliga	 ansvarstagande	 mot	

samhället	med	målet	att	uppnå	hållbar	utveckling	(Anthony,	et	al.,	2014).	Grankvist	 (2012)	

belyser	också	att	det	 långsiktiga	perspektivet	är	primärt	när	hållbarhet	definieras	 samt	att	

det	ska	vara	ekonomiskt	durabelt.	Men	det	täcker	inte	hela	innebörden	av	CSR,	företag	ska	

också,	 enligt	 Grankvist	 (2012),	 rättvist	 prioritera	 intressenters	 intressen	 i	 företaget	 samt	

balansera	de	på	ett	hållbart	sätt.	I	balanseringen	av	intressenters	inblandning	ingår	även	att	

möta	 efterfrågan	 i	 samhället	 genom	 att	 erbjuda	 ett	 passande	 utbud	 av	 tjänster	 och	

produkter.	Intressenter	vill	även	att	företag	inte	bara	tar	ansvar	för	sin	egna	produktion	utan	

för	 hela	 försörjningskedjan.	 Det	 kan	 företag	 göra	 genom	 tre	 olika	 områden	 som	 han	

presenterar	med	sin	triple	bottom	line	(Grankvist,	2012): 

	 

Ekonomiskt	ansvarstagande:	verksamheten	bedrivs	med	målet	att	ha	så	hög	lönsamhet	som	

möjligt	 och	 därigenom	 ta	 sitt	 ansvar	 mot	 företagets	 aktieägare	 samt	 säkra	 företagets	

finansiella	ställning. 

 

Miljömässigt	ansvarstagande:	företaget	tar	sitt	ansvar	för	att	verksamheten	långsiktigt	inte	

ska	påverka	miljön	negativt. 

 

Socialt	 ansvarstagande:	 verksamheten	 bedrivs	 som	 en	 god	 samhällsmedborgare	 där	

intressenters	välmående	tas	i	beaktning	oavsett	koppling	till	organisationen. 
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Enligt	Grankvist	 (2012)	 är	 det	 viktigt	 på	 lång	 sikt	 att	 samtliga	 tre	 punkter	 balanseras	med	

jämn	prioritering	för	att	ha	en	hållbar	verksamhet.	Fokuserar	ett	företag	till	exempel	på	sitt	

sociala	 ansvarstagande	men	missar	 det	 ekonomiska	 ansvarstagandet	 kommer	 det	 leda	 till	

missnöje	 hos	 bland	 annat	 aktieägare.	 Vidare	 beskriver	 Grankvist	 (2012)	 vikten	 av	 att	

rekrytera	 arbetskraft	 av	 mångfald	 i	 avseende	 till	 kön,	 religion	 och	 kultur	 för	 att	 öka	

kreativitet	och	motivation	hos	anställda	samt	reducera	risk	för	diskriminering.	 

 

Carroll	(1991)	skapade	en	modell	som	ofta	används	i	samband	med	CSR;	Carroll´s	four	part	

model	 pyramid.	 Det	 första	 steget,	 ekonomiskt	 ansvar,	 menar	 Carroll	 är	 ett	 företags	

grundläggande	ansvar	mot	samhället	att	gå	med	vinst	och	ge	avkastning	till	eventuella	ägare.	

Det	 innefattar	 också	 ansvar	 för	 att	 skapa	 arbete	 åt	 medborgarna	 och	 erbjuda	 prisvärda	

tjänster	 eller	 produkter.	 Vidare	 till	 nästa	 steg,	 juridiskt	 ansvar,	 som	 innebär	 att	 följa	

samhällets	 lagar	 och	 regler	 som	 finns.	 Dessa,	 tillsammans,	 utgör	 enligt	 Carroll	 (1991)	 de	

fundamentala	 grunderna	 för	 en	 fungerande	marknadsekonomi.	 De	 två	 stegen	 följs	 av	 det	

tredje,	etiskt	ansvar,	som	avser	hur	företaget	följer	omgivningens	etiska	koder	och	normer.	

Det	 här	 steget	 har	 inte	 företaget	 något	 krav	 att	 följa,	 men	 skulle	 ha	 svårt	 att	 vinna	

samhällets	 röst	 då	 det	 är	 samhället	 som	 satt	 upp	 dem.	 Slutligen,	 när	 alla	 tre	 stegen	 är	

uppnådda	 kan	 ett	 företag	 ta	 sitt	 filantropiska	 ansvar	 och	 se	 sig	 som	 en	 god	

samhällsmedborgare	(Carroll,	1991). 

 
Figur	2:	Inspirerad	av	“Carroll's	pyramid	model	of	corporate	social	responsibility”	(Carroll,	
1991) 
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Uppsatsförfattarna	anser	att	det	går	att	se	likheter	hur	Carroll	(1991)	presenterar	företagets	

väg	 till	 filantropiskt	 ansvar	 och	 Grankvists	 (2012)	 definition	 av	 CSR.	 Balansen	 mellan	

ekonomiskt,	miljö	och	socialt	ansvar	är	lika	viktig	som	att	de	olika	nivåerna	i	Carrolls	(1991)	

pyramid	 uppnås.	 Det	 är	 något	 som	 uppsatsförfattarna	 anser	 kommer	 bidra	 till	 att	 nå	

studiens	 syfte	 att	 undersöka	 hur	 avdelningarnas	 CSR-arbete	 stödjer	 integreringen	 av	

företagets	totala	CSR-strategi.	Alla	avdelningar	kan	inte	arbeta	med	samma	saker	utan	måste	

balanseras	 likt	triple	bottom	line	(Grankvist,	2012)	eller	balanseras	för	att	nå	filantropi	och	

bidra	med	resurser	till	samhället	och	på	så	sätt	förbättra	livskvalitet	(Carroll,	1991). 

 

Det	 finns	 dock	 kritiska	 röster	 om	 CSR	 och	 dess	 betydelse	 i	 företag.	 Greenwashing	 är	 ett	

begrepp	 som	 uppstått	 vilket	 innebär	 att	 företag	 gömmer	 sig	 bakom	 sin	 hållbarhets	

marknadsföring	men	inte	utför	det	de	marknadsför.	CSR	har	också	blivit	kritiserat	just	för	att	

företag	i	praktiken	utnyttjar	det	i	huruvida	det	ser	ut	utifrån	och	stärka	sina	varumärken,	än	

att	faktiskt	utföra	CSR-arbetet	(Anthony	et	al.,	2014).	Friedman	(1970)	diskuterade	tidigt	det	

egentliga,	enligt	honom,	enda	sociala	ansvarstagandet	ett	företag	har	–	att	tjäna	pengar	åt	

sina	ägare.	Han	menar	vidare	att	en	ledning	är	valda	för	att	skapa	vinning	åt	intressenter,	då	

främst	 aktieägare,	 och	 att	 alla	 resurser	 ska	 allokeras	 åt	 det	 konceptet.	 Då	 uppstår	

problematiken	 att	 CSR-arbete	 kostar	 kapital	 och	 på	 kort	 sikt	 är	 svårt	 att	 få	 avkastning	 på	

investeringen.	Saleem	et	al.	(2016)	diskuterar	även	argumentet	om	samhället	kan	hålla	sina	

företag	ansvariga.	En	ledning	har	inte	ett	direkt	ansvar	över	människor	utanför	företaget	och	

bör	därför	inte	hållas	ansvariga	för	samhällets	problem. 

 

3.1.1	Intern	kommunikation	av	CSR	

Studiens	 syfte,	 att	 undersöka	 hur	 avdelningarnas	 CSR-arbete	 stödjer	 integreringen	 av	

företagets	 totala	 CSR-strategi,	 är	 förknippat	 med	 kommunikation	 mellan	 anställda	 på	

företaget.	Därför	anser	uppsatsförfattarna	att	en	diskussion	kring	kommunikationsteori	om	

CSR	är	relevant.	Stawiski	et	al.	(2010)	studerade	dels	den	externa	kommunikationen	av	CSR	i	

form	av	marknadsföring.	Grankvist	(2012)	likt	Stawiski	et	al.	(2010)	poängterar	hur	viktigt	det	

är	för	företag	att	marknadsföra	sitt	CSR-arbete	mot	intressenter	och	att	det	till	och	med	är	

ett	slöseri	av	resurser	att	inte	göra	det.	Det	gäller	också	den	interna	kommunikationen	mot	

sina	 anställda.	 Stawiski	 et	 al.	 (2010)	 menar	 att	 ett	 viktigt	 kriterium	 är	 företags	

kommunikation	om	sina	bedrifter	 inom	hållbarhet	 för	att	uppnå	 stolthet	hos	de	anställda,	
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för	de	kan	 ju	 inte	uppskatta	det	de	 inte	har	någon	vetskap	om.	Kommunikationen	är	extra	

viktig	att	rikta	mot	de	anställda	längre	ner	i	organisationen	som	sannolikt	har	mindre	insyn	

och	engagemang	kring	organisationens	CSR-arbeten	i	 jämförelse	med	ledningen	och	chefer	

som	verkställer	CSR-initiativen.	Det	är	 lätt	 för	högre	chefer	att	anta	att	deras	anställda	har	

samma	 vetskap	 om	organisationens	 bedrifter	 även	 om	det	 sällan	 är	 fallet	 (Stawiski	 et	 al.,	

2010).	 

 

Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 likt	 Stawiski	 et	 al.	 (2010)	 och	 Grankvist	 (2012)	 att	

kommunikationen	 internt	 är	 viktig.	 Företag	 marknadsför	 dagligen	 sina	 produkter	 och	

tjänster	 både	 internt	 med	 hjälp	 av	 exempelvis	 utbildningar	 och	 extern	 med	 traditionell	

marknadsföring.	 CSR	 är	 så	 pass	 viktigt	 idag	 att	 det	 inte	 borde	 vara	 någon	 skillnad	 i	

kommunikationen.	 Däremot	 är	 CSR	 något	 mer	 komplext	 att	 kommunicera	 jämfört	 med	

företagets	produkter	och	tjänster	vilket	också	Stawiski	et	al.	(2010)	diskuterar.	Stawiski	et	al.	

(2010)	betonar	betydelsen	av	att	ett	företag	visar	på	konkreta	och	verkliga	siffror	när	företag	

publicerar	deras	CSR-prestationer.	Dels	för	att	göra	det	så	enkelt	för	alla	anställda	men	också	

för	 att	 minimera	 risken	 att	 anställda	 inte	 ska	 syna	 företaget	 om	 anställda	 inte	 tycker	 att	

publikationen	stämmer	överens	med	verkligheten	(Stawiski	et	al.,	2010). 

 

3.2	Drivkrafter	till	CSR-arbete	

Herzberg	 et	 al.	 (2008)	 beskriver	 två	 motivationsfaktorer	 som	 påverkar	 oss	 människor	

antingen	positivt	eller	negativt.	Inre	motivationsfaktorer,	så	kallade	motivatorer,	exempelvis	

utmanande	 arbete,	 erkännande	 eller	 större	 ansvar	 inom	 företaget	 leder	 till	 positiv	

tillfredsställelse	hos	en	anställd.	 Yttre	motivationsfaktorer	 även	kallat	hygienfaktorer	 leder	

inte	 direkt	 till	 positiv	 tillfredsställelse	 utan	 ses	 mer	 som	 en	 självklarhet	 för	 en	 anställd.	

Exempel	är	 lön,	anställningstrygghet	och	arbetsförhållanden.	Herzberg	et	al.	 (2008)	 	menar	

att	en	anställd	behöver	motivatorer	för	att	hen	ska	prestera	bättre	och	hygienfaktorer	krävs	

för	att	inte	skapa	missnöje	hos	den	anställde.	 

 

CSR-arbete	 är	 inget	 nytt	 utan	 introducerades	 redan	 under	 1950-talet	 (Bowen,	 1953).	

Däremot	 har	 det	 de	 senaste	 åren	 tillkommit	 lagar	 och	 regler	 som	 startat	 ett	 större	

transparent	 arbete	med	CSR.	GRI	 (obligatorisk	hållbarhetsredovisning)	 är	 en	 lag	och	att	 ta	

betalt	 för	 plastpåsar	 inom	 handeln	 är	 en	 annan.	 All	 diskussion	 kring	 den	 globala	
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uppvärmningen	 har	 väckt	 konsumenter	 och	 startat	 diskussioner	 i	 samhället	 om	 vad	 som	

krävs	 och	 vilket	 ansvar	 samhället	 tillsammans	 har.	 På	 grund	 av	 den	 ökade	 granskningen	

kombinerat	med	de	högre	kraven	som	ställs	från	samhället	gör	att	CSR,	idag,	mer	är	ett	krav	

än	någon	mindre	faktor	som	bara	vissa	företag	arbetar	med	(Mazurkiewicz,	2004). 

 

Mazurkiewicz	 (2004)	diskuterar	vidare	om	det	är	möjligt	att	 skapa	en	generell	modell	 som	

företag	 och	 organisationer	 kan	 följa	 angående	 CSR.	 Mazurkiewicz	 (2004)	 presenterar	 ett	

flertal	faktorer	som	visar	på	varför	företag	arbetar	med	CSR.	Tre	stycken	drivkrafter	nämns;	

Ekonomiska,	Sociala	och	Politiska	drivkrafter. 

 

Ekonomiska	drivkrafter Sociala	drivkrafter Politiska	drivkrafter 

• Företagets	
image/rykte	

• Förbättrad	risk	
management	

• Ökad	
konkurrenskraft	

• Press	från	
affärspartners	

• Press	från	kunder	
• Press	från	

investerare	

• Press	från	icke-statlig	
organisation	&	statliga	
statistiska	organisationer	

• Licens	för	att	driva	
verksamhet	

• Press	från	lokala	aktörer	
• Forskning	

• Förbättrade	
förhållanden	med	
staten	

• Juridiska	krafter	
• Politisk	press	
• Licens	för	att	verka	

Tabell	2:	Inspirerad	av	Mazurkiewicz	(2004) 
	

För	 att	 vidare	 utöka	 förståelsen	 om	 vilka	 drivkrafter	 CSR-arbete	 har	 och	 på	 så	 sätt	 öka	

förståelsen	 för	 CSR	 som	 strategi	 och	 styrningsmedel	 har	 den	 här	 studien	 valt	 att	 studera	

Feldman	 och	 Vasquez-Parraga	 (2013)	 och	 Weber	 (2008).	 Feldman	 och	 Vasquez-Parraga	

(2013)	 studerade	 litteratur	om	drivkrafter	 för	CSR-arbete	och	 tog	 fram	sex	anledningar	 till	

varför	företag	väljer	att	arbeta	med	CSR.	Feldman	och	Vasquez-Parraga	(2013)	fokuserar	på	

konsumentpåverkan	 jämfört	 med	 Weber	 (2008)	 som	 har	 ett	 tydligare	 fokus	 på	 den	

finansiella	påverkan	företaget	kan	nå	av	CSR-arbete.	Enligt	författarna	till	den	här	uppsatsen	

är	 fokuset	 på	 konsumenten	 viktigt	 på	 grund	 av	 fallföretagets	 branschtillhörighet	 som	 är	

konsumentberoende. 
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Feldman	&	Vasquez-Parraga	(2013) Weber	(2008) 

CSR-aktiviteter	påverkar	en	konsuments	
tankesätt	mot	ett	företag	eller	produkt 

Positiva	effekter	för	företagets	rykte	
och	den	bild	som	intressenter	har	av	
företaget.	 

CSR-aktiviteter	är	utformade	för	att	attrahera	
och	behålla	kunder 

Positiva	effekter	för	anställdas	
motivation,	rekryteringsprocesser	och	
deras	benägenhet	att	stanna	inom	
företaget. 

Kunder	kompromissar	mellan	produkter	med	
CSR-koppling	och	traditionella	produkter	med	
syfte	att	jämföra	pris,	kvalitet	och	bekvämlighet 

Kostnadsminskning	inom	bolaget 

Företag,	beroende	vilket	socialt	ansvarsområde	
de	arbetar	inom,	kan	påverka	hur	konsumenter	
värderar	ett	företags	CSR.	Dessa	områden	kan	
vara	ekonomiska,	juridiska,	etiska	eller	
filantropiska 

Intäktsökning	på	grund	av	ökad	
försäljning	och	marknadsandelar 

Länken	mellan	konsumenters	egenintresse	och	
ett	företags	CSR-aktiviteter	har	en	positiv	effekt	
på	hur	konsumenten	uppfattar	ett	företag 

CSR-relaterad	riskreduktion	som	
exempelvis	undvika	negativ	publicitet	i	
media. 

Konsumenter	som	tar	emot	kommunikation	om	
ett	företags	CSR-aktiviteter	ökar	samtidigt	deras	
egna	medvetenhet	om	CSR	vilket	leder	till	en	
positiv	attityd	mot	företaget.	 
 

 

Tabell	3:	Sammanfattad	tabell	över	Feldman	&	Vasquez-Parraga	(2013)	och	Weber	(2008)	
drivkrafter	att	arbeta	med	CSR. 
 

Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 drivkrafterna	 visar	 på	 positiva	 effekter	 varför	 företag	 borde	

arbete	med	CSR.	 Studiens	bidrag	med	att	 ge	 företag	ökad	 förståelse	om	CSR	 som	strategi	

och	styrningsmedel	behövs	 för	att	göra	 rätt	 saker	och	på	 rätt	 sätt.	 Författarna	 till	den	här	

uppsatsen	anser	att	det	är	 viktigt	 att	nämna	 risken	med	att	 inte	arbete	med	CSR.	 Företag	

som	inte	arbetar	med	CSR	kommer	inte	uppfylla	nämnda	positiva	effekter	i	tabell	3	och	med	

tanke	 på	 den	 globalisering	 och	miljömedvetenhet	 som	 idag	 ökar	 (Granqvist,	 2012),	 är	 det	

viktigt	 att	 företag	 arbetar	 med	 CSR-arbete.	 Studierna	 av	 Weber	 (2008);	 Feldman	 och	

Vasquez-Parraga	 (2013);	 Mazurkiewicz	 (2004)	 är	 alla	 studerade	 på	 företagsnivå.	 Den	 här	

uppsatsen	 ämnar	 studera	 avdelningar	 och	 hur	 balansen	 mellan	 avdelningarna	 stödjer	
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varandra	till	en	total	CSR-strategi.	På	så	sätt	blir	det	intressant	att	se	hur	dessa	teorier	går	att	

applicera	på	uppsatsens	avdelningsperspektiv. 

	

3.3	Strategi	

3.3.1	Definition	strategi	

	

Strategier	utvecklas	inom	företag	och	organisationer	för	att	nå	uppsatta	mål.	För	att	 lyckas	

nå	de	uppsatta	målen	krävs	riktlinjer	som	företaget	kan	luta	sig	mot	och	agera	utefter	dessa.	

En	 strategi	 skapas	 med	 hjälp	 av	 företagets	 affärsidé	 och	 vision.	 Historiskt	 sett	 har	

strategibeslut	tagits	centralt	på	högsta	ledningsnivå.	Strategibeslut	ansågs	vara	ett	fenomen	

som	inte	borde	beslutas	i	nedre	led	inom	en	organisation	men	har	på	senare	tid	utvecklats	

och	tagit	större	plats	för	att	lättare	genomsyra	hela	organisationen	(Alarik,	1988).	Däremot	

är	det	fortfarande	ledningen,	centralt,	som	tar	de	slutgiltliga	besluten	kring	strategiarbetet.	

Processen	bygger	på	att,	utifrån	affärsidén	och	visionen,	gå	igenom	den	interna	och	externa	

miljön	 med	 syftet	 att	 analysera	 fram	 företagets	 styrkor	 och	 svagheter	 samt	 definiera	

företagets	framtida	riktning	och	målbild	(Alarik,	1988).	 

 

Grant	 (1991)	ansåg	med	 sin	 studie	att	 en	 strategi	 skulle	utvecklas	 inifrån	och	ut.	Med	det	

menade	han	att	en	resursbaserad	strategiteori	var	ett	sätt	att	nå	konkurrensfördelar	och	att	

en	strategi	ska	planeras	med	ett	internt	tankesätt.	Grant	(1991)	ansåg	med	sin	studie	att	en	

strategiformulering	måste	få	ett	utfall	som	besvarar	företagets	identitet	och	syfte.	Först	bör	

en	 organisation	 identifiera	 och	 klassificera	 de	 resurser	 som	 företaget	 har	 och	 med	 till	

exempel	 en	 SWOT-analys	 studera	 styrkor,	 svagheter,	 hot	 och	 möjligheter	 för	 företaget	

jämfört	 mot	 deras	 konkurrenter.	 Vidare	 tas	 fokus	 på	 förmågor	 inom	 företaget	 och	 hur	

företaget	kan	arbeta	mer	effektivt	och	 ta	vara	på	sina	 resurser	och	 förmågor	 jämfört	med	

sina	konkurrenter.	Grant	(1991)	för	ett	resonemang	om	vikten	att	värdera	avkastningen	av	

de	 resurser	 och	 förmågor	 som	 identifieras.	 Teorin	 hävdar	 att	 avkastningen	 beror	 på	 två	

komponenter,	hur	bestående	de	konkurrensfördelar	 som	resurser	och	 förmågor	genererar	

är	och	hur	företaget	hanterar	den	avkastning	som	resurser	och	förmågor	genererar	(Grant,	

1991).	När	analysen	är	gjord	väljs	en	strategi	som	bäst	exploaterar	 företagets	resurser	och	

förmågor	 som	tidigare	har	diskuterats.	 I	 linje	med	det	 identifieras	de	 förbättringsområden	
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företaget	har	och	arbetar	med	att	 stärka	 just	dessa	 resurser	och	på	så	 sätt	 få	ett	 cirkulärt	

arbetssätt.	 

 

Uppsatsförfattarna	anser	att	det	interna	fokuset	som	Grant	(1991)	förespråkar	är	viktigt	när	

en	 strategi	 ska	 formuleras.	 Vikten	 behöver	 inte	 läggas	 på	 konkurrenter	 utan	 istället	 på	

företagets	kärnverksamhet	och	vilka	 förmågor	som	 internt	går	att	utveckla.	Med	syftet	att	

undersöka	 hur	 avdelningarnas	 CSR-arbete	 stödjer	 integreringen	 av	 företagets	 totala	 CSR-

strategi,	anser	uppsatsförfattarna	att	de	 interna	förmågorna	 inom	företaget	kommer	spela	

en	 viktig	 roll.	 Därav	 samordningen	mellan	 avdelningarna	 för	 att	 nå	 bäst	 resultat	med	 rätt	

strategi. 

 

3.3.2	Strategisk	samordning	mellan	avdelningar	

När	strategin	är	formulerad	och	vald	krävs	samordning	mellan	avdelningar	inom	ett	företag	

för	 att	 upprätthålla	 den	 övergripande	 strategin	 (Anthony	 et	 al.,	 2014).	 Därav	 följer	 en	

teoretisk	redogörelse	av	samordning	mellan	avdelningar	och	organisationsdesign. 

 

I	 Raynor	 och	 Bowers	 (2001)	 studie	 diskuteras	 hur	 avdelningar	 ska	 styras	 rent	 strategiskt.	

Främst	innehåller	studien	diskussioner	om	hur	det	ska	fungera	på	en	instabil	marknad	som	

förändras	 väldigt	 snabbt	 och	 ofta.	 Eftersom	 avdelningarna	 är	 närmare	 den	 dagliga	

verksamheten,	 kunder	 och	 konkurrenter	 jämfört	 med	 ledningsgrupp/VD	 bör	 mer	 ansvar	

hamna	hos	avdelningarna.	För	att	öka	effektiviteten,	innovationskraft	och	helt	enkelt	uppnå	

synergier	 krävs	 att	 avdelningar	 får	 ett	 högre	 ansvar.	 Men	 vad	 som	 studerades	 fram	 av	

Raynor	 och	 Bowers	 (2001)	 visade	 sig	 gå	 emot	 det	 och	 visade	 istället	 att	 VD	 och	 högre	

ledningsgrupp	 ska	 vara	 delaktiga	 i	 det	 strategiska	 arbetet	 på	 avdelningar.	 VD	 och	 styrelse	

måste	 ha	 en	 aktiv	 roll	 när	 omfattningen	 av	 en	 avdelnings	 strategi	 ska	 definieras.	 Det	 så	

avdelningar	 inte	 arbetar	 emot	 varandra	 utan	 mot	 samma	 mål	 (Raynor	 &	 Bowers,	 2001).	

Merchant	och	Van	der	Stede	(2012)	diskuterade	informationsasymmetri	som	ett	problem	för	

avdelningarnas	 kommunikation	 mellan	 varandra.	 Kommunikation	 och	 förståelse	 mellan	

avdelningarna	 är	 viktig	 och	 krävs	 för	 att	 inte	 suboptimering	 ska	 minska	 ett	 företags	

effektivitet.		
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Uppsatsen	 ämnar	 studera	 avdelningarnas	 skillnader	 och	 likheter	 i	 deras	 strategiska	 CSR-

arbete.	Därav	är	det	viktigt	att	föra	en	diskussion	om	organisationsdesign	och	dess	fördelar	

och	nackdelar.	Centralisering	och	decentralisering	är	 två	designstrukturer	som	visar	på	hur	

beslut	tas	och	ansvar	fördelas.	En	centralt	styrd	organisation	betyder	att	beslut	tas	utanför	

den	berörda	avdelningen,	exempelvis	tas	beslut	av	styrelse/VD	om	hur	arbetet	ska	ske	i	en	

marknadsavdelning.	I	en	decentraliserat	styrd	organisation	tas	besluten	istället	i	den	berörda	

avdelningen.	 Kates	 och	 Galbraith	 (2007)	 menar	 att	 centralt	 styrda	 organisationer	 har	

skalfördelar	 på	 grund	 av	 monotona	 aktiviteter,	 processer	 är	 standardiserade	 och	 att	

ledningen	använder	sig	av	tydliga	styrmått	som	kan	signalera	nedgång	och	uppgång	på	ett	

snabbt	och	effektivt	sätt.	Det	i	sin	tur	leder	till	ökad	trygghet	både	för	kunder	och	företagets	

anställda	(Kates	&	Galbraith,	2007).	Risker	med	centralisering	brukar	oftast	vara	ett	tappat	

fokus	på	 slutkund	och	 långa	beslutsvägar	 som	hindrar	 innovation.	Decentralisering,	 skapar	

enligt	 Kates	 och	 Galbraith	 (2007)	 ökad	 flexibilitet,	 kreativitet	 och	 innovation	 inom	 en	

organisation.	Vilket	 i	 sin	 tur	kan	 leda	 till	konkurrensfördelar	 inom	snabbrörliga	marknader.	

Dessutom	menar	Kates	och	Galbraith	(2007)	att	decentralisering	verkar	för	ökad	motivation	

och	 ansvarskänsla	 hos	medarbetarna.	 Anställda	 får	 vara	med	 och	 påverka	 beslut	 som	 rör	

deras	 arbetsplats.	 Däremot	 är	 risken	 hög	 att	 decentralisering	 skapar	 suboptimering	 som	

motverkar	helheten	hos	företag. 

 

Vidare	diskuterar	Kates	och	Galbraith	 (2007)	att	en	mix	är	bäst.	Författarna	av	 litteraturen	

diskuterar	att	en	kombination	av	centralisering	och	decentralisering	på	ett	effektivt	sätt	är	

bättre	 för	 en	 organisation.	 Litteraturen	 tar	 fram	 modeller	 där	 forskare	 försöker	 skapa	

likheter	 och	 hitta	 synergier	 med	 att	 använda	 dessa	 båda	 designstrukturer.	 Kates	 och	

Galbraith	(2007)	vill	att	en	organisation	startar	med	decentralisering	för	att	låta	de	närmast	

situationer	och	aktiviteter	bedöma	hur	strukturen	mest	effektivt	ska	se	ut.	Vidare	beskriver	

litteraturen	 hur	 en	 del	 aktiviteter	 bör	 styras	 centralt	 medans	 andra	 mer	 effektivt	 styrs	

genom	att	låta	de	närmast	situationen	vara	ledande	och	ha	ansvar.	Genom	att	använda	sig	

av	 en	 blandning	 av	 de	 olika	 strukturerna	menar	 författarna	 att	 synergier	mellan	 varandra	

lättast	kan	uppnås	(Kates	&	Galbraith,	2007).	Teorin	visar	på	vikten	av	samarbete	men	också	

till	viss	del	en	ansvarsfrihet	som	uppsatsförfattarna	anser	är	vital	för	studiens	analys	av	olika	

avdelningars	 likheter	 och	 skillnader	 i	 deras	 strategiska	 CSR-arbete	 som	 studien	 ämnar	

studera. 
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Funktionsindelad	 organisation	 kännetecknas	 av	 en	 tydlig	 hierarkisk	 struktur	 och	 fördelar	

ansvar	 till	 funktioner	 inom	 organisationer,	 exempelvis	 Inköp,	 Logistik,	 Ekonomi	 och	

Försäljning.	 Strukturen	 leder	 till	 ett	 tydligt	 ansvar	 inom	 exempelvis	 kostnad-	 och/eller	

intäktsfrågor	(Anthony	et	al.,	2014).	Funktionsindelad	organisation	fungerar	med	fördel	i	en	

stabil	 marknad	 med	 förutsägbara,	 långsamma	 förändringar	 och	 med	 hjälp	 av	

funktionsstrukturen	kan	skalfördelar	och	högre	effektivitet	uppnås.	Eftersom	strukturen	har	

specialister	inom	just	sitt	område	och	att	rutinen	för	arbetaren	inte	förändras	så	mycket	blir	

arbetaren	skicklig	på	sin	uppgift	och	tempot	för	att	utföra	sina	arbetsuppgifter	kommer	öka	

(Porter,	 1985).	 Anthony	 et	 al.	 (2014)	 beskriver	 nackdelar	 som	 medförs	 på	 grund	 av	 en	

funktionsindelad	organisation.	Dels	är	det	svårt	att	mäta	effektiviteten	inom	funktionen	då	

resultatet	mäts	på	slutprodukten	för	hela	företaget	och	på	så	sätt	svårt	att	se	vilken	funktion	

som	 bidragit	 till	 slutprodukten.	 Dessutom	 kan	 det	 uppstå	 en	 form	 av	 instängdhet	 inom	

funktioner	och	 skada	 innovation	av	nya	 ideér.	Anthony	et	al.	 (2014)	menar	att	det	går	att	

undvika	 genom	 tvärfunktionella	 team	 där	 personer	 från	 olika	 funktioner	 samlas	 och	

diskuterar	exempelvis	nya	innovativa	idéer.	 

 

Divisionsindelad	 organisation	 kännetecknas	 av	 att	 alla	 funktioner,	 exempelvis	 produktion	

och	 marknad,	 har	 en	 ansvarig	 chef.	 Divisionschefen	 är	 då	 oftast	 chef	 för	 en	 specifik	

produktlinje	 och	 agerar	 nästan	 som	 ett	 eget	 företag	 (Anthony	 et	 al.,	 2014).	 På	 högsta	

ledningsnivån	 finns	 en	 VD	 som	 är	 ansvarig	 för	 att	 allokera	 ut	 kapital	 och	 resurser	 till	

respektive	division.	Därefter	ligger	ansvaret	hos	divisionschefen	att	se	till	så	funktionerna	går	

med	vinst	och	använder	resurser	effektivt	(Anthony	et	al.,	2014.) 

 

3.4	CSR-strategi	

Att	integrera	CSR	i	en	organisation	har	varit	svårt	och	därför	oftast	varit	en	sidosatt	aktivitet	

som	 sker	 hos	 företag	 (Adams	&	 Frost,	 2008).	 Integrationen	och	 implementeringen	 av	 CSR	

har	 skapat	 problem	 med	 tanke	 på	 den	 långsiktighet	 kring	 resultat	 som	 oftast	 kopplas	

samman	med	 hållbarhetsaktiviteter.	 Dessutom	 har	 hållbarhet	 oftast	 ett	 resultat	 som	 kan	

tyckas	 vara	 diffust	 och	 svårt	 att	mäta	 (Adams	&	 Frost,	 2008).	 Adams	och	 Frost	 (2008)	 vill	

med	 sin	 studie	 utveckla	 en	 process	 som	 gör	 det	 lättare	 för	 företag	 att,	 genom	 nyckeltal,	

mäta	 CSR-prestationer	 så	 det	 kan	 användas	 i	 beslutsfattande	 och	 planering.	 Deras	 studie	
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visar	på	att	företag	arbetar	med	att	ta	fram	hållbarhetsnyckeltal	främst	inom	miljö,	men	att	

de	 sociala	 indikatorerna	 ökar.	 Däremot	 visar	 Adams	 och	 Frost	 (2008)	 att	 utfallet	 hos	 de	

studerade	 företagen	skiljer	sig	åt.	Adams	och	Frost	 (2008)	beskriver	hur	de	 fann	skillnader	

bland	 företaget	när	det	 gäller	 vilka	nyckeltal	 som	valts,	 hur	de	hållbarhetsrapporterar	och	

hur	processen	internt	går	till.	På	så	sätt	är	det	svårt	att	avgöra	om	det	går	att	producera	fram	

en	modell	 som	är	 generell	 och	 går	 att	 använda	 i	 olika	 branscher.	Adams	och	 Frost	 (2008)	

bevisar	med	sin	studie	att	skillnaderna	främst	uppstår	mellan	företag	i	olika	branscher. 

	 

3.5	CSR-strategiska	dimensioner	

Företag	skapar	värde	genom	välplanerade	investeringar	 i	områden	som	ska	generera	vinst,	

till	exempel	i	produktion.	Om	investeringarna	är	integrerade	med	de	mål	som	företaget	har	

kring	 deras	 CSR-arbete,	 kommer	 företagets	 CSR-strategi	 med	 stor	 sannolikhet	 bidra	 till	

ekonomisk	 nytta	 (Burke	 &	 Logsdon,	 1996).	 Den	 största	 samhällsnyttan	 från	 ett	 företag	

genereras	 genom	 strategisk	CSR	parallellt	med	 fördelar	 för	 företaget	 självt.	 Strategisk	CSR	

innebär	 inte	att	 agera	utifrån	 traditionell	metod	utan	att	driva	verksamheten	 från	en	unik	

position	som	är	differentierad	från	konkurrenterna.	Det	kan	uppnås	genom	att	ha	en	strategi	

som	 konstnadsreducering	 eller	 att	 erbjuda	 en	 tjänst	 eller	 produkt	 som	 uppfyller	 vissa	

kunders	 specifika	 behov.	 Strategisk	 CSR	 går	 utanför	 att	 agera	 som	 en	 god	

samhällsmedborgare	genom	att	skapa	värde	för	både	samhället	och	företagen	och	det	är	 i	

företagets	utbud	av	produkter	eller	i	värdekedjan	där	potentialen	för	värdet	finns	(Porter	&	

Kramer,	2006).	Burke	och	Logsdon	(1996)	menar	vidare	att	CSR	kan	ses	strategiskt	och	mer	

specifikt	att	CSR-arbete	kan	stödja	aktiviteter	 i	kärnverksamheten	och	då	bidra	till	 företags	

genomförande	av	affärsidé,	uppnå	mål	samt	öka	effektiviteten.	För	att	relatera	CSR-arbetet	

till	 företags	 värdeskapande	 har	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	 identifierat	 fem	 dimensioner:	

centralitet,	 specifikhet,	 proaktivitet,	 frivillighet	 och	 synlighet	 som	 redovisas	 i	 figur	 3.	

Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 det	 är	 intressant	 att	 analysera	 vilka	 avdelningar	 som	 hör	 till	

vilka	dimensioner	för	att	undersöka	hur	avdelningarnas	CSR-arbete	stödjer	integreringen	av	

företagets	totala	CSR-strategi. 
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Figur	3:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	(Inspirerad	modell	av	Burke	&	Logsdon	(1996)) 
	

3.5.1	Centralitet	

Centralitet	 är,	 enligt	 Burke	och	 Logsdon	 (1996),	 ett	mått	 på	hur	nära	och	bra	 ett	 företags	

CSR-aktiviteter	 passar	 med	 företagets	 affärsidé	 och	 mål.	 Det	 utreder	 med	 feedback	 och	

direktiv	till	 företaget	genom	att	visa	om	deras	handlingar	 inom	CSR-arbete	är	förenligt	och	

konsekvent	 med	 deras	 jobbuppdrag,	 mål	 samt	 affärsidé.	 Arbete	 med	 hög	 centralitet	

förväntas	 ge	 höga	 fördelar	 för	 företag	 vilket	 resulterar	 i	 god	 avkastning	 långsiktigt	 och	

prioriteras	 därför	 högt.	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	 beskriver	 ett	 läkemedelsföretag	 där	

avdelningens	produktutveckling	investerar	mycket	i	nya	läkemedel	och	menar	att	det	är	ett	

tydligt	 exempel	 på	 en	 aktivitet	 som	 har	 hög	 centralitet.	 I	 kontrast	 till	 det	 beskriver	

författarna	 vidare	 att	 arbete	 som	 intern	 revision	 är	 viktig	 för	 företags	 säkerhet	 och	

välmående	men	har	generellt	sett	låg	centralitet.	Strategisk	CSR	och	policys	som	befinner	sig	

närmare	 till	 företags	 åstadkommande	 har	 högre	 centralitet	 än	 traditionella	 filantropiska	

handlingar.	 Filantropiska	 handlingar	 kan	 dock	 ändå	 ha	 hög	 centralitet	 och	 ge	 långsiktiga	

fördelar	för	företag	enligt	studiens	forskare	som	menar	att	det	genererar	bättre	moral	och	

produktivitet	 hos	 de	 anställda	 genom	 att	 stödja	 etiskt	 positiva	 handlingar	 i	 företagets	

forskningsutveckling. 

 

Porter	 och	 Kramer	 (2006)	 tar	 även	 upp	 hur	 CSR	 kan	 integreras	 i	 kärnverksamheten	 och	

menar	att	det	sällan	är	integrerat	väl	med	företagets	strategier.	De	betonar	att	företag	bör	

analysera	möjligheten	att	ta	socialt	ansvar	kopplat	till	deras	kärnverksamhet	och	att	CSR	då	
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kan	bli	mer	än	ett	tvång	eller	kostnad	och	 istället	vara	en	källa	till	konkurrensfördelar,	nya	

möjligheter	och	innovation.	När	en	CSR	dimension	adderas	i	företags	nuvarande	position	och	

i	den	totala	strategin	hos	ett	 företag	bildas	det	strategiska	CSR-arbetet.	Porter	och	Kramer	

(2006)	betonar	att	alla	företag	inte	kan	lösa	sociala	problem	men	att	när	det	implementeras	i	

deras	strategi	ger	det	upphov	till	en	starkare	positionering	och	därför	bör	företag	analysera	

vilka	sociala	områden	de	bör	lägga	störst	fokus	på. 

 

	3.5.2	Specifikhet	

Dimensionen	 specifikhet	 refererar	 till	 företags	 förmåga	 att	 internt	 dra	 fördelarna	 av	 CSR-

arbete	istället	för	att	arbeta	med	saker	som	andra	konkurrenter	i	branschen	kan	genomföra	

(Burke	&	 Logsdon,	 1996).	 Icke-specifikhet	 är	motsatsen	 och	 är	 definierat	 till	 det	 externa	 i	

företaget	 till	 exempel	offentliga	varor.	Ett	 företags	 investeringar	 i	 forskning	och	utveckling	

ses	 dock	 som	 specifika	 då	 de	 exempelvis	 kan	 leda	 till	 patent	 på	 en	 produkt	 och	 är	 då	

långsiktigt	fördelaktig.	Värt	att	notera,	enligt	Burke	och	Logsdon	(1996)	är	att	en	omfattande	

del	 av	 det	 CSR-arbete	 företag	 kan	 genomföra,	 till	 exempel	 filantropiska	 bidrag,	 är	

kategoriserat	som	icke-specifikt	och	därmed	kan	utföras	av	alla	företag	i	samhället.	 

 

Som	nämnts	tidigare	bygger	Porter	och	Kramer	(2006)	vidare	på	teorin	med	CSR-ansvar	och	

menar	 att	 alla	 företag	 inte	 kan	 lösa	 alla	 sociala	 samhällsproblem.	 De	 menar	 istället	 att	

företag	ska	välja	det	sociala	ansvaret	som	ligger	närmast	deras	kärnverksamhet	och	att	den	

CSR-strategin	i	sig	kommer	resultera	i	största	nyttan	för	både	företaget	och	samhället. 

 

3.5.3	Proaktivitet	

Proaktivitet	definieras	av	Burke	och	Logsdon	(1996)	som	en	reflektion	av	företags	förmåga	

att	 planera	 i	 förväg	 deras	 tillvägagångssätt	 för	 att	 hantera	 ekonomiska-,	 teknologiska-,	

sociala-	 eller	politiska	 förändringar	och	 trender.	Proaktivitet	 har	 länge	 varit	 en	 strategi	 för	

företag	vilket	kategoriseras	som	en	viktig	faktor	vid	planering	och	analysering	av	marknaden.	

Företag	som	är	framgångsrika	i	proaktivitet	kan	i	ett	tidigt	skede	identifiera	förändringar	som	

de	kan	använda	till	sin	fördel	genom	att	stärka	sin	position	på	marknaden	eller	att	motarbeta	

eventuella	hot.	Burke	och	Logsdon	(1996)	beskriver	även	ett	exempel	 i	kontext	av	CSR	där	

ett	 företag	 övervakar	 växande	 sociala	 trender	 och	 initiativ	 till	 regeländringar	 i	

föroreningsbekämpning.	 Företagets	 aktiva	 utredning	 skapar	 möjligheten	 att	 identifiera	 ny	
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teknik	 för	 att	 möta	 de	 framtida	 regleringarna	 till	 låg	 kostnad	 samt	 få	 en	 långsiktig	

konkurrensfördel	 i	 jämförelse	med	 andra	 konkurrenter.	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	menar	

dock	att	det	företag	som	är	mycket	proaktivt	 implementerar	föroreningsminskningen	i	hela	

organisationen	då	de	har	estimerat	att	föroreningsrelaterade	kostnader	kommer	långsiktigt	

att	öka. 

 

3.5.4	Frivillighet	

Frivillighet	 innebär	 i	 vilken	 distinkt	 omfattning	 företag	 tar	 beslut	 internt	 utan	 att	 externa	

faktorer	 eller	 krav	 influerar	 företags	 beslutsfattande	 (Burke	 &	 Logsdon,	 1996).	 Frivillighet	

och	proaktivitet	är	nära	kopplade	till	varandra	i	att	de	båda	identifierar	förväntad	avsaknad	

av	 lagstiftning	 som	 eventuellt	 kan	 påverka	 deras	 beslut.	 Generellt	 sett	 antas	 filantropiska	

bidrag	av	företag	vara	helt	frivilliga	men	beslutshavare	kan	ofta	vara	under	press	från	sociala	

nätverk	 att	 bidra	 till	 favoriserade	 välgörenhetsorganisationer.	 I	 företags	kärnverksamhet	

arbetar	de	ofta	med	frivilliga	aktiviteter	såsom	beslut	om	introducering	av	nya	produktlinjer.		

I	 kontexten	 av	 CSR	 refererar	 det	 frivilliga	 arbetet	 till	 företag	 som	 överskrider	

minimistandarder	 vid	 kvalitet	 och	 säkerhet.	 Aktiviteterna	 ger	 upphov	 till	 både	 social	 och	

strategisk	avkastning	 för	 företaget.	När	den	typen	av	 frivilliga	aktiviteter	upphör	beror	det	

ofta	 på	 grund	 av	 att	 företaget	 påfrestas	 av	 kortsiktigt	 finansiell	 press	 (Burke	 &	 Logsdon,	

1996). 

 

Porter	och	Kramer	(2006)	menar	dock	att	CSR-arbete	hos	företag	ofta	inte	varit	frivilligt	utan	

att	omgivningen	har	reagerat	på	konsekvenser	företag	har	gett	upphov	till	och	inte	sett	som	

deras	egna	ansvar. 

 

3.5.5	Synlighet	

Observeringsförmåga	 av	 företagsaktiviteter	 och	 företags	 förmåga	 att	 få	 erkännande	 från	

interna	samt	externa	intressenter,	är	Burke	och	Logsdon	(1996)	beskrivning	av	dimensionen	

synlighet.	Synlighet	kan	vara	positiv	 i	 form	av	att	 företaget	uppmärksammas	 i	media	av	en	

positiv	 anledning,	 uppgång	 för	 företagets	 aktier	 eller	 framgångsrika	 produktlanseringar,	

förmånsprogram	för	anställda	med	utbildning	och	sjukvård.	Negativ	synlighet	innebär	istället	

att	 företaget	blir	exponerad	 i	 sammanhang	som	höga	miljöföroreningar	på	grund	av	deras	
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verksamhet,	utredningar	om	kontraktbedrägeri,	 åtal	eller	dömande	av	anställd	 tjänsteman	

eller	 upptäckt	 av	 farliga	 biverkningar	 från	 annars	 välgörande	 droger.	 Risken	 för	 negativ	

synlighet	minskar	vid	CSR-arbete	även	om	ursprunget	till	initiativet	uppstod	från	en	serie	av	

negativa	händelser.	Flera	företag	som	idag	anses	ta	deras	ansvar	för	hållbarhet	har	tidigare	

varit	 de	 största	 bidragande	 till	 negativa	 konsekvenser	 i	 de	 områdena	 de	 idag	 anses	 vara	

framgångsrika	i	deras	hållbarhetsarbete.	Positiv	synlighet	kan	generera	ekonomiska	fördelar	

för	 företag	 då	 deras	 rykte	 stärks	 samt	 blir	 attraktiva	 för	 kompetent	 arbetskraft	 (Burke	 &	

Logsdon,	1996).	Även	Grankvist	(2012)	betonar	hur	viktigt	det	är	att	företag	kommunicerar	

ut	 deras	 hållbarhetsarbete	mot	 kunder	 och	 anställda	 för	 att	 på	 så	 sätt	 stärka	 ett	 företags	

rykte	och	bli	attraktiva	på	arbetsmarknaden. 

 

3.6	Teoretisk	syntes	

Den	samlade	bedömning	av	studiens	teoretiska	ramverk	har	gett	författarna	ett	stöd	för	att	

besvara	 uppsatsens	 frågeställningar.	 Forskning	 har	 presenterats	 som	 visar	 på	 interna	

fördelar	med	ett	gott	CSR-arbete,	exempelvis	förhöjd	arbetsmotivation	och	lönsamhet	(Ali	et	

al.,	2010;	Weber,	2008;	Feldman	&	Vasquez-Parraga,	2013).	Mazurkiewicz	(2004)	studerade	

fram	 de	 externa	 drivkrafter	 som	 gör	 att	 företag	 väljer	 att	 arbete	med	 CSR.	Mazurkiewicz	

(2004)	visar	på	att	det	 inte	endast	är	 interna	 fördelar	som	spelar	 roll	utan	att	 intressenter	

idag	är	benägna	av	att	företag	tar	ett	socialt	ansvar	och	arbetar	tydligt	med	CSR.	På	så	sätt	

har	 företagen	 blivit	 mer	 eller	 mindre	 tvungna	 att	 integrera	 CSR-arbetet	 i	 ett	 företags	

affärsidé	och	inte	endast	arbeta	med	det	likt	en	enstaka	aktion. 

 

Sammantaget	 visar	 det	 teoretiska	 ramverket	 att	 balansen	 mellan	 centralisering	 och	

decentralisering	av	ansvar	och	beslut	är	en	viktig	del	i	ett	företags	planering,	beslutsfattande	

och	 uppföljning.	 Den	 här	 uppsatsen	 har	 studerat	 olika	 teorier	 och	 litteratur	 om	

organisationsdesign	och	även	hur	avdelningar	 ska	 struktureras	och	 samordnas.	Exempelvis	

har	Kates	och	Galbraiths	(2007)	studie	om	mixen	mellan	decentralisering	och	centralisering	

diskuterats	 tillsammans	 med	 Anthonys	 et	 al.	 (2014)	 litteratur	 om	 jämförelsen	 av	

funktionsindelad	 och	 divisionsindelad	 organisation.	 Teoriernas	 och	 litteraturens	

företagsperspektiv	är	viktigt	att	beakta	men	blir	också	intressant	att	om	möjligt	applicera	på	

den	 här	 studiens	 avdelningsperspektiv.	 Avdelningsperspektivet	 som	 Raynor	 och	 Bowers	

(2001)	hade	när	de	studerade	hur	avdelningar	ska	styras	strategiskt.	Deras	slutsats	ger	den	
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här	uppsatsen	en	uppfattning	om	att	en	total	strategi	bör	bestämmas	av	högsta	ledning	för	

att	sedan	samordnas	mellan	avdelningarna.	 

 

Strategiskt	CSR	skapar	värde	för	både	samhället	och	företaget.	Burke	och	Logsdon	(1996)	vill	

rikta	om	uppfattningen	kring	CSR	och	få	företagen	att	förstå	det	viktiga	i	ett	gott	CSR-arbete	

–	fördelar	för	både	företaget	och	samhället.	En	integrerad	CSR-strategi	som	går	hand	i	hand	

med	 företagets	affärsidé	är	 värdeskapande	och	kan	betyda	mycket	 för	ett	 företag	på	 lång	

sikt.	Det	är	i	paritet	med	Porter	och	Kramer	(2006)	som	fokuserar	på	att	företag	inte	kan	lösa	

alla	sociala	problem	men	att	en	integrerad	CSR-strategi	nära	kopplat	till	kärnverksamheten	

skapar	ett	större	värde	för	företag.	Det	går	i	linje	med	Burke	och	Logsdons	(1996)	teori	om	

dimension	 av	 centralitet,	 att	 företag	 ska	 använda	 sig	 av	 CSR-aktiviteter	 som	 passar	

företagets	 affärsidé,	 vilket	 inte	 bara	 kan	 skapa	 en	 positiv	 synergi	 utan	 också	 en	 högre	

trovärdighet.	Grants	(1991)	diskussion	om	resursbaserade	konkurrensfördelar	bygger	vidare	

på	idén	om	att	arbeta	och	fokusera	på	rätt	saker.	I	Grants	(1991)	studie	läggs	fokus	på	den	

interna	strategiska	processen	och	att	det	är	viktigt	att	fundera	över	vad	ett	företag,	internt,	

har	för	resurser	och	förmågor	och	utifrån	det	arbeta	fram	företagets	affärsidé.	Hela	den	här	

studiens	teoretiska	ramverk	visar	på	att	strategiskt	ansvarstagande	beslut	med	ett	företags	

CSR-arbete	 ger	 ökade	 fördelar	 och	 ger	möjligheter	 till	 en	 långsiktigt	 hållbar	 affärsidé	 och	

långsiktiga	mål.	Dessutom	visar	teorier	på	att	det	är	viktigt	för	motivation	hos	anställda,	ger	

ökad	lönsamhet	och	starkare	konkurrenskraft. 

 

Sammantaget	anser	uppsatsförfattarna	ha	tillräckligt	teoretiskt	stöd	för	att	fortsätta	studien	

och	analysera	det	empiriska	materialet.	Uppsatsen	har	Burke	och	Logsdons	 (1996)	studie	 i	

fokus	och	uppsatsförfattarna	anser	 att	deras	 företagsperspektiv	mot	 totalt	 värdeskapande	

blir	 intressant	 att	 applicera	 i	 den	 här	 studien	 för	 att	 undersöka	 fallföretaget	 med	 ett	

avdelningsperspektiv.	 Uppsatsen	 kommer	 analysera	 dimensionerna	 och	 undersöka	 om	

avdelningarna	är	representerade	i	respektive	dimension.	Uppsatsens	teoretiska	referensram	

presenterar	 flera	 olika	 CSR-strategier	 och	 fördelarna	 att	 arbeta	 med	 hållbarhetsarbete.	

Uppsatsförfattarna	 har	 noterat	 att	 teorierna	 presenterar	 ett	 företags	 totala	 CSR-strategi	

men	 inte	 gått	 djupare	 in	 på	 ett	 avdelningsperspektiv.	 Därför	 vill	 författarna	 fylla	 den	

kunskapsluckan	 och	 uppfylla	 studiens	 syfte	 att	 undersöka	 hur	 avdelningarnas	 CSR-arbete	

stödjer	integreringen	av	företagets	totala	CSR-strategi. 
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4.	Empiri	

Kapitlet	beskriver	Stadium	ABs	CSR-arbete.	Utöver	det	presenteras	datan	från	de	 intervjuer	

som	har	genomförts. 

	

Totalt	 genomfördes	 fem	 intervjuer	med	 Stadium	AB.	 En	 intervju	 genomfördes	med	Catrin	

Marchall,	Sustainability	manager	på	inköpsavdelningen	som	beslutar	Stadiums	övergripande	

CSR-arbete.	Fyra	andra	 intervjuer	genomfördes	med	anställda	som	har	en	 ledningsposition	

på	 deras	 respektive	 avdelning	 och	 dessutom	 medlemmar	 i	 Stadiums	 hållbarhetsråd.	

Avdelningarna	 är	 Logistik,	 Försäljning,	 HR	 och	 Etablering	 som	 alla	 är	 funktioner	 i	 Stadium	

Groups	 organisationsstruktur.	 Inom	 Stadium	 Group	 AB	 ingår	 ett	 antal	 centrala	

STABsfunktioner	som	är	stöd	för	både	Stadium	Concept	AB	och	Stadium	Outlet	AB.	Dessa	är	

IT,	 Ekonomi,	 HR,	 Logistik	 och	 Etablering.	 De	 funktionerna	 jobbar	 med	 alla	 företagets	

affärsområden	 men	 de	 olika	 affärsområdena	 har	 egna	 funktioner	 såsom	 Marknad	 och	

Försäljning. 

 
Figur	4:	Stadiums	organisationskarta	med	respektive	intervjuad	avdelning	inringad.	Schemat	
tillhandahölls	av	Stadium	(April,	2018). 
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4.1	Stadium	Group	AB 

Här	presenteras	empiriska	datan	uppsatsförfattarna	samlat	 in	från	Stadiums	hemsida	samt	

från	 genomförda	 intervjuer.	 	Först	 presenteras	 Stadiums	 vision	 för	 att	 ge	 läsaren	 en	

förståelse	 om	 Stadium	 AB.	 Sedan	 följer	 beskrivning	 om	 Stadiums	 hållbarhetsråd	 samt	 ett	

antal	CSR-aktiviteter	som	Stadium	arbetar	med.	Avslutningsvis	presenteras	intervjuerna	med	

respektive	avdelning	som	är	dispositionerade	utifrån	hur	intervjuerna	var	i	verkligheten	och	

skiljer	 sig	 lite	 åt	 då	 de	 genomfördes	 semistrukturerat.	 Intervjuerna	 presenteras	 var	 för	 sig	

med	liknande	indelning	av	teman	för	att	underlätta	för	läsaren. 

 

“Activate	the	world	in	sustainable	ways”.	Den	informationen	kan	intresserade	läsa	sig	till	på	

Stadiums	 hemsida	 och	 det	 är	 även	 så	 Catrine	 Marchall,	 Sustainability	 manager	

Inköpsavdelning,	 beskriver	 Stadiums	 hållbarhetsvision.	 I	 Stadiums	 hållbarhetsrapport,	 som	

företaget	släppt	varje	år	sedan	2014,	beskrivs	företagets	interna,	så	kallade,	DNA.	Internt	är	

det	 dessa	 fem	 värderingar	 som	 inte	 bara	 handlar	 om	hållbarhet	 utan	 som	 ska	 genomsyra	

hela	Stadiums	strategi	för	att	nå	lönsamhet	(Stadium,	2017). 

 

Stadiums	fem	värderingar	taget	från	Stadiums	hållbarhetsrapport	(Stadium,	2017	s.7): 

“Energy	–	Med	rätt	attityd	skapas	energi,	och	med	energi	görs	det	möjligt	att	skapa	succé.” 

“Simplicity	 –	 Sunt	 förnuft	 och	en	 rak	 kommunikation	är	 viktigt.	Att	 göra	det	 enkelt	 för	 sig	

ökar	chanserna	för	att	göra	rätt.” 

“Team	Spirit	 –	Allt	 arbete	 ska	genomsyras	 som	ett	 team	och	använda	de	positiva	 fördelar	

som	olika	bakgrund	har.” 

“Innovation	 –	 Alltid	 sträva	 åt	 innovation	 och	 förbättring.	 Innovation	 är	 vitalt	 för	 hållbar	

utveckling.” 

“Passion	–	Passion	för	att	skapa	en	aktiv,	rolig	och	hälsosam	livsstil	för	alla.” 

 

4.1.1	Intern	kommunikation	av	CSR	

Catrine	 Marchall	 beskriver	 Stadiums	 interna	 kommunikation	 av	 hållbarhet	 som	 befintligt	

men	med	stora	förbättringsmöjligheter.	 

 

“Idag	finns	ingen	tydlig	linje	för	hur	anställda	ska	ta	del	av	all	den	informationen	som	finns	

om	vårt	hållbarhetsarbete”	-	Catrine	Marchall 
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Stadiums	 hållbarhetsarbete	 var	 för	 ett	 antal	 år	 sedan	 nästintill	 obefintligt	 men	 har	 de	

senaste	 åren	 tagit	 större	 plats.	 Därför	 har	 Stadium	 bildat	 ett	 hållbarhetsråd	 där	 personer	

från	de	flesta	av	Stadiums	avdelningar	deltar.	Dessutom	är	de	i	uppstartsfasen	av	att	skapa	

strategiska	 dokument	 som	 beskriver	 hållbarhetsvisionen	 och	 genomsyrar	 hela	 företaget.	

Enligt	 Catrine	 Marchall	 är	 Stadiums	 hållbarhetsarbete	 relativt	 osynligt	 i	 Stadiums	

företagsbeskrivning,	 vilket	 enligt	 henne	 behövs	 förändras	 för	 att	 förbättra	 trovärdigheten.	

Den	 interna	kommunikationen	är	en	vital	del	 i	 Stadiums	 långsiktiga	hållbarhetsarbete.	Om	

inte	kommunikationen	genomsyras	i	organisationen	är	det	lätt	att	slutkund	inte	informeras	

och	 den	 konkurrensfördel	 som	 CSR	 kan	 ge,	 försvinner.	 Catrine	 Marchall	 berättar	 om	 ett	

intranät	 som	 har	 utvecklats	 de	 senaste	 åren.	 Här	 finns	 möjlighet	 för	 utbildning	 och	

kommunikation	direkt	ut	till	alla	anställda	på	Stadium.	Utmaningen,	som	Catrine	beskriver,	

är	 att	 på	 ett	 intressant	 och	 informerande	 sätt	 nå	 ut	 till	 så	 många	 anställda	 som	möjligt.	

Fokus	ligger	på	att	ge	ut	information	som	enkelt	går	att	processa	för	anställda	i	butik	och	på	

huvudkontoret.	 Kommunikationen	 har	 blivit	 bättre	 och	 nu	 tar	 hållbarhetsfrågor	 en	 större	

plats	 på	 de	 butikschefsmöten	 som	hålls	 centralt	 inför	 varje	 säsong.	 Det	 leder	 till	 ett	 stort	

ansvar	hos	butikschefen	då	Stadium	har	ett	stort	antal	timanställda.	Då	vissa	endast	arbetar	

få	antal	timmar	i	månaden,	skapas	en	utmaning	att	nå	ut	till	dessa. 

 

Hållbarhetsrådet	på	Stadium	AB	är	en	grupp	av	representanter	från	Inköpsavdelningen,	HR-

avdelningen,	Logistikavdelningen,	Marknadsavdelningen	och	Försäljningsavdelningen.	Rådet	

diskuterar	Stadiums	hållbarhetsarbete	och	hur	avdelningar	ska	samarbeta	 i	CSR-frågor,	där	

målet	 är	 att	 ta	 beslut	 om	Stadiums	 totala	 CSR-strategi.	 #Logistik	 beskriver	 vikten	 av	 rådet	

och	 även	 om	 logistikavdelningen	 mest	 har	 samarbeten	 med	 försäljningsavdelningen	 och	

inköpsavdelningen	är	det	bra	med	ett	hållbarhetsråd	som	kan	diskutera	hållbarhet	generellt	i	

alla	 avdelningar.	 Alla	 olika	 avdelningar	 bidrar	 på	 sitt	 sätt	 till	 diskussioner	 inom	

hållbarhetsrådet.	 #Logistik	 beskriver	 hur	 HR-avdelningen	 har	 det	 största	 ansvaret	 när	 det	

handlar	om	sociala	ansvaret	men	att	logistikavdelningen	har	ett	större	inflytande	kring	miljö	

och	ekonomiskt	ansvar.	 

 

Försäljningsavdelningen	 kommer	 inte	 längre	 att	 vara	 representerad	 i	 rådet	 från	 och	med	

2018	utan	endast	om	det	är	frågor	som	rör	deras	avdelning	specifikt.	#Försäljning	beskriver	
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att	de	i	nuläget	inte	behöver	ha	en	plats	på	grund	av	ineffektivitet.	Stora	CSR-beslut	tas	alltid	

först	i	hållbarhetsrådet	för	att	sen	presenteras	för	ledningsgruppen	för	Stadium.	#Etablering	

menar	 att	 samordningen	 i	 rådet	 skapar	 ett	 ordentligt	 beslutsunderlag	 med	 flera	 olika	

perspektiv	från	närvarande	avdelningar.	 

 

4.2	CSR-aktiviteter 

Stadium	AB	 har	 idag	 CSR-arbete	 som	marknadsförs	 externt	 och	 delas	 in	 i	 fem	 kategorier:	

Code	 of	 Conduct,	 Miljö,	 Produktion,	 Samarbeten	 och	 Socialt	 Ansvar	 (Stadium,	 2018b).	

Samarbeten	kommer	 inte	beskrivas	 i	ett	eget	stycke	då	flera	av	de	andra	CSR-aktiviteterna	

inkluderar	samarbeten. 

 

Code	 of	 Conduct	 är	 viktig	 för	 Stadium	 då	 de	 själva	 inte	 äger	 några	 fabriker	 och	

uppförandekoden	är	främst	formulerad	i	avseende	till	deras	leverantörer	för	att	säkerställa	

att	de	följer	de	värderingar	som	Stadium	kräver.	Uppförandekoden	är	bland	annat	baserad	

på	 International	 Labour	 Organization	 (ILO)	 konventioner	 om	 arbetsvillkor	 och	 FN:s	

Barnkonvention.	 Textilimportörernas	 riktlinjer	 appliceras	 också	 angående	 vilka	 kemikalier	

som	får	och	inte	får	användas	i	produktionen	(Stadium,	2018c). 

 

I	 Stadiums	 kategori	Miljö	är	 aktiviteterna	omfattande	och	därför	 har	 författarna	 i	 den	här	

studien	valt	att	sammanfatta	två	aktiviteter	nedan. 

 

I	 Stadiums	 arbete	mot	 att	 göra	mindre	 skada	mot	miljön	 i	 deras	 verksamhet	 har	 de	 även	

skapat	 initiativet	 Re:activate	 som	 innebär	 att	 kunder	 kan	 lämna	 in	 gamla	 kläder	 och	

sportprodukter	 i	Human	Bridges	 lådor	 i	Stadiums	butiker.	Human	Bridge	delar	sedan	ut	de	

insamlade	 produkterna	 till	 behövande	 människor	 i	 utsatta	 områden	 i	 världen	 (Stadium,	

2018d). 

 

Supporting	Earth	är	också	ett	koncept	Stadium	har	skapat	för	att	förenkla	för	kunder	att	hitta	

hållbara	 produkter	 i	 Stadiums	 butiker.	 Det	 görs	 genom	 att	 Stadium	 sätter	 etiketter	 på	

produkterna	som	till	exempel	är	tillverkade	av	ekologisk	bomull	eller	återvunnen	polyester.	

Supporting	 Earth	 omfattar	 fyra	 olika	 initiativtagande	 av	 Stadium:	 Save	 water	 &	 energy,	

sustainable	cotton,	recycled	fabric	och	PFC	free	(Stadium,	2018d). 
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Stadium	har	bestämt	att	samtliga	vattenflaskor	som	säljs	på	Stadium	ska	vara	BPA-fria	samt	

tillverkade	av	Bioplast.	Detta	för	att	plast	görs	av	etanol	genom	att	processera	olja.	Bioplast	

har	samma	egenskaper	som	vanlig	plast	men	är	gjort	av	råvara	som	är	förnyelsebar	istället	

för	olja	(Stadium,	2018e). 

 

Som	tidigare	nämnts	i	avsnittet	om	Stadiums	CSR-aktiviteter	i	miljö	är	också	Re:activate	ett	

socialt	ansvar.	Human	Bridge	delar	ut	de	insamlade	produkterna	till	behövande	människor	i	

utsatta	områden	i	världen	(Stadium,	2018f). 

 

År	 1995	 startade	 Stadium	 Sports	 Camp,	 vilket	 är	 ett	 sommarläger	 för	 barn	 och	 unga	 i	

Norrköping	 och	 Halmstad	 och	 är	 idag	 Sveriges	 största	 sportläger.	 Lägret	 arrangeras	

tillsammans	 med	 lokala	 idrottsföreningar	 och	 Stadium	 ger	 tillbaka	 cirka	 25	 %	 av	

omsättningen	till	föreningarna.	Mellan	åren	1995-2017	har	cirka	60	miljoner	kronor	delats	ut	

till	 idrottsföreningar.	 2017	 slog	 de	 även	 deltagarrekord	 då	 över	 7900	 barn	 och	 ungdomar	

deltog.	Lägret	sysselsätter	också	drygt	1300	lägerledare	varje	år	(Stadium,	2018f). 

	

4.3	CSR-Strategi	i	Stadium	ABs	avdelningar 

4.3.1	Logistikavdelning	

På	 plats	 i	 Norrköpings	 huvudkontor	 träffade	 författarna	 en	 ansvarig	 person	 för	

logistikavdelningen	 som	 fortsättningsvis	 refereras	 som	 #Logistik.	 #Logistik	 beskrev	 vad	

avdelningens	 uppgifter	 innebär	 vilket	 i	 huvuddrag	 är	 att	 transportera	 produkter	 från	

produktionsländer	 till	 Stadiums	 distributionscentral	 i	 Norrköping	 och	 sedan	 vidare	 till	

Stadiums	cirka	170	butiker	i	Sverige,	Tyskland,	Finland	och	Online	på	ett	så	effektivt	sätt	som	

möjligt. 

 

“Vår	affärside	är	att	aktivera	världen	genom	att	sälja	varor	och	då	är	logistiken	en	jätteviktig	

apparat[...]”	#Logistik 

 

#Logistik	 beskriver	 avdelningens	 ansvar	 av	 att	 transportera	 alla	 varor	 till	 deras	 butiker,	

kunder	och	 till	 andra	engagemang	exempelvis	 Stadium	Sports	Camp	och	betonar	med	det	

avdelningens	betydelse.	Hen	beskriver	vidare	att	det	är	viktigt	att	konsekvent	ha	en	dialog	
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med	andra	avdelningar	 som	 inte	alltid	 förstår	hur	 logistikavdelningens	arbete	 fungerar	 för	

att	lyckas	utföra	det	på	ett	hållbart	sätt.	Ett	exempel	#Logistik	tar	upp	är	att	om	en	vara	är	

försenad	ut	till	butik	och	en	annan	avdelning	pressar	logistikavdelningen	att	få	ut	den,	måste	

de	ta	beslut	om	de	kör	ut	det	direkt	eller	till	exempel	väntar	tills	dagen	efter.	Anledningen	är	

att	de	alltid	vill	 leverera	produkter	med	hög	fyllnadsgrad	i	lastbilarna.	Det	menar	hen	är	en	

daglig	dialog	för	att	inte	riskera	att	det	körs	halvtomma	lastbilar	vilket	berör	logistiken	samt	

hållbarhetstänket	som	de	använder. 

 

“Vi	jobbar	allra	mest	med	fyllnadsgrad”	#Logistik 

 

Så	svarade	#Logistik	på	frågan	om	CSR-strategin	på	logistikavdelningen.	Hen	menar	att	hög	

fyllnadsgrad	i	deras	lastbilar	resulterar	i	färre	antal	transporter	vilket	i	sin	tur	leder	till	lägre	

påverkan	på	miljön.	Leverantörer	utomlands	testar	hur	mycket	produkterna	tål	vid	transport	

utan	 att	 skadas.	 Sedan	 på	 distributionscentralen	 i	 Norrköping	mäts	 och	 vägs	 produkterna	

och	datan	samlas	 i	ett	system.	När	något	sedan	plockas	från	 lagret	räknar	systemet	ut	hur	

det	ska	bli	optimal	fyllnadsgrad	enligt	#Logistik.	Sedan	betonar	hen	att	hög	fyllnadsgrad	sker	

parallellt	med	att	lyckas	transportera	alla	produkter	till	butikerna	på	ett	effektivt	sätt	vilket	

är	deras	CSR-strategi.	På	månadsbasis	och	årsbasis	följer	de	noggrant	upp	nyckeltal	med	sina	

leverantörer.	 #Logistik	 beskriver	 att	 hållbarhetsarbetet	 för	 logistikavdelningen	 även	

resulterar	 i	 att	 de	 blir	 mer	 kostnadseffektiva.	 Förutom	 fyllnadsgraden	 försöker	 de	 även	

använda	 så	 lite	 emballage	 i	 frakterna	 som	möjligt.	 Produkterna	 får	 inte	bli	 skadade	under	

transport	men	hen	betonar	att	de	hela	tiden	försöker	minska	användandet	av	wellpapp	och	

plast.	 Förutom	de	 två	CSR-initiativen	 jobbar	de	även	med	att	 ständigt	 få	ner	emissionerna	

från	 transporterna.	 #Logistik	 berättar	 att	 de	 samarbetar	 med	 PostNord	 som	 står	 för	

bemanningen	på	distributionscentralen	samt	kör	ut	varor	och	har	hand	om	lastbilarna.	Hen	

beskriver	 deras	 samarbete	 som	 nära	 och	 att	 de	 har	 gemensamma	 mål	 om	 emissioner.	

PostNord	använder	sig	av	förnybart	bränsle	 i	 lastbilarna	samt	att	de	också	alltid	vill	ha	hög	

fyllnadsgrad	 i	 lastbilarna.	 Stadium	 har	 enligt	 #Logistik	 noggrann	 uppföljning	 av	 KPI	 på	

områdena	fyllnadsgrad,	emissioner	samt	hur	mycket	de	återvinner.	 

 

“PostNord	är	stora	men	vi	har	valt	att	arbeta	med	de	väldigt	 länge	och	vi	har	ett	avtal	där	

vissa	delar	måste	vara	med,	då	vi	vill	att	de	jobbar	på	ett	proaktivt	sätt”	#Logistik 



	 39	

 

Så	 inledde	#Logistik	förklaringen	av	Stadiums	samarbete	med	PostNord	och	fortsätter	med	

att	de	 tillsammans	har	en	ständig	dialog	och	att	PostNord	arbetar	mycket	med	hållbarhet.	

Enligt	#Logistik	har	de	gemensamma	ståndpunkter	där	de	båda	vill	minska	utsläppen	samt	

ha	ett	kostnadsfokus.	#Logistik	beskrev	att	det	är	mycket	lättare	att	driva	hållbarhetsarbete	

om	det	finns	kostnadsfördelar. 

 

“Vi	orderlägger	inget	med	flyg	från	våra	produktionsländer”	#Logistik 

 

Så	inledde	#Logistik	om	transporten	från	deras	produktionsländer,	främst	från	Asien,	där	de	

använder	 sig	 primärt	 av	 sjöfart	 då	 det	 är	 mest	 miljömedvetet.	 Hen	 fortsätter	 med	 att	

transport	 med	 flyg	 kan	 uppstå	 på	 grund	 av	 till	 exempel	 förseningar	 i	 produktionen.	 Då	

använder	 de	 hellre	 tåg	 då	 det	 är	mer	miljöeffektivt	 än	 flyg	men	 att	 kostnaden	 är	 ungefär	

densamma.	 

 

“På	logistikavdelningen	är	det	viktigt	att	tänka	på	vår	effekt	på	jorden	där	utsläpp	är	det	vi	

framförallt	kan	påverka”	#Logistik 

 

#Logistik	 beskrev	 att	 utsläpp	 är	 avdelningens	 största	 område	 av	 CSR	 men	 att	

logistikavdelningen	även	har	en	stor	roll	i	Stadiums	Re:activate	som	de	arbetar	tillsammans	

med	Human	Bridge.	Hen	menar	att	Stadium	engagemang	gör	att	personers	använda	saker	

inte	 bara	 kastas	 utan	 ser	 till	 att	 det	 kommer	 till	 bättre	 behövande	 i	 världen.	

Insamlingsprocessen	 görs	 via	 insamlingslådor	 i	 butiker	 och	 på	 huvudkontoret	 där	

konsumenter	kan	lämna	använda	saker.	Sedan	ser	Stadium,	tillsammans	med	Human	Bridge,	

till	 att	 de	 når	 fram	 till	 målgruppen.	 Den	 processen	 har	 logistikavdelningen	 ständig	

uppföljning	på.	#Logistik	har	uppmärksammat	att	en	del	av	deras	konkurrenter	börjat	med	

samma	initiativ.	#Logistik	berättar	att	Stadium	ofta	arbetar	tillsammans	med	partners	för	att	

få	 det	 bästa	 resultatet	 då	 hen	 tycker	 det	 är	 bättre	 att	 Stadium	 fokuserar	 på	 deras	

kärnverksamhet.	 Hen	 fortsätter	med	 att	 Stadium	 exempelvis	 inte	 är	 ett	 logistikföretag	 på	

samma	 sätt	 som	 PostNord	 och	 att	 det	 därför	 är	 bättre	 att	 PostNord	 har	 hand	 om	

transporterna	då	de	är	mer	kompetenta	på	området.	Hen	menar	att	Stadiums	roll	istället	blir	

att	agera	som	en	bra	partner	där	Stadium	ställer	krav	och	har	en	öppen	dialog. 
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“Hållbarhetsrådet	 är	 utifrån	 att	 hållbarhet	 är	 en	 viktig	 del	 där	 vi	 ska	 agera	 schysst	 mot	

leverantörer	och	kunder	och	att	produktionen	fungerar	på	ett	bra	sätt”	#Logistik 

 

Hållbarhetsrådet	arbetar	med	att	besluta	hur	Stadiums	hållbarhetsarbete	ska	kommuniceras	

internt	 och	 externt.	 #Logistik	 beskriver	 ett	 exempel	 där	 Stadium	 nu	 fokuserar	 mycket	 på	

plast.	Med	rätt	kommunikation	till	allmänheten	kan	konkurrenter	också	minska	användandet	

av	plast	och	att	bidraget	då	skulle	bli	ännu	större	(#Logistik).	Den	interna	kommunikationen	

är	också	en	utmaning,	just	att	få	3500	anställda	att	känna	sig	trygga	i	vad	Stadium	gör	samt	

att	 säljarna	 kan	 förmedla	 det	 till	 kunderna.	 Internt	 sker	 kommunikation	 genom	 Stadiums	

intranät	 och	 Stadiums	 hållbarhetsrapport	 som	 även	 är	 tillgänglig	 för	 allmänheten.	 I	

hållbarhetsrapporten	 presenteras	 Stadium	 det	 hållbarhetsarbete	 som	 de	 annars	 inte	

marknadsför	exempelvis	deras	minskning	av	utsläpp. 

 

“Vi	 får	 erkännande	 genom	priser	 och	 utmärkelser	 och	 det	 är	 ett	 kvitto	 på	 att	man	 jobbar	

rätt”	#Logistik 

 

Det	är	#Logistiks	beskrivning	av	externa	intressenters	erkännande	till	Stadium.	För	#Logistik	

personligen	är	det	mer	givande	att	prata	med	andra	människor	om	hållbarhetsarbete	och	få	

en	personlig	uppskattning	av	arbetet	som	Stadium	gör.	Hen	beskrev	att	det	 finns	krav	och	

lagar	i	olika	länder	och	att	Stadium	har	som	minimum-mål	att	följa	dessa	för	respektive	land.	

Samtidigt	kan	dessa	krav	vara	låga,	till	exempel	utsläppskrav,	där	Stadium	ofta	ligger	mycket	

bättre	till	än	vad	som	krävs.	Det	har	de	enligt	#Logistik	klarat	av	att	göra	genom	att	de	har	

avtal	med	deras	partners	och	 leverantörer	 som	kräver	att	alla	måste	 jobba	proaktivt	kring	

hållbarhet.	På	avdelningen	används	uppsatta	CSR-mål	 som	strategidokument	och	 följs	upp	

månadsvis. 

 

“Sådan	 är	 vår	 företagskultur	 och	 det	 är	 många	 som	 tycker	 om	 det	 när	 de	 kommer	 på	

arbetsintervju,	och	det	är	en	del	av	det	sociala	ansvaret	i	CSR”	#Logistik 

 

I	 frågan	om	anställningsintervjuer	på	 logistikavdelningen	menar	#Logistik	att	de	oftast	 inte	

pratar	så	mycket	om	hållbarhet	då	de	inte	heller	marknadsför	det	i	stor	omfattning.	Det	som	

hen	 däremot	 menar	 CSR	 påverkar,	 är	 deras	 företagskultur.	 Bland	 annat	 ett	 gym	 och	

träningshall	på	arbetsplatsen	där	anställda	får	träna	på	arbetstid,	samt	att	ett	möte	kan	ta	
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plats	 samtidigt	 som	 en	 promenad	 eller	 löprunda.	 #Logistik	 menar	 att	 det	 är	 många	 som	

uppskattar	det	när	de	kommer	på	arbetsintervju	och	att	det	är	en	del	av	det	sociala	ansvaret	

som	Stadium	tar	i	deras	CSR-arbete.	Hen	betonar	att	det	sociala	ansvaret	från	Stadium	mer	

kommer	från	deras	HR-avdelning	och	att	logistikavdelningen	framförallt	har	hand	om	miljö-	

och	ekonomiska	perspektiv	där	de	har	stort	inflytande	i	hållbarhetsrådet. 

 

“CSR	känns	som	en	självklarhet[...]”	#Logistik 

 

Så	 svarade	 #Logistik	 på	 frågan	 om	 varför	 stadium	 arbetar	 med	 CSR.	 Hen	 menar	 att	

alternativet	 är	 ju	 att	 inte	 arbeta	 med	 det	 och	 att	 det	 idag	 skulle	 kännas	 konstigt.	 Hen	

fortsätter	med	att	vi	alla	lever	i	samma	värld	och	att	vi	idag	har	kunskap	om	att	människan	

har	stor	påverkan	på	jorden	och	att	individen	därför	måste	ta	sitt	ansvar. 

 

4.3.2	HR-avdelning	

Personen	 på	 HR-avdelningen	 som	 intervjuades	 refereras	 som	 #HR	 och	 började	 med	 att	

beskriva	 HR-avdelningens	 arbetsuppgifter.	 De	 har	 ett	 ansvar	 för	 Stadiums	 interna	

kommunikation	bland	annat	genom	deras	intranät.	Avdelningen	har	också	strategiskt	arbete	

med	 rekrytering,	en	 löneavdelning	 som	har	hand	om	 lönerna	 i	 Sverige	 samt	 fungerar	 som	

stöd	till	chefer	som	behöver	hjälp	med	HR-frågor. 

 

“På	HR	har	vi	möjlighet	att	påverka	och	påverkar	mjukare	frågor	om	personalen[...]”	#HR 

 

Så	 inledde	 #HR	beskrivningen	 av	 deras	 avdelnings	 CSR-strategi.	Hen	 fortsatte	med	 att	 det	

mesta	 av	 deras	 arbete	 är	 det	 sociala	 ansvaret	 i	 CSR.	 De	 säkerställer	 att	 de	 inte	 har	

barnarbete	 utomlands,	 att	 rekryteringsprocesser	 kan	 ge	 upphov	 till	 mångfald	 genom	 hur	

jobbannonser	 utformas	 och	 att	 till	 exempel	 både	män	 och	 kvinnor	 ska	 finnas	med	 under	

intervjuer.	Arbetsvillkor	och	löner	är	också	en	viktig	del	i	det	sociala	ansvaret,	fortsätter	#HR,	

och	att	se	till	att	de	följer	Sveriges	och	EUs	 lagar.	Hen	beskriver	att	många	av	de	anställda	

ute	i	butik	är	unga	och	Stadium,	som	deras	första	arbetsgivare,	tar	ansvar	genom	att	fostra	

in	dem	i	en	sund	arbetsmiljö.	För	att	 få	en	bättre	könsfördelning	menar	#HR	att	de	har	en	

rekryteringspolicy	 som	 proaktivt	 arbetar	 mot	 det,	 samt	 att	 de	 har	 månatliga	

lönekartläggningar	där	de	studerar	skillnader	i	lön	bland	till	exempel	män	och	kvinnor. 
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“Vi	måste	 tro	 på	 och	 leva	 efter	 att	 en	 bra	 personalstyrka	med	mångfald	 gynnar	 oss	 som	

företag[...]”	#HR 

 

Så	 inleder	 #HR	 sitt	 svar	 angående	 motiven	 bakom	 CSR-arbetet	 och	 fortsätter	 med	 att	

personalstyrkan	i	butikerna	ska	spegla	samhället	för	att	stärka	försäljningen.	Rätt	person	på	

rätt	 plats	 är	 bland	 annat	 att	 ha	 mångfald	 #HR.	 HR-avdelningen	 startade	 ett	 initiativ	 att	

anställda	 i	 butik	 bär	 namnbricka	med	 information	 om	 vilka	 språk	 personen	 kan	 tala.	 Det	

menar	#HR	var	någonting	som	underlättade	 för	kunder	att	känna	sig	 trygga	att	 ta	kontakt	

med	 en	 säljare	 och	 att	 initiativet	 har	 potential	 att	 implementeras	 i	 fler	 butiker.	 Det	 är	

någonting	 som	 #HR	 också	 hoppas	 ska	 attrahera	 en	mer	mångkulturell	 arbetskraft.	 Det	 är	

lättare	att	genomföra	Stadiums	affärsidé	att	aktivera	världen	om	personalen	också	speglar	

världen	tycker	#HR.	#HRs	personliga	åsikt	är	att	mångfald	är	en	bred	fråga	och	det	inte	borde	

behövas	bearbetas	med	utan	att	det	ska	vara	en	självklarhet.	 

 

“Vi	ligger	bättre	till	än	riksgenomsnittet[...]”	#HR 

 

Så	säger	#HR	om	Stadiums	nuvarande	 läge	angående	könsfördelning	ute	 i	butik.	Det	gäller	

enligt	#HR	både	medarbetare	och	i	butikschef	positioner	där	ungefär	50	procent	i	dagsläget	

är	kvinnor.	Dock	menar	#HR	att	vissa	detaljhandelsföretag	har	målgrupper	mer	inriktade	på	

kvinnor	i	jämförelse	med	Stadium	och	att	de	konkurrenterna,	tack	vare	det,	har	en	majoritet	

kvinnor	som	anställda	i	butik.	 

 

“[...]	vårt	mål	är	det	som	är	företagets	mål”	#HR 

 

#HR	beskriver	att	de	 inte	använder	sig	av	en	konkret	dokumentation	som	de	 följer	 i	deras	

hållbarhetsarbete	 men	 att	 de	 har	 en	 rekryteringspolicy	 som	 arbetar	 mot	 jämnare	

könsfördelningen	 i	 personalstyrkan	 på	 ledarpositioner.	 Det	 är	 företagets	 mål	 och	 därför	

också	HR-avdelningens	mål	som	enligt	#HR	har	stor	påverkan	på	beslut. 

 

“Därför	kommer	nog	inte	de	frågorna	upp	under	anställningsintervjuer[...]”	#HR 

 

Enligt	 #HR	 pratar	 sällan	 rekryteringskandidater	 om	 Stadiums	 hållbarhetsarbete	 vilket	 hen	

tror	 beror	 på	 att	 HR-avdelningen	 förutsätts	 ta	 sitt	 sociala	 ansvar.	 #HR	menar	 att	 Stadium	
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inger	 en	 trygghetskänsla	 hos	 kandidater	 genom	 deras	 starka	 varumärke	 och	 att	 folk	

förutsätter	att	de	sköter	sig,	vilket	de	också	gör	enligt	#HR. 

 

“Vi	genomför	en	medarbetarundersökning	som	vi	på	HR	driver	processen	av”	#HR 

 

Nyckeltal	 som	 HR-avdelningen	 använder	 sig	 av	 är	 mångfald,	 könsfördelning	 och	

lönestrukturen	där	bland	annat	 löneskillnaderna	 redovisas	 i	hållbarhetsrapporten.	Varje	år	

genomförs	 också	 en	 stor	 medarbetarundersökning	 som	 HR-avdelningen	 driver.	 I	

undersökningen	 får	 medarbetare	 svara	 på	 frågor	 om	 till	 exempel	 deras	 arbetsbelastning,	

förtroende	 för	 ledningsgruppen	 och	 om	 de	 får	 feedback	 från	 sin	 närmsta	 chef.	 HR-

avdelningen	 analyserar	 den	 insamlade	 datan	 och	 där	 det	 behövs	 åtgärder	 finns	 HR-

avdelningen	som	stöd	till	de	chefer	som	behöver.	#HR	beskrev	även	att	de	nu	även	infört	två	

lite	 mindre	 undersökningar	 en	 gång	 per	 halvår	 och	 ytterligare	 än	 gång	 per	 kvartal	 en	

undersökning	som	de	kallar	för	“mode-meter”.	I	den	sistnämnda	undersökningen	frågar	de	

medarbetarna	om	de	kan	tänka	sig	att	rekommendera	Stadium	som	arbetsgivare	till	andra.	

Det	är	ett	bra	mått	enligt	#HR	på	hur	bra	medarbetarna	mår.	HR-avdelningen	jobbar	ständigt	

proaktivt	för	att	uppnå	goda	resultat	i	frågan.	#HR	fortsätter	med	att	de	ibland	har	mottagit	

sämre	resultat	i	den	större	undersökningen	än	vad	de	önskat.	Trots	det	syns	det	ändå	inte	i	

“mode-meter”	testet	vilket	#HR	tror	är	kopplat	till	medarbetarnas	stolthet	för	Stadium	och	

dess	starka	varumärke. 

 

“CSR	är	en	samhällsfråga	och	vi	är	övertygade	om	att	vi	blir	mer	lönsamma	av	det”	#HR 

 

#HR	 beskriver	 att	 deras	 drivkraft	 att	 arbeta	 med	 CSR	 och	 att	 vårda	 deras	 varumärke	 är	

internt	 och	 externt	 viktigt	 för	 att	 lyckas	 uppnå	 deras	 vision	 att	 aktivera	 världen.	 Det	

tankesättet	menar	#HR	också	gör	dem	mer	lönsamma	och	idag	finns	två	viktiga	värderingar	

som	genomsyrar	organisationen:	energi	och	passion.	När	#HR	håller	i	introduktioner	för	nya	

butiker	menar	hen	att	 värderingarna	 känns	hos	medarbetarna	och	 att	 värderingarna	 även	

når	ut	till	kunden.	Medarbetare	är	även	passionerade	för	träning	och	användning	av	deras	

produkter	efter	arbetstid	vilket	leder	till	att	de	kan	nå	visionen	om	att	få	människor	att	leva	

ett	aktivt	liv. 
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“Vi	 arbetar	med	 riskanalyser	 där	 vi	 analyserar	 och	 förbereder	 att	 vi	 kan	hamna	 i	 konstiga	

situationer”	#HR 

 

#HR	berättade	om	ett	exempel	för	ett	år	sedan	då	Dagens	Nyheter	skrev	en	kritisk	artikel	om	

att	Stadium	bara	har	manliga	fotbollsspelare	på	bild	i	Stadiums	butiker	på	fotbollsavdelning.	

För	att	inte	hamna	i	liknande	situationer	igen	beskriver	#HR	att	de	gör	riskanalyser	inför	nya	

reklamkampanjer	där	de	ställer	sig	 frågan	om	någon	kan	uppfatta	det	på	ett	stötande	sätt	

eller	ett	 felaktigt	sätt	och	öka	 förståelsen	 för	att	saker	kan	misstolkas.	När	Stadium	senast	

utförde	en	kampanj,	där	de	samlade	in	“klappar”	på	sms	från	människor,	skänkte	Stadium	1	

000	 000	 kronor	 till	 Riksidrottsförbundets	 arbete	med	 jämställdhet	 inom	 idrott.	 I	 det	 fallet	

beskrev	 #HR	 hur	 de	 noggrant	 analyserade	 vilka	 klubbar	 de	 sponsrar,	 att	 de	 har	 kvinnliga	

idrottare	samt	att	Stadium	kunde	svara	på	frågor	om	klubbarna. 

 

“[...]	hållbarhetsfrågan	ligger	starkt	i	HR”	#HR 

 

När	det	kommer	till	samarbeten	med	externa	organisationer	från	HRs	perspektiv	menar	#HR	

att	de	inte	har	samma	typ	av	samarbeten	som	andra	avdelningar.	Dock	betonar	#HR	att	till	

exempel	 Stadium	 Sports	 Camp	 rapporterar	 till	 HR	 och	 att	 det	 då	 blir	 många	 intressenter	

kopplat	 till	 det.	 #HR	betonar	 att	 de	 har	 samarbeten	med	 fackliga	 förbund	 där	 Stadium	är	

noggranna	med	att	följa	uppsatta	samtyckesregler	i	Sverige	och	utomlands.	Stadium	arbetar	

också	med	en	antikorruptionspolicy	vilket	är	HRs	ansvar.	#HR	menar	att	HR-avdelningen	är	

styrande	 i	 många	 centrala	 frågor	 och	 att	 deras	 ord	 väger	 tungt	 om	 de	 bestämmer	 att	

Stadium	inte	ska	samarbeta	med	någon	specifik	organisation	längre. 

 

“På	 HR	 får	 vi	 inte	 jättemycket	 erkännande	 på	 grund	 av	 att	 HR	 förväntas	 driva	 vissa	

frågor[...]”	#HR 

 

#HR	 beskrev	 att	 Stadium	 som	 organisation	 får	 mycket	 erkännande	 kring	 deras	

hållbarhetsarbete	men	att	HR-avdelningen	specifikt	inte	får	ta	emot	mycket.	Det	menar	#HR	

beror	på	att	mycket	 förväntas	av	HR	och	när	de	betalar	 lön	 till	anställda	är	det	 ingen	som	

ringer	 upp	 och	 tackar	 för	 lönen,	 skulle	 det	 däremot	 inte	 komma	 någon	 lön	 skulle	 ett	

missnöje	uppstå.	Det	beskriver	#HR	är	för	att	mycket	av	deras	arbete	är	en	självklarhet	och	

att	det	 istället	 ligger	i	deras	egna	ansvar	att	ge	positiv	feedback	till	varandra.	Dock	gör	HR-
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avdelningen	reportage	i	deras	interna	kommunikation	och	där	kan	ansvarig	person	få	snabb	

positiv	feedback	på	att	det	är	uppskattat. 

 

4.3.3	Försäljningsavdelning	

En	intervju	gjordes	med	ansvarig	på	Försäljningsavdelningen	och	refereras	som	#Försäljning.	

Hen	 beskriver	 avdelningen	 som	 länken	 mellan	 Stadiums	 huvudkontor	 i	 Norrköping	 och	

butikerna	i	Sverige,	Finland	och	Tyskland.	Målet	för	försäljningsavdelningen	är	att	sälja	varor	

som	 inköpsavdelningen	 köper	 in	 med	 högsta	 möjliga	 marginalvinst,	 samt	 besluta	 vilka	

kampanjer	som	ska	kommuniceras	mot	den	kommersiella	marknaden.	I	dagsläget	sitter	hen	

med	 i	 hållbarhetsrådet	 men	 kommer	 framöver	 inte	 att	 ha	 en	 permanent	 plats	 där.	 Det	

förklaras	med	att	försäljning	i	nuläget	inte	behöver	ha	en	permanent	plats	och	att	det	inte	är	

effektivt.	#Försäljning	beskriver	att	de	kommer	bli	inkallade	till	rådet	den	dagen	CSR-initiativ	

görs	mot	försäljning.	 

 

“Vi	har	tagit	fram	ett	gult	kort	som	beskriver	våra	spelregler	på	vår	avdelning”	#Försäljning 

 

#Försäljning	beskriver	att	de	internt	inom	avdelningen	tagit	fram	strategikort	som	beskriver	

viktiga	ståndpunkter	och	hur	de	vill	ha	det	på	sin	arbetsplats.	På	kortet	beskrivs	vad	de	står	

för	 på	 avdelningen	 och	 innefattar	 ståndpunkter	 inom	 sexuell	 läggning,	 etnicitet,	 religion,	

kön,	ledarskapskultur,	träningskultur	och	må-brakultur.	#Försäljning	beskriver	att	det	behövs	

på	grund	av	den	nya	generationen	som	ställer	högre	krav.	Det	är	också	meningen	att	det	ska	

fungera	som	ett	strategidokument	som	Stadium	tydligt	kan	gå	tillbaka	till	om	de	uppfattar	

att	någon	faller	utanför	dessa	värderingar. 

 

“Vi	 arbetar	 med	 kommersiella	 kampanjplaner	 där	 vi	 kan	 kommunicera	 våra	 CSR-initiativ”	

#Försäljning 

 

På	 försäljningsavdelningen	 är	 den	 stora	 CSR-aktiviteten	 Re:activate.	 Nu	 i	 vår	 2018	

marknadsförs	 en	 kampanj	 under	 namnet	 re:run	 där	 all	 löparkonfektion	 är	 producerat	 av	

återvunnet	material.	#Försäljning	beskriver	att	allt	kampanjmaterial	såsom	skyltar	i	butik	och	

informationskataloger	 till	 säljare	 nu	 innehåller	 information	 om	 de	 hållbarhetsinitiativ	 som	

kampanjen	driver.	Det	görs	för	att	hjälpa	säljare	i	butik	med	kommunikationen	ut	till	kunder.	
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#Försäljning	beskriver	att	det	idag	är	svårt,	som	säljare,	att	vara	påläst	på	allt	som	har	med	

CSR	att	göra.	Där	har	försäljningsavdelningen	en	viktig	position	att	informera	deras	säljare	så	

att	de	känner	sig	trygga	med	produkterna	de	säljer.	 

 

“Idag	 är	 hållbarhet	 betydligt	mer	 belyst	 och	 en	 ny	 generation	 på	 arbetsmarknaden	 ställer	

högre	krav[...]	Vi	har	stor	nytta	av	att	vi	har	olika	bakgrund	i	vårt	teamarbete” 

#Försäljning 

 

Så	besvarade	#Försäljning	angående	vad	motiven	 för	deras	CSR-aktiviteter	är	och	 fortsatte	

med	 att	 beskriva	Re:activate	 som	 den	 absolut	mest	 framstående	 aktiviteten	 jämfört	med	

konkurrenterna.	 Hen	 är	 stolt	 över	 den	 positiva	 effekten	 det	 initiativet	 skapar	 åt	 andra	

behövande	 länder	 och	människor.	 #Försäljning	 nämner	 återigen	 vikten	med	 att	 följa	med	

den	utveckling	som	sker	i	samhället	och	beskriver	hur	viktigt	det	är	med	en	mixad	bakgrund	

av	erfarenheter,	etnicitet	och	kön	när	ett	team	arbetar.	 

	 

“Att	aktivera	världen	är	integrerat	i	allt	vi	gör”	#Försäljning 

 

För	 Stadiums	 försäljningsavdelning	 är	 det	 viktigt	 att	 deras	 affärsidé	 “Aktivera	 världen”	 är	

integrerat	i	allt	kampanjmaterial	som	används	i	butik.	#Försäljning	beskriver	hur	de	på	olika	

sätt	kan	aktivera	varor	så	att	så	många	som	möjligt	kan	köpa	produkter	för	att	på	vis	aktivera	

sina	 liv.	 På	 liknande	 sätt	 är	 deras	 “gula	 kort”	 integrerat	 i	 Stadiums	mission	 och	 vision	 där	

diskussioner	 om	 Passion,	 Innovation	 och	 Laganda	 dagligen	 förs	 internt	 på	

försäljningsavdelning.	 

 

“Om	 anställda	 är	 villiga	 att	 rekommendera	 Stadium	 som	 arbetsgivare	 är	 det	 en	 god	

indikation	på	att	vi	gör	något	bra”	#Försäljning 

 

För	att	mäta	och	följa	upp	nyckeltal	på	Stadium	används	en	medarbetarundersökning	som	

alla	anställda	svarar	på.	En	viktig	indikator	och	nyckeltal	som	både	försäljningsavdelning	och	

Stadium	i	stort	använder	är	om	en	anställd	skulle	rekommendera	Stadium	som	arbetsgivare.	

Enligt	#Försäljning	säger	det	väldigt	mycket	om	ett	företags	positiva	och	negativa	sidor	samt	

visar	på	ett	socialt	ansvarstagande	gentemot	deras	anställda. 
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“Att	lyfta	fram	hållbarheten	i	våra	produkter	kommer	bli	viktigare	och	viktigare”	#Försäljning 

 

#Försäljning	påpekar	att	det	är	viktigt	för	deras	avdelning	att	planera	inför	förändringar	och	

trender	i	branschen.	Det	krävs	att	produkter	visar	information	om	produktens	hållbarhet	och	

att	den	informationen	når	säljare	i	butik.	Avdelningen	jobbar	proaktivt	med	att	utbilda	och	

informera	 sina	 säljare	 och	 #Försäljning	 tror	 att	 efterfrågan	 från	 kunder	 om	

hållbarhetsinformation	kommer	att	öka.	På	liknande	sätt	beskriver	#Försäljning	deras	sätt	att	

ligga	över	minimistandarder	–	“Inom	en	snar	framtid	är	det	mycket	möjligt	att	våra	säljare	

behöver	ha	en	CSR-certifiering	vilket	också	kan	läggas	in	i	befintliga	ledarskapsutbildningar”	

#Försäljning.	 I	 nuläget	 har	 inte	 försäljningsavdelningen	 några	 minimistandarder	 som	 de	

ligger	över.	Enligt	#Försäljning	 finns	det	 inte	heller	några,	däremot	är	det	många	anställda	

som	på	eget	initiativ	väljer	tåget	framför	flyget. 

 

“Samarbeten	 med	 externa	 intressenter	 behöver	 vara	 balanserade.	 Hållbarheten	 är	 viktig	

men	det	är	också	kostnadsperspektivet.”	#Försäljning 

 

Stadium	 har	 samarbete	 med	 ett	 företag	 som	 tar	 fram	 presentkort	 åt	 Stadiums	 räkning.	

#Försäljning	 beskriver	 hur	 de	 tillsammans	 arbetat	 fram	 ett	 presentkort	 som	 helt	 ska	 vara	

gjort	av	pappersmaterial	 för	att	 få	bort	plasten.	#Försäljning	 förklarar	att	det	är	viktigt	 för	

avdelningen	 att	 de	 arbetar	 hållbart	 och	 miljömedvetet	 men	 det	 måste	 samtidigt	 vara	 en	

kostnad	som	inte	är	för	stor	–	balansen	är	viktig.	 

 

“Re:activate-initiativet	 är	 väldigt	 uppskattat	 från	 kunder	 och	 något	 vi	 får	 positiv	 feedback	

på.”	#Försäljning 

 

Så	svarade	#Försäljning	på	frågan	om	avdelningen	får	erkännande	från	interna	eller	externa	

intressenter.	 Det	 visar	 på	 hur	 viktigt	 initiativet	 Re:activate	 är	 för	 Stadium	 och	 för	

försäljningsavdelningen. 

 

4.3.4	Etableringsavdelning	

Ansvarig	 person	 på	 etableringsavdelningen	 refereras	 som	 #Etablering	 och	 beskrev	 att	

etableringavdelningens	ansvar	bland	annat	är	att	expandera	Stadium	genom	att	öppna	nya	
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butiker,	 ha	 hand	 om	 lokalkostnadsekonomi,	 planera	 butiksytor	 samt	 arbeta	 med	

energieffektiviseringar	i	butik. 

 

“Det	 första	 vi	 gjorde	 med	 energieffektivisering	 var	 vilka	 typ	 av	 spottar	 vi	 hade	 i	 butik”	

#Etablering 

 

Med	 cirka	 170	 butiker	 i	 flera	 länder	 har	 etableringsavdelningen	 ett	 stort	 ansvar	 samt	 en	

historia	av	expanderings-strategi	med	flera	nya	butiksöppningar	varje	år.	#Etablering	menar	

att	 bytet	 de	 utförde	 år	 2009	 av	 spotlights	 från	 70	 watts	 lampor	 till	 35	 watt	 gjorde	 stora	

skillnader	 i	 energiförbrukningen	 i	 kilowattimmar	 och	 därav	 mycket	 lägre	 koldioxidutsläpp	

samt	 lägre	 kostnader.	 Sedan	 2009	 har	 Stadium	 sparat	 nästan	 sju	 miljoner	 kilowattimmar	

vilket	 är	 ungefär	 tre	 miljoner	 kilo	 koldioxid	 per	 år.	 Vid	 samma	 tidpunkt	 beslutades	 en	

upphandling	av	vindkraft	som	energikälla.	Även	om	det	blev	lite	dyrare	jämfört	med	tidigare	

upphandling	 var	 beslutet	 miljösmartare	 och	 i	 enlighet	 med	 Stadiums	 policy.	 #Etablering	

fortsätter	med	att	Stadium	har	 infört	granskning	av	alla	 företag	som	de	arbetar	med.	Dels	

undersöker	de	att	deras	samarbetspartners	har	en	code	of	conduct	och	mäter	hur	hållbart	

företagen	arbetar.	Under	2018	ska	sex	stycken	etableringsleverantörer	granskas.	#Etablering	

jämför	 det	med	 inköp	 som	har	 fler	 leverantörer	 och	hittills	 granskat	 ungefär	 280	 stycken.	

Stadium	 granskar	 inte	 bara	 företagen	 utan	 säkerställer	 att	 deras	 leverantörer	 också	

återvinner.	 Som	 exempel	 beskriver	 #Etablering	 att	 de	 enbart	 köper	 in	 galgar	 som	 är	 av	

återvunnen	 plast	 från	 sin	 leverantör	 och	 när	 en	 galge	 till	 exempel	 gått	 sönder,	 smälts	

metallkroken	ner	 för	 att	 tillverka	andra	 saker.	 #Etablering	menar	 att	det	 är	 så	de	 ständigt	

arbetar	på	avdelningen	och	ställer	sig	frågorna	vad	de	kan	påverka,	vilken	inredning	de	ska	

ha	 och	 vad	 som	 är	 de	 bästa	 energiupphandlingarna	 för	 att	 spara	 så	 mycket	 energi	 som	

möjligt. 

 

“Det	stämmer	väldigt	bra	med	vår	vision”	#Etablering 

 

Så	beskrev	#Etablering	avdelningens	drivkraft	till	att	arbeta	med	CSR.	#Etablering	menar	att	

deras	 affärsidé	 “aktivera	 världen”	 hör	 samman	med	 att	 utföra	 ett	 bra	 hållbarhetsarbete.	

#Etablering	 fortsätter	 med	 att	 de	 till	 och	 med	 förra	 året	 anlitade	 Ethos	 som	 är	 ett	

kvalitetssäkrande	 företag	 som	 kvalitetssäkrar	 Stadiums	 arbete	 och	 granskar	 deras	

hållbarhetsrapport.	 På	 grund	 av	 kvalitetsgranskningen	 har	 det	 ställts	 högre	 krav	 på	
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etableringsavdelning	och	det	medfört	ett	hårt	jobb.	Dock	är	#Etablering	extra	nöjd	med	sin	

hantering	av	galgar	och	menar	att	Stadium	är	unika	i	jämförelse	med	sina	konkurrenter.	Hen	

beskriver	 att	 många	 konkurrenter	 omsätter	 mycket	 fler	 galgar	 då	 de	 packar	 galgarna	

tillsammans	med	kläder	som	sedan	samlas	ihop	i	butiken	och	skickas	tillbaka	för	att	packas	

igen	med	nya	kläder.	Det	menar	#Etablering	leder	till	mycket	onödiga	transporter	som	inte	

är	 hållbart	 eller	 miljösmart.	 Därför	 har	 Stadium	 bestämt	 att	 galgarna	 dels	 ska	 vara	 av	

återvunnet	plastmaterial	och	att	Stadium	ska	ta	hand	om	metallen	på	ett	miljösmart	sätt.	De	

har	också	beslutat	att	ha	ett	antal	galgar	i	varje	butik	som	brukas	i	cirka	tio	år	och	därigenom	

minskar	 antalet	 transporter.	 #Etablering	 tillägger	 att	 vissa	 produkter	 kräver	 att	 de	 skickar	

tillbaka	galgarna,	till	exempel	för	badprodukter,	dock	menar	hen	att	dessa	galgar	enbart	åker	

med	transportbilar	som	ändå	skulle	utfört	transportsträckan. 

 

“Hållbarhetsarbetet	är	integrerat	i	visionen	och	våra	mål”	#Etablering 

 

#Etablering	beskriver	att	Stadium	har	taktikplansdagar,	vilket	skapar	strategidokument,	och	

att	 etableringsavdelningen	 är	 delaktiga	 i	 skapande	 av	 koncernmål.	 Stadium	 integrerar	

hållbarhetsmålen	 med	 de	 nya	 globala	 FN-målen	 där	 Stadium	 har	 valt	 ut	 åtta	 stycken	 de	

arbetar	med.	#Etablering	fortsätter	beskriva	att	alla	som	är	med	i	hållbarhetsrådet	föreslog	

det	här	 för	koncernen	och	att	deras	 samarbetspartner	Ethos	också	kvalitetsgranskat	deras	

arbete,	 samt	 att	 Stadiums	 avdelningar	 varit	 likvärdigt	 delaktiga.	 De	 här	 åtta	målen	menar	

#Etablering	 att	 alla	 arbetar	 mot	 men	 att	 olika	 avdelningar	 prioriterar	 dem	 olika.	

Etableringsavdelningen	 kan	 ha	 störst	 påverkan	 på	 energimål	 och	 därför	 väljer	 de	 att	

prioriterar	det	högt	i	jämförelse	med	andra	mål. 

 

“Vi	är	delaktiga	i	hållbarhetsrådet	och	taktikplansarbetet”	#Etablering 

 

Så	inledde	#Etablering	sitt	svar	på	frågan	om	etableringavdelningens	inflytande	på	Stadiums	

hållbarhetsarbete	 samt	 att	 det	 är	 hen	 personligen	 som	 sitter	 i	 hållbarhetsrådet.	

Kommunikationen	 för	 att	 uppnå	 de	 satta	 målen	 kommuniceras	 internt	 på	

etableringsavdelningen	 genom	 noggrann	 uppföljning	 och	 att	 de	 även	 bestämt	 att	 två	 av	

dessa	mätbara	mål	 ska	 vara	 hållbarhetsmål.	 Ett	 energibesparingsmål	 är	 att	 spara	 800	 000	

kilowattimmar	under	året.	För	att	enklare	nå	målet	använder	sig	etableringsavdelningen	av	

nyckeltal	på	deras	hyresavtal	och	fastighetsavtal	vilket	är	kilowattimmar	per	kvadratmeter.	
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#Etablering	menar	att	det	nu	finns	andra	i	branschen	som	också	tagit	över	det	nyckeltalet	för	

att	det	är	enkelt	att	använda	tillsammans	med	fastighetsägare. 

 

“På	lång	sikt	vill	vi	att	alla	våra	leverantörer	ska	blivit	screenade	med	eSAT”	#Etablering 

 

På	det	sättet	menar	#Etablering	att	deras	avdelning	planerar	inför	förändringar	och	trender	i	

branschen	 då	 Ethos	 tagit	 fram	 frågeformuläret	 eSAT	 som	 är	 inriktat	 på	 hållbarhet.	

#Etablering	menar	att	de	vill	ha	dokumentation	 i	allt	de	gör	 i	 förebyggande	syfte	då	saker	

kan	hända	och	förändras	drastiskt.	Dokumentationen	blir	information	som	andra	kan	ta	del	

av	för	att	få	kunskap	om	vad	de	har	utfört	och	hur	de	har	gjort	det. 

 

“Ett	erkännande	var	2009	när	vi	på	vår	avdelning	 fick	utmärkelse	 för	energieffektivisering”	

#Etablering 

 

Det	tycker	#Etablering	kändes	bra	och	motiverande	 just	 för	att	det	bekräftar	att	de	 jobbat	

rätt	med	deras	energieffektivisering.	#Etablering	menar	också	att	hållbarhetsrapporten	 tas	

emot	positivt	på	koncernnivå	vilket	också	är	motivationshöjande.	#Etablering	fortsätter	med	

att	de	utför	kundundersökningar	med	frågor	om	hållbarhet	och	produktsortimentet	där	de	

också	fått	positiv	respons. 

 

4.4	Empirisk	syntes 

Den	 insamlade	 empiriska	 datan	 ger	 uppsatsförfattarna	 en	 bild	 av	 att	 Stadium	 AB	 har	

implementerat	 hållbarhetsansvar	 och	 CSR-strategier	 i	 organisationen.	 Drivkrafterna	 och	

anledningarna	till	att	arbeta	med	CSR	skiljer	sig	mellan	respondenterna	men	återkommande	

är	 att	 det	 finns	 i	 Stadiums	 vision	 och	 mål	 som	 de	 alla	 arbetar	 mot.	 Vilka	 CSR-strategier,	

hållbarhetsarbete	och	nyckeltal	avdelningarna	arbetar	med	skiljer	sig	också	åt	där	samtliga	

avdelningar	 prioriterar	 områden	 där	 de	 har	 störst	 påverkan.	 Etablering-	 och	

logistikavdelningen	 fokuserar	mest	 på	miljöansvar,	 HR-avdelningen	mest	 på	 socialt	 ansvar	

och	försäljningsavdelningen	på	ekonomiskt	ansvar.	Empirin	ger	uppsatsförfattarna	insynen	i	

att	det	ena	ansvaret	inte	utesluter	det	andra.	Exempelvis	beskriver	#Logistik	att	miljötänket	

på	avdelningen	resulterar	 i	bättre	effektivisering	och	lägre	kostnader	vilket	också	bidrar	till	

Stadiums	 ekonomiska	 ansvar.	 Uppsatsförfattarna	 har	 även	 fått	 kunskap	 i	 hur	 Stadium	
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strukturerar	CSR-arbetet	i	organisationen.	Samtliga	respondenter	är	med	eller	har	varit	med	

i	 Stadiums	 hållbarhetsråd.	 Där	 beslutar	 avdelningarna	 tillsammans	 vilka	 hållbarhetsmål	

Stadium	ska	arbeta	mot,	hur	de	ska	uppfylla	målen	samt	vilka	avdelningar	som	ska	prioritera	

vissa	 mål.	 Hållbarhetsrådet	 ger	 Stadium	 en	 tydlig	 strategisk	 plan	 att	 arbeta	 mot	 och	 blir	

ackumulerat	deras	 totala	CSR-strategi	 hur	de	 samordnar	 avdelningarna	 för	 att	 arbeta	mot	

det	totala	värdeskapandet. 

 

Med	 den	 presenterade	 empirin	 har	 författarna	 identifierat	 drivkrafter,	 hur	 CSR-arbete	 i	

avdelningarna	 utförs	 samt	 hur	 kommunikationen	 mellan	 avdelningarna	 fungerar	 vilket	

möjliggör	analys	av	studiens	frågeställningar	i	nästa	kapitel. 
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5.	Analys	

Här	 presenteras	 studiens	 analys	 där	 författarnas	 empiriska	 material	 analyseras	 med	 det	

teoretiska	 ramverk	 som	 tidigare	 presenterats	 i	 studien.	 Analysen	 inleds	 med	 en	 kortare	

analys	av	Stadiums	CSR-arbete,	inte	för	att	besvara	en	frågeställning	men	för	att	säkerställa	

att	studiens	empiriska	underlag	är	insamlat	från	ett	företag	som	arbetar	med	CSR.	Det	följs	

sedan	av	ett	avsnitt	med	förklaringar	från	varje	avdelning	kring	deras	drivkrafter	att	arbeta	

med	CSR	vilket	besvarar	studiens	första	frågeställning. 

 

5.1	Stadiums	ansvarstagande	

Stadium	 har	 de	 senaste	 åren	 haft	 stort	 fokus	 på	 sitt	 hållbarhetsarbete	 och	 idag	 är	 det	

dessutom	helt	integrerat	med	deras	externt	kommunicerade	affärsidé	eller	slogan	”Activate	

the	world	 in	 sustainable	ways”.	 	Porter	och	Kramer	 (2006)	beskriver	att	det	är	viktigt	med	

det	interna	fokuset	och	att	koppla	ett	socialt	ansvar	till	den	affärsidé	som	företaget	driver.	I	

Stadiums	 fall	 är	 det	 att	 aktivera	 världen	 genom	 att	 sälja	 sportutrustning	 och	 sportmode.	

Beslutet	att	integrera	hållbarhetsfokus	är	i	linje	med	vad	Porter	och	Kramer	(2006)	beskriver	

i	 sin	 teori	 om	 integrerad	 CSR-strategi.	 Vad	 Stadium	 också	 beslutat	 är	 att	 fokusera	 på	 vad	

företaget	internt	har	för	resurser	och	på	så	sätt	fokusera	på	rätt	saker	och	då	arbetar	i	linje	

av	Grants	(1991)	resursbaserade	teori.	Samtidigt	beskriver	Catrine	Marchall	att	Stadium	har	

mycket	 kvar	 att	 göra	 för	 att	nå	 full	 integration	 i	 Stadiums	 företagsbeskrivning	 vilket	 enligt	

henne	är	vitalt	för	att	nå	optimal	trovärdighet. 

 

Stadium	kan	likt	Carrolls	(1991)	pyramid	se	sig	själva	som	en	god	samhällsmedborgare	med	

tanke	 på	 företagets	 goda	 ekonomiska	 ansvar	 där	 de	 skapar	 arbete	 åt	 medborgare	 och	

erbjuder	 prisvärda	 produkter	 åt	 samhället	 –	 i	 olika	 prisklasser	 för	 att	 nå	 ut	 till	 olika	

människor.	Vidare	 följer	 Stadium	 lagen	genom	att	dels	hållbarhetsredovisa	 sitt	CSR-arbete	

men	också	genom	att	ha	kollektivavtal	för	anställda.	Vidare	upp	för	Carrolls	(1991)	pyramid	

har	Stadium	etiska	kravställningar	mot	 leverantörer	 för	att	arbetet	 i	produktionsländer	ska	

ske	rättvist	och	etiskt.	Företaget	arbetar	med	återvinning	av	klädmaterial	och	dessutom	ett	

omfattande	 arbete	 med	 att	 skänka	 kläder	 till	 behövande.	 Stadium	 har	 en	 mängd	 CSR-

aktiviteter	som	på	olika	sätt	bidrar	till	deras	totala	CSR-arbete.	Samtidigt	som	det	är	en	rad	

olika	 CSR-aktiviteter	 så	 anser	 uppsatsförfattarna	 att	 de	 går	 i	 linje	med	 Porter	 och	 Kramer	
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(2006)	 om	 att	 arbeta	 med	 aktiviteter	 som	 är	 kopplade	 till	 affärsidén.	 Exempelvis	

plasthantering	 för	 att	 sälja	helt	BPA-fria	 vattenflaskor	eller	 Stadium	Sports	Camp	där	barn	

och	ungdomar	 från	hela	Sverige	deltar	 i	 samarbete	med	 lokala	 idrottsföreningar	 (Stadium,	

2018e;	Stadium,	2018f).		Sammantaget	ackumuleras	Stadium	CSR-arbete	till	att	vara	en	god	

samhällsmedborgare	som	bidrar	med	resurser	 till	 samhället	vilket	enligt	Carroll	 (1991)	kan	

förbättra	livskvaliteten	för	många	människor. 

	

5.2	Drivkrafter	till	CSR-arbete	

Frågeställning	1:	Vilka	drivkrafter	bidrar	till	avdelningarnas	arbete	med	CSR? 

	

I	 studiens	 teoretiska	 referensram	 har	 uppsatsförfattarna	 presenterat	 forskning	 kring	 de	

drivkrafter	som	bidrar	till	varför	anställda	och	företag	vill	och	bör	arbete	med	CSR.	Studiens	

mål	 är	 att	 öka	 teoretisk	 förståelse	 för	 CSR	 som	 strategi-	 och	 styrningsmedel	 och	 praktiskt	

bidra	 med	 kunskapen	 så	 att	 företags	 CSR-strategi	 kan	 implementeras	 och	 integreras	 i	

organisationer.	Med	tanke	på	det	anser	uppsatsförfattarna	att	en	analys	av	den	anställdes	

och	 avdelningarnas	 drivkrafter	 är	 viktig.	 För	 att	 företag	 ska	 kunna	 skapa	 resultat	 av	 deras	

strategi-	och	styrningsarbete	krävs	incitament	och	drivkrafter	som	motiverar	den	anställde,	

samt	positiva	effekter	 från	en	viss	strategi	som	motiverar	och	driver	ett	 företag	att	arbete	

med	 CSR.	 En	 annan	 anledning	 till	 att	 vi	 delar	 upp	 drivkrafter	 till	 CSR-arbete	 på	 både	

individnivå	och	avdelningsnivå	är	teoriernas	perspektiv. 

 

5.2.1	Individens	drivkrafter	till	CSR-arbete	

Att	arbeta	med	CSR	känns	som	en	självklarhet	enligt	respondenterna	på	logistikavdelningen	

och	 HR-avdelningen.	 När	 Herzberg	 et	 al.	 (2008)	 beskriver	 tvåfaktorteorin	 beskrivs	 en	

hygienfaktor	likt	respondenternas	känsla	om	CSR-arbete	–	att	det	är	en	självklarhet.	Det	kan	

betyda	att	individens	drivkraft	till	CSR	inte	direkt	leder	till	positiv	tillfredsställelse	utan	krävs	

för	att	inte	skapa	ett	missnöje	hos	en	anställd.	På	så	sätt	bör	företag	ta	hänsyn	till	en	individs	

tankar	om	CSR	och	förstå	att	det	är	något	som	spelar	stor	roll	i	den	anställdes	arbetsliv	likt	

den	 lönen	 företag	betalar	 ut.	Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 den	 anställdas	 drivkraft	 går	 att	

analysera	 till	 en	 intern	 drivkraft	 ett	 företag	 har	 och	 behöver	 ha	 förståelse	 för.	 Svaret	 på	

uppsatsens	 första	 frågeställning,	 som	 berör	 individnivå,	 är	 därför	 att	 företag	 ska	 ha	
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förståelse	 för	sina	anställdas	motiv	 till	CSR-arbete.	Det	kan	vara	essentiellt	 för	ett	 företags	

fortsatta	långsiktigt	hållbara	utveckling	och	bör	därför	beaktas. 

	

5.2.2	Avdelningars	drivkrafter	till	CSR-arbete	

Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 Stadiums	 övergripande	 CSR-aktiviteter	 är	 utvecklade	 likt	

Feldman	 och	 Vasquez-Parraga	 (2013)	 där	 exempelvis	 Supporting	 Earth-initiativet	 ska	 vara	

enkelt	att	förstå	och	kunna	påverka	konsumentens	tankar	om	företaget	på	ett	positivt	sätt.	

Det	skapas	genom	etiketter	på	Stadiums	varor	i	butik	och	hjälper	på	så	sätt	konsumenter	att	

välja	 just	 de	 hållbara	 produkterna.	 Att	 skapa	 ett	 gott	 rykte	 om	 sig	 som	 företag	 ser	 både	

Weber	 (2008)	 och	 Feldman	 och	 Vasquez-Parraga	 (2013)	 som	 en	 drivkraft	 till	 CSR-arbete.	

Stadiums	 beslut	 om	 att	 årligen	 presentera	 och	 informera	 sina	 intressenter	 om	 deras	

hållbarhetsarbete	 i	en	hållbarhetsrapport	hjälper	Stadium	med	att	få	ett	gott	rykte	om	sig.	

Kommunikationen	av	hållbarhetsrapporten	skapar	en	medvetenhet	som	konsumenter	tar	till	

sig	och	leder	till	en	positiv	attityd	mot	företaget	(Feldman	&	Vasquez-Parraga,	2013).	Det	är	

exempel	 på	 Stadiums	 CSR-aktiviteter	 som	 bidrar	 till	 ekonomiska	 drivkrafter	 för	 företaget	

(Mazurkiewicz,	 2004).	 Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 många	 av	 aktiviteterna	 ökar	 deras	

konkurrenskraft,	 exempelvis	 Stadium	 Sports	 Camp.	 Sportlägret	 för	 ungdomar	 hjälper	

Stadium	med	 deras	 image	 och	 konkurrenskraft	 genom	 att	 erbjuda	 något	 annat	 än	 deras	

produkter	 i	 butik.	 Det	 kan	 leda	 till	 en	 ökad	 lönsamhet	 då	 föräldrarna	 till	 ungdomarna	

kommer	ha	Stadium	i	åtanke	när	sport	och	mode	behöver	inhandlas.	Uppsatsförfattarna	ser	

det	här	som	något	viktigt	att	ta	med	sig	för	företag	i	allmänhet.	Att	arbeta	med	något	som	

kanske	 inte	direkt	är	kopplat	till	verksamheten	men	som	kan	ha	positiva	effekter	på	totala	

organisationen	och	organisationens	lönsamhet	i	slutändan.	 

 

En	 del	 av	 frågorna	 som	 ställdes	 till	 avdelningens	 representanter	 under	 intervjutillfällena	

handlar	om	avdelningarnas	drivkrafter	 till	 CSR-arbete.	 #Logistik	beskrev	att	deras	drivkraft	

närmast	var	kopplad	till	kostnadsreducering	genom	effektivare	transporter	och	fyllnadsgrad.	

Weber	 (2008)	 beskriver	 kostnadsreducering	 som	 en	 ekonomisk	 drivkraft	 i	 form	 av	

kostnadsminskning	inom	företaget.	Stadium	har	idag	press	på	sig	från	samhället	att	inte	ha	

för	 höga	 utsläpp.	 Logistikavdelningens	 ansvar	 är	 att	 arbeta	 tätt	 med	 samarbetspartnern	

PostNord	om	hur	transporter	ska	ske	för	att	minska	utsläppen.	Den	politiska	drivkraften	som	
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Mazurkiewicz	 (2004)	nämner	är	därmed	ytterligare	något	som	 logistikavdelningen	har	som	

incitament	 för	 sitt	 CSR-arbete.	 Saleem	 et	 al.	 (2016)	 och	 Friedman	 (1970)	 diskuterar	 att	

företag	 inte	bör	hållas	ansvariga	 för	 samhällsfrågor	och	därför	 inte	bör	känna	någon	press	

från	 samhället.	 	Saleem	 et	 al.	 (2016)	 och	 Friedman	 (1970)	 menar	 att	 företag,	 i	 detta	 fall	

Stadium,	 inte	 kan	 hållas	 ansvariga	 för	 människor	 utanför	 företaget	 och	 därför	 inte	 heller	

hållas	 ansvarig	 för	 samhällets	 utsläppsproblem.	 Stadium	 har	 dock	 valt	 en	 annan	 väg	 och	

anser	 att	 de	 är	 delaktiga	 och	 därför	 bör	 ta	 sitt	 ansvar	 för	 utsläppen	 och	 samhället.	 Vilket	

talar	för	att	Stadium	inte	står	bakom	Saleems	et	al.	(2016)	och	Friedmans	(1970)	kritik	mot	

CSR.	 

 

#HR	beskrev	hur	deras	avdelning	drivs	av	att	arbeta	med	sociala	frågor	som	mångfald	bland	

anställda	 och	 tillsammans	med	 försäljningsavdelningen	 arbetar	 de	 för	 en	mixad	 bakgrund	

hos	 de	 anställda	 så	 att	 de	 ska	 spegla	 deras	 kunder.	 #Försäljning	 beskrev	 också	 hur	

drivkraften	för	att	arbeta	med	CSR	grundar	sig	i	krav	från	en	yngre	generations	synsätt	samt	

att	en	mixad	bakgrund	gynnar	samarbeten	i	grupp.	Det	är	något	Mazurkiewicz	(2004)	visade	

i	sin	studie,	CSR	är	 idag	utvecklat	och	framstår	mer	som	ett	krav	med	tanke	på	den	ökade	

pressen	 från	 samhället	 och	 benämns	 som	 en	 social	 drivkraft.	 Att	 drivas	 och	motiveras	 av	

samarbeten	 där	 team	 är	 av	 mixad	 bakgrund	 anser	 uppsatsförfattarna	 vara	 hälsosamt.	

Grankvist	 (2012)	 förklarar	 också	 hur	mångfald	 på	 arbetsplatsen	 leder	 till	 ökad	motivation	

samt	kreativitet	hos	företagets	anställda. 

 

#Etablering	beskrev	sin	avdelnings	drivkraft	på	det	sätt	som	Stadium	presenterar	sin	vision.	

Att	 “aktivera	 världen”	 är	 viktigt	 för	 avdelningen	 och	 Stadium	 i	 stort	 och	 det	 driver	 de	

anställda	på	etableringsavdelningen.	Den	sociala	drivkraften	 (“aktivera	världen”)	diskuterar	

Mazurkiewicz	(2004),	dels	genom	pressen	från	samhället	men	även	från	upptäckter	inom	ny	

forskning.	Uppsatsförfattarna	 tolkar	som	att	Mazurkiewicz	 (2004)	menar	att	 företag	måste	

anpassa	sin	verksamhet	till	ny	forskning.	Till	exempel	har	forskning	genererat	studier	på	hur	

träning	 leder	 till	 bättre	 hälsa	 vilket	 Stadium	 har	 anpassat	 sig	 till	 genom	 att	 “aktivera	

världen”. 

 

Sammanfattningsvis	anser	uppsatsförfattarna	att	drivkrafter	som	teorin	diskuterar	behöver	

uppnås	totalt	i	ett	företag,	både	på	individnivå	och	företagsnivå.	Att	avdelningarna	har	olika	
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drivkrafter	 är	 inte	 konstigt	 och	 kan	 till	 och	 med	 vara	 effektivt.	 En	 viktig	 punkt	 som	

uppsatsförfattarna	tar	med	sig	är	att	alla	drivkrafter	nämns	av	Stadium	(ekonomiska,	sociala	

och	politiska).	Det	visar	på	att	Stadium	och	avdelningarna	arbetar	med	olika	saker	och	har	

olika	drivkrafter	kopplat	till	respektive	avdelning.	Exempelvis	drivs	Stadiums	HR-avdelning	av	

sociala	frågor	och	främjar	avdelningens	arbete	med	CSR	främst	genom	social	drivkraft	för	att	

nå	HR-avdelningens	mål	och	är	därmed	effektivt. 

	

5.3	CSR-strategiska	avdelningar	

Nedan	 följer	 analysstrukturen	 teoridelen	 om	 CSR-dimensionerna	 där	 de	 studerade	

avdelningar	analyseras	 i	 respektive	dimension.	 I	dimensionsavsnitten	presenteras	en	 figur	 i	

början	som	visar	vilken/vilka	avdelningar	som	finns	i	respektive	dimension. 

 

Frågeställning	2:	Hur	genomför	respektive	avdelning	sitt	CSR-arbete	samt	vilka	 likheter	och	

skillnader	finns	det? 

	

5.3.1	Centralitet	

 
Figur	5:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	
Burke	&	Logsdon	(1996)) 
	

Burke	och	Logsdons	(1996)	dimension	centralitet	är	kopplat	till	hur	nära	och	bra	ett	företags	

CSR-aktiviteter	passar	med	företagets	affärsidé	och	mål.	Stadiums	affärsidé	att	activate	the	

world	 in	 sustainable	 ways	 inte	 är	 möjlig	 utan	 logistikavdelningen	 enligt	 #Logistik.	

Logistikavdelningens	ansvar	att	transportera	alla	Stadiums	varor	från	produktionsländerna	ut	

till	 butikerna	möjliggör	 att	 Stadium	kan	aktivera	 sina	 kunder	 tack	 vare	 sina	produkter.	Att	

aktivera	 världen	 är	 inte	 det	 enda	 som	 logistikavdelningen	 bidrar	med,	 utan	 de	 har	 enligt	

#Logistik	 stor	 påverkan	 på	mängden	 utsläpp	 som	 sker	 med	 transporterna	 där	 de	 arbetar	

med	 hög	 fyllnadsgrad	 för	 att	 minska	 antalet	 transporter	 och	 utsläpp.	 Enligt	 Burke	 och	
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Logsdon	 (1996)	 betyder	 det,	 att	 med	 tanke	 på	 uppgifternas	 nära	 koppling	 till	 Stadiums	

affärsidé,	 att	 logistikavdelningen	 arbetar	 med	 hög	 centralitet.	 Porter	 och	 Kramer	 (2006)	

menar	 att	 hållbarhetsansvar,	 nära	 kopplat	 till	 ett	 företags	 affärsidé,	 ökar	 ett	 företags	

konkurrensfördelar	 istället	 för	 att	 bli	 en	 kostnad.	 I	 logistikavdelningens	 fall	 med	 tydliga	

nyckeltal	 som	 fyllnadsgrad	 är	 deras	 CSR-strategi	 inkluderat	 i	 affärsidén	 och	 leder	 till	 färre	

transporter,	 lägre	 kostnader	 och	 minskade	 utsläpp	 för	 Stadium.	 Logistikavdelningens	

centralitet	gynnar	därmed	Stadium	ekonomiskt	och	bidrar	till	lägre	miljöutsläpp	för	jorden. 

 

Stadiums	 försäljningsavdelnings	 sätt	 att	 arbeta	 med	 Stadiums	 affärsidé	 är	 att	 aktivera	

kunder	 och	 anställda	 i	 hållbarhetsarbetet	 genom	 deras	 produkter	 och	 kampanjer,	

exempelvis	 produktinfo	 om	 återvunnet	 material.	 Försäljningsavdelningens	 arbete	 blir	 ett	

socialt	ansvar	nära	kopplat	till	Stadiums	affärsidé	där	målet	är	att	aktivera	kunderna	på	ett	

hållbart	 sätt	 vilket	 leder	 till	 att	 de	 arbetar	 i	 Burke	 och	 Logsdons	 (1996)	 dimension:	

centralitet.	De	använder	sig	också	av	“gula	kort”,	 som	visar	hur	diskriminering	 inte	 får	äga	

rum	mellan	personalen.	Det	ger	Stadium	fördelar	i	en	nöjd	personalstyrka,	som	kan	bidra	till	

nöjdare	 kunder	 och	 därmed	 potentiellt	 ge	 en	 ökad	 försäljning,	 tack	 vare	 att	

hållbarhetsansvaret	 adderas	 i	 avdelningen	 (Porter	 &	 Kramer,	 2006).	 Då	 Stadium	 har	

hållbarhetsarbete	 integrerat	 i	 affärsidén	 har	 försäljare	 i	 butik	 även	 ett	 ansvar	 att	

kommunicera	det	ut	mot	kund.	Det	gör	de	genom	Re:activate	där	de	uppmanar	kunder	att	

skänka	deras	produkter	som	de	 inte	använder	 längre.	Enligt	Burke	och	Logsdon	(1996)	kan	

filantropiska	 handlingar	 ha	 hög	 centralitet	 med	 långsiktiga	 fördelar	 för	 företag	 då	 det	

genererar	högre	moral	och	produktivitet	hos	anställda	om	 företaget	 stödjer	etiskt	positiva	

handlingar	 i	 företagets	 arbete.	 Det	 är	 ytterligare	 ett	 exempel	 på	 försäljningavdelningens	

centralitet,	 vilket	 ger	 fördelar	 både	 internt	 för	 personalen	 men	 också	 något	 som	 stärker	

ryktet	externt	då	de	inkluderar	kunderna	i	hållbarhetsarbetet. 

 

Likheter	i	logistik-	och	försäljningsavdelningens	CSR-arbete	är	att	båda	avdelningar	har	CSR-

arbete	som	ligger	inom	ramarna	för	dimensionen	centralitet.	Det	finns	dock	skillnader	i	vilka	

typer	 av	 CSR-ansvar	 som	 är	 centrala	 hos	 avdelningarna.	 Uppsatsförfattarna	 anser	 att	

logistikavdelningens	 centrala	 CSR-arbete	 främst	 är	 inriktat	 på	 miljö	 genom	 miljösmarta	

transportval	 som	 sjöfart	 från	 utlandet	 och	 arbete	 med	 hög	 fyllningsgrad	 för	 att	 minska	

antalet	 transporter.	 Försäljningsavdelningens	 centrala	 arbete	 anser	 uppsatsförfattarna	
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främst	är	socialt	där	de	genom	“gula	kort”	utbildar	personalen	hur	man	ska	behandla	sina	

kollegor	 samt	 att	 de	 i	 butik	 har	 ett	 kommunikationsansvar	 att	 förmedla	 Stadiums	

hållbarhetsarbete	ut	till	kund.	Re:activate	är	ett	exempel	på	ett	sådant	hållbarhetsarbete	och	

blir	 ett	 samarbete	 mellan	 kund	 och	 Stadium	 att	 genomföra.	 Trots	 skillnaderna	 resulterar	

båda	 avdelningarnas	 arbete	 i	 ett	 ekonomiskt	 ansvar.	 Logistikavdelningens	 arbete	 med	

effektivisering	 leder	 till	 lägre	 kostnader	 för	 Stadium	 och	 försäljningsavdelningens	

kommunikation	av	bland	annat	Re:activate	stärker	Stadiums	rykte	vilket	kan,	enligt	Feldman	

och	Vasquez-Parraga	(2013);	Weber	(2008),	generera	högre	försäljning. 

	

5.3.2	Specifikhet	

 
Figur	6:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	
Burke	&	Logsdon	(1996)) 
	

Burke	och	Logsdons	(1996)	dimension	specifikhet	refererar	till	 företags	förmåga	att	 internt	

dra	 fördelar	 av	 CSR-arbete	 som	 konkurrenter	 inte	 arbetar	 med.	 Etableringsavdelningen	

öppnar	 butiker	 med	 nödvändigt	 antal	 galgar	 för	 att	 kunna	 brukas	 i	 cirka	 tio	 år.	 Enligt	

#Etablering	är	Stadium	unika	i	sin	hantering	av	galgar.	#Etablering	menar	att	de	har	sett	att	

många	av	deras	konkurrenter	 transporterar	galgarna	 tillsammans	med	kläder	 till	butikerna	

för	att	sedan	skickas	fram	och	tillbaka	mellan	lager	och	butik.	Det	var	ett	arbetssätt	som	inte	

passade	 Stadium.	 #Etablering	 beskriver	 att	 deras	 galghantering	 leder	 till	 betydligt	 färre	

transporter	och	 lägre	miljöutsläpp.	 I	 linje	med	Burke	och	Logsdon	(1996)	blir	CSR-strategin	

för	Stadium	unik	där	de	även	 internt	gynnas	av	det	tack	vare	färre	transporter	och	mindre	

logistikarbete	 som	 medför	 lägre	 kostnader.	 Det	 leder	 till	 lägre	 utsläpp	 vilket	 är	 ett	

hållbarhetsarbete	 samtidigt	 som	Stadium	minskar	 sina	 kostnader	och	enligt	 #Etablering	 är	

det	 något	 de	 är	 unika	 för	 i	 branschen.	 Det	 resulterar	 i	 att	 etableringsavdelningen	 initiativ	

faller	 inom	 ramarna	 för	 specifikhet-dimensionen	 (Burke	 &	 Logsdon,	 1996).	 Porter	 och	
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Kramer	 (2006)	 studerade	 att	 företag	 ska	 prioritera	 det	 sociala	 ansvar	 som	 ligger	 närmast	

deras	kärnverksamhet	för	att	CSR-strategin	ska	resultera	i	störst	nytta	för	både	företaget	och	

samhället.	Logistikavdelningens	CSR-strategi	i	det	här	fallet	är	i	linje	med	Porter	och	Kramer	

(2006)	då	Stadium	i	deras	kärnverksamhet	säljer	varor	i	butik	där	deras	CSR-strategi	gynnar	

både	företaget	och	samhället	ekonomiskt-	och	miljömässigt. 

 

Då	 uppsatsförfattarna	 inte	 identifierade	 någon	 mer	 avdelnings	 CSR-arbete	 i	 kategorin	

specifikhet	är	 likheterna	och	skillnaderna	mot	andra	avdelningar	 inte	 lika	 tydliga.	Det	 finns	

ingen	 likhet	 i	 jämförelse	med	någon	annan	 studerad	avdelning	 relaterat	 till	specifikhet.	På	

det	 sättet	 har	 etableringsavdelningen	 en	 skillnad	 mot	 de	 övriga	 avdelningarna.	

Etableringsavdelningen	 har	 identifierat	 ett	 unikt	 arbetssätt	 i	 branschen	 med	 deras	

galghantering	och	är	något	som	gynnar	miljön	och	därför	också	samhället. 

	

5.3.3	Proaktivitet	

 
Figur	7:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	
Burke	&	Logsdon	(1996)) 
	

Burke	 och	 Logsdons	 (1996)	 dimension	proaktivitet	 är	 kopplat	 till	 ett	 företags	 förmåga	 att	

planera	 inför	 förändringar	 i	 en	 CSR	 kontext.	 Enligt	 #Etablering	 planerar	

etableringsavdelningen	 inför	 förändringar	 och	 trender	 i	 branschen	 genom	 deras	

samarbetspartner	 Ethos	 som	 granskar	 Stadiums	 leverantörer.	 Ethos	 använder	 sig	 av	

frågeformuläret	 eSAT	 som	 är	 inriktat	 på	 hållbarhet.	 De	 använder	 formuläret	 för	 att	

undersöka	hur	Stadiums	leverantörer	presterar	hållbarhetsmässigt	och	att	det	är	i	linje	med	

Stadiums	Code	of	Conduct.	Det	tillför,	enligt	#Etablering,	en	dokumentation	som	redogör	för	

hur	 de	 arbetar	 i	 förebyggande	 syfte.	 Vid	 oväntade	 händelser	 eller	 drastiska	 förändringar	

finns	 dokumentation	 som	 redogör	 för	 vad	 de	 genomfört	 samt	 hur	 de	 arbetat.	

Etableringsavdelningen	 visar	 på	 tydliga	 likheter	 i	 deras	 arbete	 med	 proaktivitets-
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dimensionen	då	de	vill	 identifiera	brister	hos	Stadiums	leverantörer	och	göra	förbättringar.	

Istället	 för	att	en	utomstående	part	 ska	avslöja	eventuella	hållbarhetsbrister	hos	Stadiums	

leverantörer,	vill	de	granska	dessa	själva.	Etableringsavdelningens	vilja	att	ha	dokumentation	

i	deras	arbete	förebygger	även	att	eventuella	efterträdare	kan	ta	över	arbete	och	fortsätta	

där	en	 tidigare	anställd	 slutade.	Det	kan	behövas	vid	 fall	då	en	anställd	byter	arbetsgivare	

eller	 tvingas	 sluta	 arbeta	 av	olika	 anledningar.	 Enligt	 Burke	och	 Logsdon	 (1996)	bidrar	 det	

proaktiva	 arbetet	 till	 att	 stärka	 ett	 företags	 position	 på	 marknaden	 samt	 motarbeta	

eventuella	hot.	Stadiums	granskning	och	dokumentation	är	två	exempel	på	detta. 

 

HR-avdelningens	proaktiva	arbete	är	 i	 form	av	riskanalyser	där	de	 förbereder	och	 försöker	

undvika	 att	 hamna	 i	 oönskade	 situationer	 (#HR).	 I	 synlighetsdimensionen	 beskriver	 Burke	

och	Logsdon	(1996)	att	företag	som	får	dålig	publicitet	ofta	blir	duktiga	att	undvika	samma	

negativa	situation	 igen.	#HR	beskrev	en	negativ	artikel	av	Dagens	Nyheter	och	att	de	efter	

denna	är	noggranna	inför	 lansering	av	nya	reklamkampanjer,	även	om	en	kampanj	handlar	

om	 hållbarhet	 eller	 skänka	 pengar.	 Med	 stöd	 av	 riskanalyser	 minskas	 risken	 för	 negativ	

publicitet	enligt	#HR	och	det	ökar	deras	 förmåga	att	 kunna	besvara	eventuella	 frågor	 från	

kunder	 vid	 en	 kampanjlansering,	 både	 negativa	 och	 positiva	 frågor	 om	 kampanjen.	 #HRs	

exempel	 på	 negativ	 synlighet	 är	 i	 linje	 med	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	 att	 företag	 som	

hamnar	 i	 oönskade	 situationer,	 i	 framtiden	 ser	 till	 att	 det	 inte	 sker	 igen.	 I	 Stadiums	 fall	

stärkte	det	#HRs	proaktiva	arbete.	Det	är	också	ett	exempel	på	Stadiums	proaktiva	arbete	

samt	att	det	minskar	risken	för	att	deras	varumärke	ska	ta	skada	och	försämra	deras	position	

på	marknaden.	Det	gör	även	Stadium	förberedda	med	svar	på	frågor	om	något	 ifrågasätts.	

#HR	driver	även	flera	medarbetarundersökningar	varje	år	på	Stadium	för	att	ständigt	arbeta	

proaktivt	 och	 säkerställa	 anställdas	 välmående	 i	 företaget.	 Genom	 att	 problemen	 blir	

identifierade,	 kan	 HR	 agera	 som	 stöd	 till	 berörda	 chefer	 för	 att	 lösa	 problemen.	

Medarbetarundersökningen	 blir	 ett	 tydligt	 proaktivt	 verktyg	 för	 Stadium	 då	 de	 skapar	

möjligheten	att	 identifiera	problem	och	 lösa	dem,	 innan	det	 resulterar	 i	 till	exempel	dåligt	

rykte	som	skadar	deras	position	på	marknaden. 

 

Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 likheter	mellan	 etablering-	 och	HR-avdelningen	 är	 att	 de	 har	

CSR-arbete	 som	 är	 proaktivt.	 #Etablering	 beskrev	 hur	 Ethos	 kvalitetssäkrar	 alla	 deras	

leverantörer.	 Värt	 att	 nämna	 är	 att	 det	 inte	 enbart	 gäller	 etableringavdelningens	
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leverantörer	men	de	är	en	avdelning	med	många	leverantörer.	Granskningen	ger	upphov	till	

förbättringar	hos	 leverantörerna	vid	 identifierandet	av	brister.	Då	granskningen	är	 inriktad	

på	 leverantörernas	 hållbarhetsarbete	 ger	 det	 upphov	 till	 förbättringar	 av	 ekonomiskt-,	

socialt-	 och	 miljöansvar	 hos	 leverantörerna.	 Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 det	 även	 gäller	

Stadium,	om	det	skulle	upptäckas	att	deras	leverantörer	inte	arbetar	på	hållbart	sätt,	då	kan	

det	 ge	 Stadium	 sämre	 rykte	 och	 därför	 sämre	 försäljning.	 Vid	 eventuella	 upptäckter	 av	

bristfälliga	sociala	förhållanden	eller	miljöansvar	har	Stadium	också	en	möjlighet	att	avsluta	

ett	samarbete	eller	hjälpa	till	med	förbättring	vilket	också	är	ett	exempel	på	att	ta	ett	socialt-	

och	 miljöansvar.	 HR-avdelningen	 arbetar,	 inte	 helt	 olikt	 en	 leverantörsgranskning,	 med	

riskanalyser	 för	 att	 förutse	 och	 minska	 risken	 för	 dålig	 publicitet	 eller	 att	 undvika	 att	

oavsiktligt	 förolämpa	en	person	eller	 grupp.	Dålig	publicitet	 kan	ge	 sämre	 rykte	och	därav	

sämre	 försäljning	 vilket	 därför	 blir	 ett	 exempel	 på	 ett	 ekonomiskt	 ansvar.	 Att	 undvika	 att	

förolämpa	en	person	eller	grupp	är	ett	etiskt	ansvar	som	är	ett	exempel	på	socialt	ansvar.	

Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 likheterna	 hos	 avdelningarna	 är	 att	 de	 arbetar	 med	

riskbedömningar	 inför	 framtiden	 och	 därigenom	 tar	 båda	 avdelningarna	 ekonomiskt	 och	

socialt	 ansvar.	 Skillnaden	 är	 att	 etableringsavdelningen	 också	 tar	 ett	 miljöansvar	 i	 sitt	

proaktiva	 arbete	 då	 de	 ställer	 krav	 och	 öppnar	 möjligheten	 att	 förbättra	 leverantörers	

miljöarbete,	vilket	leder	till	bättre	hållbarhetsarbete	i	Stadiums	leverantörskedja.	 

 

Uppsatsförfattarna	anser	att	det	är	rimligt	att	etableringsavdelningen	i	 jämförelse	med	HR-

avdelningen	har	ett	miljöansvar.	Det	med	anledning	till	att	de	kan	ha	en	större	påverkan	på	

området	 till	 skillnad	 mot	 HR-avdelningen.	 I	 slutändan	 är	 det	 viktigaste	 Stadiums	

ackumulerade	 hållbarhetsarbete	 avdelningarna	 tillsammans.	 Att	 avdelningarna	 prioriterar	

olika	och	framförallt	på	det	de	är	bra	på	är	en	effektiv	strategi. 

	

5.3.4	Frivillighet	
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Figur	8:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	
Burke	&	Logsdon	(1996)) 
	

Burke	 och	 Logsdons	 (1996)	 dimension	 frivillighet	 refererar	 till	 företags	 interna	 beslut	 som	

inte	är	influerade	av	externa	krav	eller	faktorer.	Logistikavdelningens	val	att	inte	orderlägga	

transporter	 med	 flyg	 från	 Stadiums	 produktionsländer	 faller	 i	 Burke	 och	 Logsdons	 (1996)	

frivillighets-dimension.	Enligt	#Logistik	är	deras	primära	transportval	sjöfart	eftersom	att	det	

är	 mest	 miljömedvetet.	 Vid	 förseningar	 av	 produktionen	 kan	 ett	 snabbare	 transportval	

användas.	Även	om	flyg	är	det	snabbaste	transportmedlet	så	väljer	Stadium	fortfarande	att	

hellre	 använda	 tågtransport.	 Tåg	 och	 flyg	 kostar	 enligt	 #Logistik	 ungefär	 lika	 mycket	 och	

anledningen	 till	 att	 de	 hellre	 fraktar	 med	 tåg	 är	 för	 att	 det	 är	 mer	 miljövänligt	 än	 flyg.	

#Logistik	berättade	att	det	händer	i	vissa	fall	att	flyg	ändå	används	vid	förseningar	men	att	

de	 aldrig	 själva	 orderlägger	 med	 flyg.	 Det	 är	 ett	 beslut	 internt	 utan	 att	 externa	 faktorer	

influerat	 besluten	 och	 är	 i	 ramarna	 av	 Burke	 och	 Logsdons	 (1996)	 dimension:	 frivillighet.	

#Logistik	 beskrev	 att	 lagar	 och	 krav	 skiljer	 sig	 från	 olika	 länder	men	 att	 Stadium	 har	 som	

minimum-mål	att	följa	kraven	och	lagarna.	Dock	tillägger	#Logistik	att	utsläppskrav	generellt	

sett	är	låga	och	att	Stadium	ligger	betydligt	bättre	till	jämfört	minimikraven.	CSR-arbete	som	

är	helt	 frivilligt	 samt	överskrider	minimistandarder	hör	också	till	den	 frivilliga	dimensionen	

(Burke	&	Logsdon	1996).	Stadiums	val	av	transportmedel	samt	att	de	valt	att	ligga	bättre	till	

än	 utsläppskraven	 är	 tydliga	 exempel	 på	 frivillighet	 och	 enligt	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	

möjlighet	 till	 upphov	 av	 social	 och	 strategisk	 avkastning	 för	 företaget.	 Porter	 och	 Kramer	

(2006)	 menar	 dock	 att	 CSR-arbete	 sällan	 är	 frivilligt	 utan	 att	 det	 beror	 på	 press	 från	

samhället.	Uppsatsförfattarna	anser	att	det	är	svårt	att	veta	om	Stadiums	transportval	är	på	

grund	av	press	 från	samhället,	något	som	är	säkert	är	dock	att	det	är	 i	 linje	med	Stadiums	

affärsidé	och	vision	och	är	en	strategi	som	Stadium	implementerat	i	deras	kärnverksamhet. 

 

Uppsatsförfattarna	anser	att	 logistikavdelningens	hållbarhetsarbete	 i	 frivilliga	dimensionen	

visar	på	att	de	arbetar	med	miljöansvar.	Det	är	i	enlighet	med	avdelningens	arbetsuppgifter,	

då	 de	 har	 stor	 påverkan	 på	 Stadiums	 utsläpp	 och	 kan	 påverka	 och	 förbättra	 utfallet.	

Uppsatsförfattarna	identifierade	inte	någon	mer	avdelning	i	frivillighet-dimensionen.	Därför	

anser	 uppsatsförfattarna	 att	 det	 är	 den	 största	 skillnaden	 mellan	 logistikavdelningen	 och	

övriga	avdelningar	och	att	likheter	inte	finns	relaterat	till	frivillighet. 
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5.3.5	Synlighet	

 
Figur	9:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	
Burke	&	Logsdon	(1996)) 
	

Synlighet	är	Burke	och	Logsdons	(1996)	dimension	som	refererar	till	företags	förmåga	att	få	

erkännande	från	interna	och	externa	intressenter.	#Etablering	beskrev	ett	erkännande	som	

etableringsavdelningen	 fick	 året	 2009	 vilket	 var	 en	 utmärkelse	 för	 sitt	 arbete	 med	

energieffektivisering.	 Det	 är	 ett	 exempel	 som	 är	 i	 linje	 med	 Burke	 och	 Logsdons	 (1996)	

dimension	 synlighet.	 Försäljningsavdelningen	 som	 dagligen	 arbetar	 nära	 kunder	 får	 också	

positiv	 feedback	 från	 kunder	 tack	 vare	 Re:activate-initiativet	 enligt	 #Försäljning.	 #HR	

berättade	 å	 andra	 sidan	 att	 HR-avdelningen	 inte	 får	 tydliga	 erkännanden	 utan	 att	

avdelningen	 ofta	 förväntas	 driva	 vissa	 personalfrågor.	 Vid	 misslyckande	 uppstår	 ofta	 ett	

missnöje	hos	anställda.	#HRs	beskrivning	kan	tolkas	vara	i	linje	med	Herzbergs	et	al.	(2008)	

hygienfaktor	som	beskriver	att	vissa	faktorer	inte	ökar	anställdas	välmående	eller	motivation	

men	 om	 de	 inte	 finns,	 så	 uppstår	 ett	missnöje.	 HR-avdelningen	 arbetar	 bland	 annat	med	

personalfrågor	 och	 utbetalning	 av	 löner	 och	 vid	 misslyckande	 av	 genomförandet	 av	

arbetsuppgifterna	är	det	förståeligt	att	missnöje	uppstår	internt.	 

 

Med	blandade	svar	från	de	olika	avdelningarna	är	uppsatsförfattarnas	bild	att	det	totalt	är	

en	mestadels	 positiv	 synlighet	 som	 Stadium	 har	 åstadkommit,	 som	 visar	 sig	 på	 olika	 vis	 i	

respektive	avdelning.	Den	största	skillnaden	att	HR-avdelningens	synlighet	internt	mer	är	en	

hygienfaktor	 än	 för	 försäljnings-	 och	 etableringsavdelningen	 och	 har	 därför	 inte	 en	 plats	 i	

dimensionen	 synlighet.	 Positiv	 synlighet	 som	 etablerings-	 och	 försäljningsavdelningen	

beskrev	 genererar	 enligt	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	 ekonomiska	 fördelar	 tack	 vare	 stärkt	

rykte	 vilket	 #Försäljning	 beskrev	 genom	 kunders	 positiva	 feedback.	 Även	Grankvist	 (2012)	

beskriver	 att	 det	 också	 genererar	 nöjdare	medarbetare	 och	 det	 tillsammans	med	 kunders	

positiva	 feedback,	 stärker	 Stadiums	 varumärke	 på	 marknaden.	 Skillnaderna	 mellan	
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avdelningarna	är	att	etableringsavdelningens	hållbarhetsarbete	som	är	kopplat	till	synlighet	

är	miljöansvar	och	försäljningavdelningens	arbete	socialt	ansvar. 

5.3.6	Sammanfattning	frågeställning	2	

Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 frågeställning	 2	 har	 sitt	 svar	 baserat	 på	 avdelningarnas	 olika	

funktioner	 i	 Stadium.	 Det	 finns	 en	 tydlig	 linje	 i	 vilka	 avdelningar	 som	 främst	 arbetar	med	

respektive	 ansvar	 i	 CSR.	 HR-avdelningen	 arbetar	 med	 socialt	 ansvar,	 etablering-	 och	

logistikavdelningen	 med	miljöansvar	 och	 försäljningsavdelningen	 med	 ekonomiskt	 ansvar.	

Att	 försäljningavdelningens	sociala	ansvar	ofta	har	diskuterats	 i	avsnittet	har	att	göra	med	

deras	nära	koppling	 till	 Re:activate	men	enligt	#Försäljning	är	deras	huvuduppgift	 att	 sälja	

produkter	till	högsta	marginalvinst	vilket	är	ekonomiskt	ansvar.	Sammantaget	ger	analysen	i	

frågeställning	2	att	avdelningar	tillsammans	arbetar	med	de	tre	ansvarsområdena	inom	CSR	

men	 med	 olika	 prioriteringar.	 Undantaget	 är	 HR-avdelningen	 där	 uppsatsförfattarna	 inte	

identifierat	 någon	 aktivitet	 som	 berör	miljö.	 Att	 samtliga	 också	 arbetar	 med	 ekonomiskt	

ansvar	 anser	 uppsatsförfattarna	 utifrån	 att	 socialt-	och	miljöansvar	också	 gynnar	 Stadium	

ekonomiskt	genom	bättre	rykte	samt	lägre	transport-	och	logistikkostnader.	Enligt	Grankvist	

(2012)	 är	 det	 viktigt	 att	 företag	 arbetar	 med	 samtliga	 ansvarsområden	 inom	 CSR	 och	

balanserar	 dem	 jämlikt	 för	 att	 inte	 skapa	 missnöje	 hos	 intressenter.	 Uppsatsförfattarna	

anser	 att	 Stadium	 har	 en	 CSR-strategi	 som	 uppnår	 balans	 genom	 att	 avdelningarna	

prioriterar	ansvarsområdena	olika	med	 inriktning	på	områden	de	har	 störst	påverkan.	Alla	

avdelningar	är	 inte	 relaterade	 till	 samtliga	av	Burke	and	Logsdons	 (1996)	dimensioner.	Det	

anser	 uppsatsförfattarna	 är	 ett	 resultat	 av	 att	 det	 är	 ett	 effektivt	 arbetssätt	 där	 det	

strategiska	utfallet	gynnas	av	diversifiering	i	de	strategiska	dimensionerna.	En	viktig	del	i	ett	

företags	 långsiktiga	 framgång	 är	 att	 uppnå	 ett	 totalt	 värdeskapande.	 Enligt	 Burke	 och	

Logsdon	(1996)	nås	det	genom	att	integrera	dimensionerna	i	företagets	CSR-arbete.	Det	har	

Stadium	 lyckats	 med	 då	 uppsatsförfattarna	 visat	 på	 likheter	 och	 skillnader	 mellan	

avdelningar	 genom	 tillhörighet	 i	 respektive	 dimension.	 Alla	 dimensioner	 är	 på	 olika	 sätt	

integrerade	 i	 Stadiums	 arbete	 genom	 deras	 företagsavdelningar	 vilket	 leder	 till	

frågeställningen	om	hur	CSR-arbete	samordnas	mellan	avdelningar. 
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5.4	Avdelningarnas	integrering	för	totalt	värdeskapande	

Frågeställning	3:	Hur	samordnas	CSR-arbete	mellan	avdelningarna?	

 

 
Figur	10:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	
Burke	&	Logsdon	(1996)) 
	

Först	vill	uppsatsförfattarna	 föra	en	diskussion	kring	Stadiums	organisationsdesign	och	hur	

den	påverkar	samordningen	avdelningarna	emellan.	Uppsatsförfattarna	vill	argumentera	för	

att	 Stadiums	 funktionsindelade	 organisationsstruktur	 tillsammans	 med	 hållbarhetsrådets	

funktion	hjälper	Stadium	i	sitt	strategiska	CSR-arbete.	Anthony	et	al.	 (2014)	nämner	att	en	

tydlig	 struktur	 skapas	med	 hjälp	 av	 funktionsindelning	 i	 sin	 organisation.	 Porter	 (1985)	 är	

inne	på	samma	linje	och	diskuterar	effektiviteten	som	ökar	med	tanke	på	att	anställda	inom	

sin	 funktion	 är	 specialister	 på	 just	 sitt	 funktionsområde.	 Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 det	

även	kan	uppstå	negativa	konsekvenser	med	en	funktionsindelning,	såsom	den	instängdhet	

Anthony	et	al.	(2014)	;	Merchant	och	Van	der	Stede	(2011) nämner,	att	Stadiums	avdelningar	

endast	 arbetar	 för	 sin	 avdelnings	 resultat.	 I	 Stadiums	 fall	 motverkas	 detta	 genom	

hållbarhetsrådet	 där	 respondenterna	har	 beskrivit	 hur	 de	har	 ett	 ansvar	 att	 påverka	och	 i	

hållbarhetsrådet	 arbetar	 i	 tvärfunktionella	 team	 som	 skapar	 en	 bredare	 förståelse	mellan	

avdelningarna.	 Dock	 är	 det	 ledningsgruppen,	 hos	 Stadium,	 som	 bestämmer	 den	

övergripande	strategin	 inom	företaget	 (vilket	även	diskuteras	av	Alarik	 (1988)	som	ett	sätt	

att	formulera	sin	strategi).	 
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Alla	 studerade	 avdelningar	 nämner	 att	 de	 arbetar	 efter	 Stadiums	 fastställda	 vision	om	att	

“aktivera	 världen”.	 Studien	 gjord	 av	Raynor	 och	Bowers	 (2001)	 diskuterar	 hur	 avdelningar	

ska	 styras	 strategiskt.	 Diskussionen	 behandlar	 främst	 hur	 det	 fungerar	 på	 instabila	

marknader	där	det	sker	snabba	förändringar.	Uppsatsförfattarna	anser	att	strategiskt	CSR	är	

något	nytt	och	därför	går	att	på	ett	sätt	likställa	med	instabilitet.	Stadiums	arbetssätt	anses	

därför	 vara	 i	 linje	med	Raynor	 och	Bowers	 (2001)	 slutsats	 om	att	 en	högre	 ledningsgrupp	

måste	 vara	 delaktiga	 i	 det	 strategiska	 arbetet	 för	 avdelningarna.	 I	 den	 här	 studien	 ser	

uppsatsförfattarna	 hur	 ledningsgruppen	 bestämt	 en	 vision	 för	 Stadium	 och	 dokumenterat	

den	 affärsidén	 som	 ska	 följas.	 Avdelningarnas	 ansvar	 blir	 att	 tolka	 visionen	 och	 arbeta	

strategiskt	 efter	 den.	 Uppsatsförfattarna	 anser	 det	 vara	 svårt	 att	 avgöra	 till	 vilken	 grad	

Stadium	är	ett	centraliserat	styrt	eller	decentraliserat	styrt	företag.	Uppsatsens	analys	är	att	

affärsidén,	 visionen	 och	 den	 övergripande	 strategin	 för	 Stadium	 är	 centralt	 bestämd.	

Däremot	får	avdelningar	i	sin	funktionsindelning	ett	decentraliserat	ansvar	som	ska	bidra	till	

högre	 effektivitet	 operationellt.	 Det	 kan	 jämföras	 med	 ett	 ansvar	 en	 division	 har	 i	 en	

divisionsstruktur	med	fördelar	som	att	vara	närmare	slutkund	enligt	Anthony	et	al.	 (2014).	

Kates	 och	 Galbraith	 (2007)	 diskuterar	 mixen	 av	 centralisering	 och	 decentralisering	 och	

förklarar	 hur	 kombinationen	 är	 bättre.	 Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 centralisering	 är	

avgörande	för	att	bestämma	en	övergripande	strategi	och	decentralisering	krävs	för	att	öka	

innovativa	 lösningar	på	CSR-aktiviteter.	För	att	därefter	samordna	alla	aktiviteter	använder	

sig	Stadium	av	hållbarhetsrådet	som	ett	diskussionsforum.	Det	kan	enligt	Kates	och	Galbraith	

(2007)	 leda	 till	 högre	 symmetri	 mellan	 avdelningarna	 och	 ett	 mer	 effektivt	 CSR-arbete.	

#Etablering	beskriver	hållbarhetsrådet	som	viktigt	för	att	formulera	beslutsunderlag	om	CSR-

initiativ	som	de	sedan	presenterar	till	Stadiums	ledningsgrupp.	Hållbarhetsrådet	formulerar	

beslutsunderlagen	 utifrån	 avdelningarnas	 olika	 perspektiv	 vilket	 enligt	 #Etablering	 har	

förenklat	att	driva	igenom	hållbarhetsarbete	i	ledningsgruppen. 

 

Stadiums	Sustainability	Manager	på	inköpsavdelningen,	Catrin	Marchall,	beskriver	Stadiums	

CSR-kommunikation	 som	 befintlig	men	med	 förbättringsmöjligheter.	 Stawiski	 et	 al.	 (2010)	

nämner	att	det	är	viktigt	att	anställda	längre	ner	 i	hierarkin	får	 information	angående	CSR-

aktiviteter	 för	 att	 det	 ska	 kunna	 bli	 en	 positiv	 effekt	 och	 slutligen	 lönsamt.	

Uppsatsförfattarna	 menar	 därför	 att	 Hållbarhetsrådet	 kan	 fungera	 som	 ett	 center	 där	

informationen	 om	 aktiviteter	 först	 informeras	 men	 att	 det	 även	 dokumenteras	 och	
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kommuniceras	 ut	 till	 alla	 anställda	 på	 Stadium	 för	 att	 nå	 optimal	 integration	 avdelningar	

emellan.	 Försäljningsavdelningens	 icke-närvaro	 i	 hållbarhetsrådet	 motiverar	 #Försäljning	

med	att	det	inte	är	effektivt.	Andra	orsaker	till	det	kan,	enligt	uppsatsförfattarna,	ha	att	göra	

med	det	säljfokus	som	den	här	branschen	kräver.	Uppsatsförfattarna	anser	att	i	och	med	e-

handelns	växande	marknad	har	detaljhandeln	förändrats	och	kräver	därför	ett	större	fokus	

på	en	försäljningsavdelning.	Dock	ska	det	ena	möjligtvis	inte	behöva	utesluta	det	andra	och	

uppsatsförfattarna	anser	 att	 en	närvaro	 från	 försäljningsavdelningen	kan	vara	av	 stor	 vikt.	

CSR	kan	dessutom	vara	en	konkurrensfördel	försäljningsavdelningen	bör	ta	vara	på.	 

 

Idag	samordnar	Stadium	sitt	CSR-arbete	genom	att	ha	en	kommunikation	mellan	avdelningar	

inom	hållbarhetsrådet.	Uppsatsförfattarna	anser	att	någon	typ	av	samordning	krävs	för	att	

skapa	synergier	mellan	avdelningar.	Hållbarhetsrådet	är	en	funktion	där	CSR	kan	diskuteras	

men	uppsatsförfattarna	ser	också	en	möjlighet	med	dokumentation.	Dokumentation	av	ett	

företags	CSR-aktiviteter,	dess	process	och	resultat.	Adams	och	Frost	(2008)	beskriver	vikten	

av	 att	 ha	 konkreta	 nyckeltal	 på	 CSR-prestationer	 som	 en	 framgångsfaktor.	 Stawiski	 et	 al.	

(2010)	anser	likt	Adams	och	Frost	(2008)	att	verkliga	och	konkreta	siffror	ska	kommuniceras	

internt	inom	företaget.	 	Uppsatsförfattarna	anser	att	det	kan	skapa	en	större	förståelse	för	

CSR	som	strategi-	och	styrningsmedel	och	lättare	för	en	anställd	att	mäta	resultat	och	även	

lättare	kunna	ta	beslut	om	en	aktivitet.	Att	på	ett	enkelt	sätt	ge	ut	information	till	anställda	

är	 också	 något	 Catrin	 Marchall	 nämner	 som	 en	 utmaning	 för	 Stadium.	 Adams	 och	 Frost	

(2008)	hade	en	 intention	att	skapa	en	generell	modell	som	visar	viktiga	CSR-nyckeltal	men	

kom	 fram	 till	 slutsatsen	 att	 skillnaderna	 mellan	 branscher	 och	 företag	 var	 för	 stor.	

Uppsatsförfattarna	 anser	 att	 det	 primärt	 inte	 behövs	 skapas	 en	 generell	 modell	 utan	 att	

varje	enskilt	 företag	tar	 fram	sin	egen	modell	och	process	 för	CSR-prestationsmätning.	Det	

kan	 skapa	 bättre	 kommunikation	 och	 ökad	 förståelse	 bland	 anställda	 samt	 underlätta	

uppföljning	och	beslutsfattande	om	CSR-arbete.	Nyckeltalen	i	tabell	4	är	ett	exempel	på	hur	

Stadiums	 avdelningar	 fokuserar	 och	 prioriterar	 olika	 områden	 och	 i	 det	 här	 fallet	 olika	

nyckeltal.	Nyckeltalen	visar	att	avdelningarna	arbetar	mot	förbättring	inom	områden	de	har	

påverkan	och	är	kopplade	till	avdelningarnas	arbetsområden.	Det	anser	uppsatsförfattarna	

leder	till	ytterligare	samordning	mot	totalt	värdeskapande	av	sitt	CSR-arbete. 
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Logistikavdelningen Fyllnadsgrad,	emballage	per	produkt,	emissionsnivå 

Försäljningsavdelning Omsättning 

Etablering CO2/kvadratmeter 

HR Mångfald,	lönestruktur,	könsfördelning 

Tabell	4:	Lista	över	Stadiumavdelningars	använda	nyckeltal 
	

Burke	och	 Logsdon	 (1996)	 vill	 nå	 totalt	 värdeskapande	genom	att	 teoretiskt	beskriva	olika	

strategiska	 CSR-aktiviteter	 i	 olika	 strategiska	 dimensioner.	 Genom	 uppsatsförfattarnas	

empiriska	data	och	teoretiska	förståelse	kan	studien	visa	att	samordning	är	essentiell	för	att	

skapa	totalt	värdeskapande	med	ett	 företags	CSR-arbete.	Porter	och	Kramer	 (2006)	vill	att	

företag	 i	 första	hand	arbetar	med	CSR	som	ligger	närmast	ett	 företags	kärnverksamhet	för	

att	nå	störst	nytta.	Uppsatsförfattarna	anser	att	göra	rätt	saker	i	rätt	avdelning	och	att	göra	

olika	saker	i	olika	avdelningar	är	effektivt	och	behövs	för	att	nå	den	positiva	effekt	som	CSR	

tar	 med	 sig.	 Om	 företag	 ökar	 sin	 förståelse	 för	 CSR	 som	 strategi-	 och	 styrningsmedel	

kommer	lönsamhet	och	marknadsandel	att	öka,	kostnader	minska,	förbättra	rykte	och	image	

samt	ge	upphov	till	flera	andra	positiva	effekter	som	CSR	för	med	sig	(Anthony	et	al.,	2014;	

Grankvist,	2012;	Weber,	2008;	Vasquez	&	Feldman-Parraga,	2013). 
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6.	Slutsats	

Här	presenteras	de	slutsatser	och	kunskapsbidrag	som	studiens	syfte	lett	fram	till.	Dessutom	

presenteras	förslag	till	vidare	forskning	inom	de	områden	författarna	anser	vara	aktuella. 

 

Syftet	 med	 uppsatsen	 har	 varit	 att	 undersöka	 hur	 avdelningarnas	 CSR-arbete	 stödjer	

integreringen	av	företagets	totala	CSR-strategi.	Studiens	kvalitativa	ansats	och	applicering	av	

realistiskt	 perspektiv	 har	 format	 studien	 och	 dess	 trovärdighet.	 I	 metoddiskussionen	 tar	

uppsatsförfattarna	 upp	 problematiken	 med	 det	 subjektiva	 i	 en	 kvalitativ	 studie	 och	 ett	

objektivt	realistiskt	perspektiv.	Uppsatsförfattarna	har	kommit	fram	till	slutsatser	utifrån	de	

utförda	subjektiva	 semi-strukturerade	 intervjuerna	 tillsammans	med	 tidigare	 forskning	och	

teorier.	 Det	 realistiska	 perspektivet	 har	 bidragit	 till	 undersökning	 om	 insamlad	 data	 och	

teorier	samstämmer	med	varandra	och	vilka	slutsatser	som	kan	göras	baserat	på	det.	Trots	

metodernas	motverkan	mot	varandra	har	balansen	mellan	subjektivitet	och	objektivitet	gjort	

uppsatsförfattarnas	ställning	mer	neutral	i	studien	och	förbättrat	trovärdigheten. 

 

Uppsatsförfattarna	 analyserar	 och	 kommer	 bland	 annat	 fram	 till	 en	 slutsats	 om	 att	

drivkrafter	 krävs	 hos	 avdelningar	 för	 att	 uppnå	 motivation	 att	 arbete	 med	 CSR.	 Att	

avdelningar	 har	 olika	 drivkrafter	 bekräftas	 av	 studiens	 empiriska	 data	 och	 anses	 av	

uppsatsförfattarna	 vara	 effektivt.	 Uppsatsförfattarna	 beskriver	 hur	 avdelningarna	 arbetar	

med	 olika	 CSR-aktiviteter	 och	 motiveras	 av	 ekonomiska,	 sociala	 och	 politiska	 drivkrafter.	

Exempelvis	 drivs	 logistikavdelningen	 av	 	ekonomiska	 drivkrafter	 och	 HR-avdelningen	 av	

sociala	 drivkrafter.	 Drivkrafter	 möjliggör	 att	 en	 ledningsgrupp	 kan	 implementera	 CSR-

strategier	 i	 totala	 affärsidén.	 I	 Stadiums	 fall	 visar	 deras	 diversifierade	 drivkrafter	 att	 det	

också	resulterar	i	arbete	med	samtliga	av	CSRs	ansvarsområden	vilket	enligt	Grankvist	(2012)	

leder	till	ett	bra	samhällsansvar	och	enligt	Carroll	(1991)	en	god	samhällsmedborgare. 

 

Enligt	 Burke	 och	 Logsdon	 (1996)	 nås	 ett	 totalt	 värdeskapande	med	CSR-arbete	 genom	att	

integrera	 strategiska	 dimensioner.	 I	 den	 här	 uppsatsen	 visar	 författarna	 på	 likheter	 och	

skillnader	 mellan	 avdelningar	 och	 hur	 alla	 dimensioner	 på	 olika	 sätt	 är	 integrerade	 i	

Stadiums	CSR-arbete.	Stadiums	avdelningar	är	relaterade	till	olika	dimensioner	och	Stadiums	

avdelningar	finns	i	samtliga	av	Burke	och	Logsdons	(1996)	dimensioner.	Analysen	ger	också	

att	 Stadiums	 avdelningar,	 även	 inom	 samma	 dimension,	 arbetar	 med	 olika	 typer	 av	 CSR	
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ansvar.	Diversifieringen	av	dimensionerna	och	prioriteringar	i	CSR-ansvar	gör	att	Stadium	har	

en	CSR-strategi	som	omfattar	hela	CSR-ansvaret,	socialt,	ekonomiskt	och	miljöansvar,	samt	

arbetar	effektivt	och	strategiskt	samordnat	mot	ett	totalt	värdeskapande,	både	för	företaget	

och	samhället. 

 

Att	 göra	 rätt	 saker	 på	 rätt	 avdelningen	 och	 att	 beroende	 på	 företagsavdelning	 göra	 olika	

CSR-aktiviteter	 är	 effektivt	 enligt	 uppsatsförfattarna.	 Det	 kan	 uppnås	 enligt	

uppsatsförfattarna,	 i	 linje	med	Porter	 och	 Kramer	 (2006),	 genom	att	 CSR-aktiviteter	 ligger	

nära	 avdelningars	 kärnverksamhet	 vilket	 den	 här	 studien	 har	 visat	 utifrån	 avdelningarnas	

CSR-aktiviteter.	Sedan	behövs	samordning	och	kommunikation	mellan	avdelningarna	för	att	

ett	 totalt	 värdeskapande	 ska	 uppnås.	 Samordningen	 mellan	 avdelningar	 har	 för	 Stadium	

främst	skett	genom	kommunikation	i	ett	hållbarhetsråd.	I	hållbarhetsrådet	bidrar	respektive	

avdelning	till	diskussioner	inom	hållbarhet	och	samordning.	Uppsatsförfattarna	ser	också	fler	

möjligheter,	 exempelvis	 dokumentation	 om	 CSR-strategi,	 resultat	 och	 nyckeltal	 för	

ytterligare	 samordning	mellan	 avdelningar.	 Adams	 och	 Frost	 (2008);	 Stawiski	 et	 al.	 (2010)	

menar	 att	 det	 är	 viktigt	 för	 företag	 att	 presentera	 sina	 resultat	 vilket	 uppsatsförfattarna	

anser	skapar	större	förståelse	för	CSR	inom	företaget. 

 

Kates	och	Galbraith	 (2007)	och	Merchant	och	Van	der	Stede	 (2012)	diskuterar	vikten	med	

samarbete	 och	 visar	 på	 att	 högre	 symmetri	 mellan	 avdelningar	 uppnås	 om	 effektiv	

samordning	finns.	Kommunikationen	i	hållbarhetsrådet	stödjer	avdelningarnas	arbete	totalt	

sett	och	motverkar	att	informationsasymmetri	sker	mellan	avdelningarna	och	ledningsgrupp.	

Det	 underlättar	 avdelningarnas	 samarbete	 och	 gör	 det	 effektivare	 men	 samtidigt	 ger	 de	

anställda	 ansvarsfrihet.	 Enligt	 Raynor	 och	 Bowers	 (2001)	 måste	 en	 ledningsgrupp	 vara	

delaktiga	 i	 det	 strategiska	 arbetet	 på	 avdelningar.	 Då	 Stadium	 är	 en	 funktionsindelad	

organisation	anser	uppsatsförfattarna	att	det	också	är	fördelaktigt	att	hållbarhetsrådet	följer	

ledningsgruppens	 totala	 strategi	 för	 att	 uppnå	 förhöjd	 samordning.	 Det	 främjar	

avdelningarnas	 arbete	 mot	 ett	 samlat	 mål,	 i	 Stadiums	 fall	 att	 “aktivera	 världen”.	 Om	

avdelningar	tillsammans	tar	sitt	ansvar	och	stödjer	varandra	uppnås	högre	nytta	och	CSR	är	

då	ett	strategi-	och	styrningsmedel	som	kan	skapa	nytta	för	företag	och	samhället. 
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6.1	Diskussion	om	kunskapsbidrag 

Studiens	 teoretiska	 utgångspunkt	 visade	 på	 tidigare	 forskning	 om	 att	 företag	 bör	

implementera	 CSR	 i	 organisationer.	 Studien	 identifierade	 en	 kunskapslucka	 om	 hur	

företagsavdelningar	strategiskt	bör	stödja	varandra	för	att	integrera	CSR-strategier.	Studiens	

teoretiska	bidrag	är	därför	ökad	förståelse	om	CSR	som	strategi-	och	styrningsmedel	genom	

ett	avdelningsperspektiv.	Uppsatsförfattarna	anser	ha	bidragit	till	nytt	perspektiv	i	Burke	och	

Logsdons	(1996)	teori	om	strategiskt	CSR,	där	Burke	och	Logsdon	(1996)	 inte	påvisar	något	

avdelningsperspektiv	på	hur	dimensionerna	ska	samordnas.	Uppsatsförfattarna	anser	också	

att	 studiens	 resultat	 visar	 att	 CSR-forskning,	 som	 beskriver	 för-	 och	 nackdelar	 med	 CSR-

arbete,	 bör	 utveckla	 forskningen	 om	 CSR-strategi	 genom	 att	 addera	 ett	

avdelningsperspektiv.	 Det	 kan	 leda	 till	 en	 djupare	 förståelse	 för	 CSR-strategi	 och	 dess	

forskningsområde.	 För	 att	 den	 här	 studien	 ska	 kunna	 ha	 större	 genomslagskraft	 tror	

uppsatsförfattarna	 att	 mer	 data	 behövs	 men	 samtidigt	 har	 studien	 öppnat	 för	 vidare	

forskning	om	ämnet	och	på	så	sätt	öka	förståelsen	ytterligare.	 

 

En	 funktionsindelad	 organisations	 företagsledning	 bör	 identifiera	 avdelningars	 drivkrafter	

och	 säkerställa	 att	 företagsavdelningar	 finns	 diversifierat	 i	 dimensionerna	 samt	 att	 de	 har	

olika	 prioriteringar	 av	 CSR-ansvar,	 där	 de	 fokuserar	 på	 området	 de	 kan	 göra	 mest	 nytta.	

Samordningen	 kan	 ske	 genom	exempelvis	 ett	 hållbarhetsråd	där	 representanter	 från	olika	

funktioner	är	representerade.	I	hållbarhetsrådet	behöver	det	föras	dokumentation	om	CSR-

strategier,	 dels	 för	 att	 säkerställa	 vad	 avdelningarna	 emellan	 gör	 men	 också	 för	 att	

underlätta	 kommunikation	 ut	 till	 de	 övriga	 i	 organisationen	 vilket	 också	 är	 i	 linje	 med	

Stawiskis	 et	 al.	 (2010)	 studie	 om	 intern	 CSR-kommunikation.	 Bland	 annat	 kan	

dokumentation	och	kommunikation	innehålla	avdelningarnas	respektive	nyckeltal	att	arbeta	

mot.	 Det	 kan	 öka	 drivkrafter	 för	 avdelningar	 att	 arbete	 med	 CSR	 och	 dessutom	 öka	

förståelse	för	CSR	som	strategi-	och	styrningsmedel.	Det	stödjer	avdelningars	integration	av	

strategiskt	CSR	vilket	ackumulerat	leder	till	en	total	CSR-strategi	för	organisationer.	Studiens	

resultat	 bidrar	 till	 ett	 kunskapsbidrag	 genom	 ökad	 förståelse	 om	 att	 samordning	 och	

integration	 mellan	 avdelningar	 ökar	 chansen	 för	 en	 total	 CSR-strategi,	 med	 önskat	

strategiskt	utfall	av	högre	totalt	värdeskapande	för	företag	och	samhället. 
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6.2	Förslag	till	framtida	forskning 

I	 den	 här	 studien	 intervjuades	 inte	 alla	 avdelningar	 på	 det	 studerade	 företaget.	 Därför	 är	

uppsatsförfattarnas	första	förslag	till	vidare	forskning	att	göra	en	studie	som	undersöker	ett	

företags	 alla	 avdelningar.	 Intressant	 då	 är	 att	 jämföra	 med	 den	 här	 studien	 och	 se	 om	

eventuella	resultat	skiljer	sig.	Ett	steg	ytterligare	för	att	uppnå	en	bredare	studie	skulle	vara	

att	 göra	 en	 branschjämförelse.	 Företagsstrategier	 och	 organisationer	 opererar	 olika	

beroende	på	bransch	och	en	sådan	studie	skulle	tillföra	en	bredare	kunskap	kring	CSR	som	

strategi-	och	styrningsmedel.	Förslagsvis	studera	flera	företag	från	olika	branscher	för	att	se	

hur	 branschtillhörigheter	 och	 organisationsstrukturer	 påverkar	 CSR-strategi	 i	 avdelningar	

och	vilka	drivkrafter	samt	strategier	som	är	mest	effektiva	beroende	på	bransch.	Det	skulle	

också	bidra	med	kunskap	 till	 organisationsteori	 och	 vara	 till	 hjälp	 för	 företag	att	 applicera	

strategisk	CSR	i	sina	organisationer,	anpassat	till	både	organisationsstruktur	och	bransch. 
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Intervjufrågor	–	CSR-ansvarig	Inköp 

• Berätta	 lite	 om	 dig	 själv,	 hur	 länge	 har	 du	 jobbat	 på	 företaget?	 Vad	 har	 du	 för	

position? 

• Hur	definierar	ni,	på	Stadium,	CSR? 

• Vad	är	Stadiums	CSR-strategi? 

o Vad	är	ert	syfte	och	mål	med	CSR-arbetet? 

• Hur	är	ert	CSR-arbete	integrerat	med	er	affärsidé? 

• Hur	sker	dokumentation	av	er	CSR-strategi?	 

• Vilka	CSR-aktiviteter	arbetar	ni	med	på	Stadium? 

o Vilka	motiv	finns	bakom	de	olika	aktiviteterna? 

o Har	 ni	 någon	 specifik	 aktivitet	 som	 ni	 är	 framstående	 inom	 jämfört	 med	

konkurrenter?	 

o Använder	ni	mycket	av	patent	och	som	även	är	relaterat	till	CSR? 

• Sen	starten	av	Stadium,	hur	har	ert	arbete	med	CSR	förändrats? 

• Hur	kommuniceras	CSR-arbetet	inom	organisationen?	 

o Vilka	interna	kanaler	används? 

o Utbildning? 

o Vad	är	syftet	med	att	kommunicera	ut	information	kring	CSR? 

• Hur	marknadsför	Stadium	sitt	CSR-arbete	externt? 

o Vilka	kommunikationskanaler	finns? 

• Hur	tror	du	att	era	olika	avdelningar	påverkas	av	er	CSR-strategi? 

• Har	 ni	 ett	 tillvägagångssätt	 för	 att	 säkerställa	 att	 alla	 avdelningar	 följer	 den	 satta	

strategin	och	strävar	efter	samma	mål?	 

• Hur	följer	ni	upp	och	mäter	resultatet	av	ert	hållbarhetsarbete? 

• Hur	planerar	inför	förändringar	och	trender	i	branschen? 

§ Kopplat	till	CSR? 

• I	vilken	omfattning	tar	ni	beslut	internt	utan	att	externa	krav	influerar	era	beslut?	 

o Brukar	ni	ligga	över	de	minimistandarder	som	finns?	 



	

• Samarbetar	ni	med	intressenter	för	att	nå	vissa	CSR-mål? 

• Får	ni	erkännande	från	externa	och	interna	intressenter	av	ert	hållbarhetsarbete?	 

o Har	 det	 genererat	 ekonomiska	 fördelar	 samt	 stärkt	 rykte	 som	 gjort	 er	mer	

attraktiva	som	arbetsgivare 

• Övrigt? 
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Intervjufrågor	–	Ledningsperson	i	diverse	avdelning 

• Berätta	 lite	 om	 dig	 själv,	 hur	 länge	 har	 du	 jobbat	 på	 företaget?	 Vad	 har	 du	 för	

position? 

• Vad	är	er	avdelnings	uppgift? 

• Vad	är	er	avdelnings	CSR-strategi? 

o Vad	är	er	syfte	och	vision	kopplat	till	CSR? 

• Vilka	CSR-aktiviteter	sker	inom	er	avdelning? 

• Vilka	motiv	finns	bakom	de	olika	CSR-aktiviteterna? 

o Har	 ni	 någon	 specifik	 aktivitet	 som	 ni	 är	 framstående	 inom	 jämfört	 med	

konkurrenter?	 

• Hur	är	er	avdelnings	CSR-arbete	integrerat	med	Stadiums	affärsidé? 

• Hur	sker	dokumentation	av	er	avdelnings	CSR-strategi? 

• Hur	stort	inflytande	har	er	avdelning	på	ert	CSR-arbete? 

• Hur	kommuniceras	CSR-arbetet	inom	organisationen?	 

o Hur	vill	ni	ha	det? 

• Varför	arbetar	ni	med	CSR? 

• Hur	har	er	avdelnings	CSR-strategi	påverkat	er	när	det	gäller	rykte	och	rekrytering? 

o Något	annat	som	tydligt	har	påverkats? 

• Hur	följer	ni	upp	och	mäter	resultatet	av	ert	hållbarhetsarbete	i	er	avdelning?	 

• Hur	planerar	ni	inför	förändringar	och	trender	i	branschen?	 

o Kopplat	till	CSR?	 

• I	 vilken	 omfattning	 tar	 ni	 beslut	 internt	 inom	 avdelningen	 utan	 att	 externa	 krav	

influerar	era	beslut?	 

o Brukar	ni	ligga	över	de	minimistandarder	som	finns?	 

• Samarbetar	ni	med	intressenter	för	att	nå	CSR-mål? 

• För	ni	erkännande	från	externa	och	interna	intressenter	i	hållbarhetskontext? 

• Med	din	erfarenhet,	hur	skulle	du	beskriva	er	hållbarhetsresa? 

• Övrigt?		



	

Bilaga	3.	Figurförteckning	

Figur	1:	Det	trilaterala	sanningsbegreppet,	inspirerad	av	(Alvesson	&	Sköldberg,	2017) 

Figur	 2:	 Inspirerad	 av	 “Carroll's	 pyramid	model	 of	 corporate	 social	 responsibility”	 (Carroll,	

1991) 

Figur	3:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	(Inspirerad	modell	av	Burke	&	Logsdon	(1996)) 

Figur	4:	Stadiums	organisationskarta	med	respektive	intervjuad	avdelning	inringad.	Schemat	

tillhandahölls	av	Stadium	(April,	2018). 

Figur	5:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	

Burke	&	Logsdon	(1996)) 

Figur	6:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	

Burke	&	Logsdon	(1996)) 

Figur	7:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	

Burke	&	Logsdon	(1996)) 

Figur	8:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	

Burke	&	Logsdon	(1996)) 

Figur	9:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	

Burke	&	Logsdon	(1996)) 

Figur	10:	CSRs	integration	i	företagsstrategi	med	Stadiums	avdelningar.	(Inspirerad	modell	av	

Burke	&	Logsdon	(1996))	

	 	



	

Bilaga	4.	Tabellförteckning	

Tabell	1:	Lista	över	studiens	respondenter 

Tabell	2:	Inspirerad	av	Mazurkiewicz	(2004) 

Tabell	 3:	 Sammanfattad	 tabell	över	Feldman	&	Vasquez-Parraga	 (2013)	och	Weber	 (2008)	

drivkrafter	att	arbeta	med	CSR. 

Tabell	4:	Lista	över	Stadiumavdelningars	använda	nyckeltal 


