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1. INLEDNING 

 

Då vi lever i en värld som blir alltmer globaliserad tycker vi att det är spännande att titta 

närmare på hur ett företag närmar sig den globala marknaden. Vi har valt att studera 

koncernen Stadium AB:s första steg ut på denna marknad. Intressant är att denna stora 

koncern för ungefär 30 år sedan var en liten sportbutik i Norrköping. Värt att nämna är att 

företagets huvudkontor, egen designavdelning och marknadsföring, med egen reklambyrå 

finns i Norrköping. 

 

En annan anledning till att vi valt att titta närmare på Stadium AB är att undersökningar som 

berör företag och deras verksamhet nästan alltid görs ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi 

vill med vår uppsats försöka integrera ekonomi med samhälls- och kulturvetenskap, med 

tyngdpunkt på de senare. En som använt detta tvärvetenskapliga synsätt är Miriam Salzer. 

Hon har i sin avhandling Identity Across Borders A Study in the ”IKEA- World” från 1994 

studerat hur IKEA-kulturen ser ut i olika länder. Intressant för oss har varit att titta på hur hon 

beskriver företagsandan och företagets ”själ”, eftersom vi intresserat oss för frågor som berör 

detta ämne. Georg Ritzer har även han tagit upp tankegångar som liknar Saltzers i sin bok The 

McDonaldization of Society från 1993. Anledningen att vi valt att använda oss av dessa 

forskares studier, är att vi har en tanke om att Stadium på många sätt liknar dessa båda 

företagsgiganter. För att förstå det ekonomiska perspektivet har vi också studerat 

företagsekonomiska teorier. En av de forskare vars studier vi använt oss av är Philip Kotler. 
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Syfte 
 

Vi har valt att göra en deskriptiv studie, där syftet är att belysa hur ett företags, i det här fallet 

Stadium AB:s, förutsättningar när det gäller marknadsföring, organisation och ledarskap 

förändras då de växer. Detta är intressant då många företag idag tampas med frågor som rör 

globalisering, där den stora frågan ofta är om man ska ut på den globala marknaden eller inte 

och vad detta skulle innebära för företaget. Vidare förekommer i media en debatt rörande de 

globala företagens ansvar gentemot sina anställda, kunder och leverantörer. Man har kunnat 

se hur organisationer som exempelvis Attac utrycker sitt missnöje med hur företagen agerar 

på den globala marknaden. Stadium är ett företag på väg ut på denna marknad. Detta ställer 

nya krav på företagen. Vi ska titta på hur Stadium möter dessa nya krav genom att bland annat 

se hur de bygger upp sin företagsanda. 
 

Frågeställningar 

• Hur har Stadiums marknadsföring sett ut historiskt?  

• Hur ser den ut idag? 

• Hur skapar man en företagsanda?  

Vad består denna anda av? 

Gör man något särskilt för att skapa en "Stadiumanda", vad i så fall?  

Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Först kommer en inledning, där syfte och frågeställningar 

tas upp. Därefter följer en bakgrund, vilken handlar om Stadium AB:s historia. I kapitlet 

metod återfinns förutom en beskrivning av tillvägagångssättet också en metoddiskussion där 

metoden diskuteras. Under rubriken teori, studeras och diskuteras de teoretiska ramarna som 

är globalisering, marknadsföring, organisationsteori och ledarskap. Kapitel nummer 5 heter 

resultat och behandlar det empiriska materialet. Här appliceras de teoretiska ramarna på 

Stadium. Företagsandan har fått ett eget stycke, då frågor rörande detta ämne har en central 

roll i uppsatsen. Sist i resultatdelen återfinns sammanfattande slutsatser, där frågeställningarna 

tydligt besvaras. Hela arbetet avslutas med ett slutord, vilket innehåller viktiga slutsatser och 

egna funderingar. 
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2. BAKGRUND 

 

Stadium AB:s historia1 

 

Stadiumidén började gro 1974 när Ulf Eklöf tog över den lilla sportaffären Spiralen Sport i 

Norrköping. Ulf hade erfarenhet från arbete i butik, såväl sportbutik som matvaruhandel. 

Visionen var att skapa ett sportvaruhus där produkterna var tillgängliga för alla. Här kunde 

alla gå och känna på skorna, kläderna och skidorna – till skillnad från betjäning över disk 

Massexponering av varor och aktiv annonsering drog kunder till butiken. 

 

Ulf lyfte in brodern Bo i företaget och tillsammans blev de sporthandelns nya radarpar. Hela 

butiken andades sport och butiken blev en succé. 1983 var Spiralen Sport Sveriges största 

sportbutik med drygt 300 m2 butiksyta och en omsättning på 40 miljoner. 

 

Bröderna Eklöf övertog sedan den välkända sportbutiken Race Marine i Stockholm och 

Asklings Textil med butikskedjan Byxspecialisten. Ovärderliga kunskaper i textilbranschen 

blev resultatet av textilköpet. 1986 lades ännu ett företag till koncernen: Red Devil, 

Stockholms hetaste sport- och sportmodebutik just då. 

 

Tanken att bygga ett sportvaruhus större och starkare än någonting annat väcktes hos de 

tävlingsinriktade bröderna Eklöf. De hittade en stor lokal på Sergelgatan i Stockholm, ett 

gammalt källarplan på totalt 3 500 m2. Med inspiration från bl.a. Coliseum i Los Angeles och 

Stockholms Stadion byggdes en butik med en imponerande portal och löparbanor, som på ett 

naturligt sätt ledde kunderna in i butiken. Den 25 mars 1987 invigdes The Stadium på 

Sergelgatan. Stadium blev en arena för sport och fritid, en butik full av upplevelser. 

 

Eklöf AB bytte namn till Stadium AB i september 2001 och Stadiumbutikerna ägs och drivs 

av detta moderbolag. Förutom Stadiumkedjan ingår butikerna Nike Concept Store, Red Devil, 

Edins Golfstores, Sport Outlet och Sportlagret i koncernen. 

 
                                                 
1 Redogörelsen bygger på uppgifter hämtade från en intervju gjord på Stadium AB:s huvudkontor 2001-10-04 

med Sussi Calås-Jonsson, informationschef på Stadium AB 
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Stadiumidén växte och idag finns drygt 80 butiker i Sverige. Ungefär 2 500 är anställda i 

koncernen och omsättningen är 3,4 miljarder kronor. I oktober 2000 öppnade Stadium den 

första butiken utanför Sverige när portalen slog upp i Köpenhamn. Förutom i Danmark har 

Stadium också etablerat sig i Finland. 

 

Våren 2001 gick bygg- och investmentföretaget Lundbergs in som delägare i Stadium AB. Ett 

av kraven Lundbergs ställde var att Stadium AB ska börsnoteras inom fem till sju år. Målet är 

att bli det ledande sportföretaget i Norden år 2005. Stadium AB tror på fortsatt tillväxt då man 

menar att människor blir alltmer medvetna och måna om sin hälsa och hur de tillbringar sin 

fritid. 

 

Affärsidén är att vara ett detaljhandelsbolag som designar, köper och säljer sport- och 

sportmodekläder med god design, funktion och kvalitet, till priser som gör det möjligt för 

många människor att köpa. Ungefär hälften av allt de säljer i butikerna är så kallade 

megabrands (produkter från märkesleverantörerna). Resten är egna varumärken med egen 

design, som Everest, Warp, 4D och Soc.  

 

Konceptet som gjort Stadiumkoncernen till vad den är idag menar man är: 

• Sortimentet (Mega Brands, Inhouse Brands) 

• Butikens utformning (portal, löparbanor, tydliga avdelningar) 

• Marknadsföringen (dagspress, DM, CRM, utomhusreklam, PR och events, 

interninformation och webben) 

• Personalen (karriärsvägar, utveckling, utbildning) 

 

De övergripande mål Stadium arbetar för just nu gäller fram till 2005 och är att: 

• Bli nordens ledande sport- och sportmodeföretag. 

• Öka sin omsättning med minst 10% per år. 

• Ha en uthållig och stabil lönsamhet på minst 6% efter avskrivningar och 

finansiella kostnader. 
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3. METOD 

 

Vi har valt att utgå från material vi inte skapat själva, i första hand skrivet material. Med 

skrivet material menar vi Stadiums eget material såsom interninformation, 

organisationshistoria, marknadsföringshistoria och Stadiums svenska hemsida på Internet. 

Detta material visar den bild av Stadium som företaget ger till kunder och anställda. Vidare 

har vi också läst och diskuterat olika teoretikers syner på vårt problemområde.  

 

2001-10-04 genomförde vi en intervju med Stadiums informationschef, Sussi Calås-Jonsson. 

Inför denna intervju mailade vi frågor (se bilaga) för att hon skulle ha tid att förbereda sig. 

Meningen med detta möte var dels att få tillgång till det material vi önskat, och dels att få en 

kontaktperson i företaget. Då vi träffade Sussi fick vi förutom den muntliga informationen 

också tillgång till de två senaste årgångarna av Stadium AB:s personaltidning Tracks samt i 

förväg nedskrivna svar på de frågor vi tidigare hade mailat. Vidare har vi studerat Stadiums 

svenska hemsida för att se hur företaget presenterar sig utåt. För att få en bild av hur företaget 

presenterar sig mot sina anställda, framställer sin interna policy och för att fånga 

företagsandan studerade vi Tracks, vilken skickas ut till koncernens anställda fyra gånger per 

år. Vi studerade alla fyra nummer som gavs ut år 2000, samt tre nummer av årgång 2001. 

 

För att beskriva en ”annan värld” kan man använda sig av olika metoder. De två vanligaste 

tillvägagångssätten är extern eller deltagande undersökning. Eftersom vi i första hand valde 

att studera skrivet material kan vårt förfarande sägas vara av extern art, då vi studerar 

företaget från ”utsidan”. 

 

Då det gäller det vetenskapliga materialet har vi främst valt forskare ur den 

samhällsvetenskapliga och den ekonomiska disciplinen, då vi tror att dessa båda vetenskaper 

kompletterar varandra, samt att de är mest relevanta för vårt undersökningsområde. När vi 

bearbetade materialet försökte vi att uppnå en mix av de båda disciplinerna, eftersom vi sett 

att det saknas forskning som sammanför dessa områden. 

 

Eftersom vi studerat hur ett företags förutsättningar förändras i takt med deras tillväxt har vi 

inte behövt ta ställning i några etiska frågor. Meningen har inte varit att söka efter 

”sanningar”, utan att se hur företagets förändringar sett ut. 
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Metoddiskussion 

 

Anledningen till att vi valde den externa metoden före den deltagande var att vi i första hand 

hade en begränsad tid på ca. tre månader för att genomföra studien. Vi anser att detta är för 

kort tid för att man på ett bra sätt ska kunna genomföra en deltagande studie. Åtminstone den 

dubbla tiden är önskvärd om resultatet ska bli att man blir en i gänget, vilket vi anser att syftet 

med en sådan metod är. En annan anledning till att vi valde den externa metoden är att vi ville 

ha distans till företaget vi studerade. Genom att använda en annan metod hade vi kunnat bli 

för involverade i företaget. Risken skulle då bli att vi tenderade att förlora den objektivitet vi 

strävat efter. Vi är dock medvetna om att något helt objektivt synsätt inte går att uppnå, då allt 

handlar om tolkningar. De texter vi producerar blir således våra tolkningar.  

 

Att vi mailade frågor till Sussi Calås-Jonsson i förväg kan ha inneburit att hon kanske 

påverkade oss i en viss riktning med det material hon gav oss. Vi tycker ändå att vi gjorde rätt 

då hon fick tid på sig att samla ihop ett mer gediget material än vad som varit möjligt i en 

mindre förberedd situation.  

 

Vad det gäller Stadiums hemsidor på Internet använde vi oss av den svenska hemsidan, då 

den var mer utvecklad än vad den danska och den finska var. På den danska hemsidan 

återfinns en mycket kort presentation av företaget, vilken är intressant, men som inte tillför 

vår studie någon ny information.  

 

När vi läste de sju nummer av Tracks vi hade fått av Sussi Calås-Jonsson fick vi tillgång till 

den interna information vi sökt. Då tidningarna ”målar upp” en positiv bild av Stadium, fanns 

det en risk att vårt arbete skulle kunna bli färgat av denna attityd, men å andra sidan är det just 

denna bild vi varit ute efter, då vårt syfte varit att studera den anda eller kultur som man vill 

skapa inom företaget. Det blir därmed självklart att det material som studerats innehåller 

ideologiska element. 
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4. TEORI 

 

I denna del behandlas i följande ordning begreppen globalisering, marknadsföring, 

organisationsteori och ledarskap. Dessa begrepp är viktiga att fördjupa sig i, då vi anser att de 

är centrala när man studerar hur ett företags förutsättningar förändas i takt med att det växer. 

 

Globalisering 

 

Globalisering utgör en av de viktigaste förändringarna i vår tid. Den övergripande termen för 

det ökande beroendet i världssamhället är globalisering, framhåller sociologen Anthony 

Giddens. Om man tittar närmare på de varor som finns i olika butiker ser man att de kommer 

från många olika länder och världsdelar. Alla dessa varor fraktas regelbundet över hela 

jordklotet, varför en ständig ström av information är nödvändig för att samordna de miljontals 

transaktioner som sker varje dag. 2 

 

Den nya kommunikationstekniken gör att mer information sprids snabbare. Giddens menar att 

människorna, liksom företagen är mer beroende av varandra, för var och en växer mängden 

betydelsefull information. Allt fler aktiviteter får betydelse för det enskilda företagets 

framgång och viktiga händelser blir kända ”överallt”. Konsten blir att på ett kompetent sätt 

särskilja intrycken. Detta globala ”on- line” system kräver i princip ett företag och en ledning 

som aldrig sover.3 Internationaliseringen gör att företagen konkurrerar med företag i andra 

länder. Vi rör oss mot globala marknader som inte känner några nationalitetsgränser.4 

 

Transnationella företag 

 

Ett transnationellt företag har fabriker och kontor i två eller flera länder. Giddens berättar att 

1998 stod sexhundra av de största transnationella bolagen för mer än en femtedel av 

världsekonomins totala industri- och jordbruksproduktion. Enligt Giddens hade de 

                                                 
2 Giddens, Anthony, (1998), Sociologi , Lund: Studentlitteratur, s.88 
3 Czarniawska, Barbara, (Red.), (1998), Organisationsteori på Svenska, Malmö: Liber Ekonomi, s.28 ff. 
4 Arvonen, Jouko, (1989), Att leda via idéer, Lund: Studentlitteratur, s. 12 ff. 
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transnationella bolagens framgångar de senaste trettio åren inte varit möjliga om inte 

transport- och kommunikationssystemen utvecklats som de gjort.5 

 

Perlmutter (1972)6 delar upp de transnationella företagen i tre kategorier. 

1. Etnocentriska bolag, där den policy företaget följer bestäms och så långt som möjligt 

genomdrivs av ett huvudkontor som finns i ursprungslandet. Företag och fabriker som 

moderbolaget äger runt om i världen är kulturella förlängningar av det ursprungliga 

företaget – man gör på samma sätt över hela världen.  

2. Polycentriska företag, vars utländska dotterbolag styrs av lokala ledningar i respektive 

land. Från huvudkontoret i ursprungslandet skickar man ut förhållandevis generellt 

hållna riktlinjer eller ramar inom vilka dotterbolagen själva sköter sina affärer. 

3. Geocentriska företag är internationella i sin ledningsstruktur. Den högsta ledningen är 

integrerad på global basis och de högre ledarna är mycket rörliga och flyttar från land 

till land allt efter vad situationen kräver.  

 

Enligt Perlmutter är de flesta transnationella företag idag polycentriska, men han säger att det 

finns en stark rörelse i riktning mot den geocentriska typen. Många företag blir mer och mer 

internatione lla till sin karaktär. Av alla de transnationella bolagen tenderar de japanska att 

vara mest etnocentriska, anser Perlmutter.7 

 

Om ett företag vill sprida ett budskap världen över, måste det tänka på att meddelandet 

utomlands mycket väl kan uppfattas på ett annat sätt än avsett. Människor med samma 

kulturella bakgrund tänker och agerar ofta likartat, medan människor med en annan kulturell 

bakgrund kanske tänker och agerar på ett annat sätt. Även om sändare och mottagare står 

under inflytande av samma kultur, är det inte helt säkert att mottagaren kommer att uppfatta 

budskapet såsom sändaren tänkt sig. Information tolkas utifrån egna erfarenheter och 

föreställningar. Risken att budskapet feltolkas är dock större om sändare och mottagare tillhör 

olika kulturer, då den egna referensramen är starkt påverkad av den kultur man lever i. 8 Ett 

                                                 
5 Giddens, (1998), s.333 
6 I Giddens, (1998), s.334 
7 Ibid. 
8 Alfredsson, Anne ,Peterson, Louise, (1995), Kulturens påverkan på marknadskommunikationen, 

(Magisteruppsats Linköpings Universitet, Ekonomiska Institutionen), s.3  
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företag bör därför vara öppen i sin kommunikation. Att tillämpa en paketlösning kan lura ett 

företag att tro att dess kommunikation uppfattas på samma sätt överallt, medan lokala 

justeringar eller en stor förändring kan vara nödvändig för att uppnå en positiv bild i flera 

länder. Ett företag kan välja att standardisera sina produkter och anpassa marknadsföring och 

försäljning. Man kan även standardisera marknadsföringen samtidigt som produkten anpassas 

till den lokala efterfrågan. 9 

 

Marknadsföring 

 

Begreppet marknadsföring 

 

På senare år har allt fler forskare och praktiker insett att marknadsföringens viktigaste syfte 

inte är att genomdriva enskilda transaktioner, utan långsiktiga affärsrelationer, samt att bygga 

upp en strategisk position i ett nätverk som består av olika företag. Birgitta Arnerup-Cooper 

och Bo Edvardsson menar att marknadsföring i allt högre grad handlar om att hantera 

relationer och interaktioner. Fokus har flyttats från transaktion till relation och nätverk. Man 

bör trots det inte sätta den transaktionsorienterade synen på marknadsföring i motsatsställning 

till den relationsorienterade, eftersom dessa olika synsätt kompletterar varandra.10 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson påstår att en relationsorienterad syn på marknadsföring 

innebär att man har ett mer långsiktigt tidsperspektiv. Priskänsligheten är mindre eftersom 

man bygger upp kundlojalitet genom att ge kunden ett mervärde. Köparens beslut att inhandla 

något har i första hand sin grund i det långsiktiga värdet av relationen med leverantören eller 

säljaren. Målet är långsiktig kundtillfredsställelse. Från säljarens perspektiv handlar det om att 

ge löften och infria dessa till kunderna. För att kunna bygga upp djupa, förtroendefulla 

kundrelationer, menar Arnerup-Cooper och Edvardson att interna team hos säljaren spelar en 

mycket viktig roll. Det är nödvändigt att få företrädare för t ex produktionen, inköpare samt 

forsknings- och utvecklingsavdelningen att arbeta tillsammans med marknadsavdelningen i 

syfte att bygga relationer med kunder och skapa nöjda kunder. Marknadsföringen griper alltså 

                                                 
9 Alfredsson, Peterson, (1995), s. 4ff 
10 Arnerup-Cooper,Birgitta, Edvardsson, Bo ,(1998),  Tjänstemarknadsföring i teori och praktik , Lund: 

Studentlitteratur, s. 17 



 13

in i många delar av företaget. Marknadsföringsfunktionen omfattar betydligt fler än de som 

arbetar på marknadsavdelningen. Fle rtalet medarbetare i ett företag har i större eller mindre 

utsträckning kontakt med kunder och blir på så sätt också marknadsförare.11 

 

Budskap kan överföras på många sätt. Talat och skrivet språk är kanske det vi tänker på i 

första hand, men även kroppsspråk, bilder, musik, konst eller lek kan ge oss information. Allt 

detta sammanfattas som kommunikation. Lars Lundquist definierar kommunikationen som 

överförande av kunskaper, känslor, värderingar och attityder från en människa till en annan 

eller mellan grupper av människor, men hävdar samtidigt att allt är kommunikation. Det 

handlar med andra ord inte bara om medvetna budskap. Företag möter kunden både konkret 

och kommunikativt och det man gör är viktigare än det man säger. Företagare måste därför 

vara medvetna om att allt de gör påverkar omvärldens bild av företaget.12  

 

Kommunikation kan användas för att påverka någons beteende. Så är fallet med 

marknadskommunikation, till exempel när ett företag gör reklam. Enligt Lundquist styrs 

människans handlingar huvudsakligen av hennes bild av verkligheten och inte av hur världen 

egentligen ser ut. Han menar att om man vill påverka människan ska man påverka 

hans/hennes verklighetsbild. Det är därför viktigt för ett företag att bygga upp en bild och 

bibehålla en positiv image på marknaden. Detta kan skapas genom kommunikation. 13 

 

Man hör ofta korta strategier som utlovar framgångar i marknadsföringen. Här följer nio av de 

mer framträdande enligt Philip Kotler, professor i internationell ekonomi: 

 

1 Att vinna med högre kvalitet 

Alla är överens om att bristfällig kvalitet är dåligt för affärerna. Kunder som blivit besvikna 

på varor med dålig kvalitet kommer inte tillbaka och de kommer att tala illa om företaget. 

Eftersom de flesta företag börjar komma upp högre i kvalitet kan det kosta för mycket för ett 

                                                 
11 Ibid. 
12 Lundquist, Lars, (1994), Kommunikation som styrmedel, Malmö: Liber, s 14 
13 Ibid. , s.15, 27 
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företag att ta sig upp till den högsta kvalitetsnivån. Att fler företag börjar komma upp i 

kvalitet innebär att kvaliteten inte längre är avgörande för vilket varumärke man väljer.14 

 

2 Att vinna med bättre service 

Alla former av service kan delas upp i en lista med utmärkande drag: snabbhet, tjänstvillighet, 

kunskap, förmåga att lösa problem osv. Varje enskild individ lägger vid olika tillfällen, i olika 

sammanhang, olika vikt vid vart och ett av dessa utmärkande drag. Att hävda bättre service är 

inte tillräckligt.15 

 

3 Att vinna med lägre priser 

Strategin att hålla låga priser har fungerat bra för IKEA, världens största möbelföretag. 

Lågprisledande företag måste dock vara försiktiga. Ett företag med ännu lägre priser kan helt 

plötsligt komma in på marknaden. Enbart låga priser är inte tillräckligt för att bygga ett 

livskraftigt affärsföretag. Ett visst mått av kvalitet och service måste också alltid finnas, så att 

kunderna känner att de får någonting för pengarna, inte bara att det är billigt.16 

 

4 Att vinna med stora marknadsandelar 

Generellt tjänar marknadsledande företag mer pengar än sina mindre konkurrenter. De har 

stordriftsfördelar och ett mer välkänt varumärke. Många marknadsledande företag är inte alls 

särskilt vinstgivande. Ett exempel på detta är den situation som en del storföretag, t ex IBM 

och General Motors, befann sig i under 1980-talet, en tidpunkt när det gick avsevärt sämre för 

dem än för många av deras mindre konkurrenter.17 

 

5 Att vinna genom anpassning och förändring 

Många köpare vill att försäljaren anpassar sitt erbjudande så att det innehåller det de är ute 

efter. För många försäljare kan kostnaden för att anpassa sig till varje kund vara för hög. 

Massanpassning fungerar för vissa företag, medan många andra upptäcker att det är en 

olönsam strategi. 18  
                                                 
14 Kotler, Philip, (1999), Kotlers marknadsföring: att skapa, vinna och dominera marknader, Malmö: Liber 

Ekonomi, s. 18 
15 Kotler, (1999) , s. 19 
16 Ibid. 
17 Ibid., s. 20 
18Ibid. 
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6 Att vinna genom kontinuerlig produktutveckling 

Fortlöpande produktutveckling är en sund strategi, i synnerhet om företaget har en 

ledarposition framför sina konkurrenter när det gäller produktutveckling. Men det är inte all 

produktutveckling som är värdefull. Vissa produkter når en gräns för hur mycket de kan 

utvecklas och marginalinsatsen spelar ingen större roll.19 

 

7 Att vinna genom att uppfinna nya produkter 

I genomsnitt klarar företagen inte av att introducera nya produkter särskilt bra. Misslyckandet 

med nya produkter inom paketerade märkesvaror ligger fortfarande runt 80 procent och när 

det gäller industriprodukter runt 30 procent. Företagens dilemma är att om de inte 

introducerar nya produkter så kommer de antagligen att ”försvinna” och om de kommer med 

nya produkter, kan de komma att förlora en massa pengar.20 

 

8 Att vinna genom att ta sig in på marknader med hög tillväxt 

Marknader med hög tillväxt som hemelektronik, bioteknik, robotteknik och 

telekommunikation har glamour. Vissa marknadsledare har gjort sig förmögenheter inom 

dessa områden. Men vanligen misslyckas företaget som ger sig in på en marknad med hög 

tillväxt. Ett av problemen på denna typ av marknad är att produkterna snabbt blir omoderna i 

dessa snabbväxande branscher, och varje enskilt företag måste hålla uppe sina investeringar 

för att hänga med. De har knappt hunnit kamma hem vinsterna från den aktuella produkten 

förrän det är dags att investera i efterföljaren. 21 

 

9 Att vinna genom att överträffa kundens förväntningar 

En av dagens mest populära marknadsföringsklichéer är att ett vinnande företag hela tiden 

överträffar kundens förväntningar. Att leva upp till kundens förväntningar genererar bara 

nöjda kunder, men att överträffa dem ger förtjusta kunder. Kunder som är förtjusta över 

leverantörens varor eller tjänster har mycket större benägenhet att fortsätta vara dennes 

kunder. Problemet med detta är att förväntningarna ökar hela tiden och slutligen måste 

                                                 
19 Ibid. 
20 Kotler, (1999), s. 21 
21 Ibid. 
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företaget, av kostnadsmässiga och praktiska skäl, nöja sig med att leva upp till de senaste 

förväntningarna. 

 

Kotler säger att många av dagens kunder vill ha högsta kvalitet, extra tjänster, bästa 

tillgänglighet, flexibilitet, returrätt och garantier – och allt detta till lägsta pris. Varje enskilt 

företag måste bestämma sig för vilka av alla dessa önskemål som de kan uppfylla med någon 

form av lönsamhet.22 

 

Vad innehåller en vinnande marknadsstrategi? 

 

Ett företag behöver skapa sin egen väv av marknadskvaliteter och insatser, inte bara förlita sig 

på en enskild konkurrensfördel. Det räcker inte med att göra det mesta lite bättre än sina 

konkurrenter. Att vara operativt framstående är inte det samma som att ha en kraftfull 

strategi. En framstående operativ förmåga kan hjälpa företaget att vinna tillfälligtvis, men 

andra företag kommer snart att komma ikapp och gå om det. Michael Porter, professor på 

Harvard, anser att ett företag har en kraftfull strategi när det har karaktäristiska skillnader 

gentemot konkurrenterna. Ett exempel på ett företag som skapat en unik strategi är IKEA. 

Genom att skapa ett nytt sätt att tillverka och sälja möbler stod de i stark kontrast till andra 

möbelhandlare. Kotler hävdar att dessa företag får uppleva att nya företag försöker kopiera 

deras strategier, men att det inte räcker med att bara kopiera vissa delar av en ny strategi. För 

att ett nytt företag skall lyckas göra det som exempelvis IKEA gjorde, måste de kopiera hela 

den strategiska arkitekturen. De framstående strategierna är så unika att de förhindrar lätt 

kopiering. Den som kopierar måste kopiera alla förebildens beståndsdelar, vilket kostar 

mycket pengar. Trots detta är det bara i bästa fall han får en blek kopia, vilken ger en 

medelmåttig avkastning, menar Kotler.23 

 

Marknadsföringens roll  

 

Om ett företag bara tittar på sina kostnader kommer det aldrig att bli storslaget, hävdar Kotler. 

Företag måste växa om de ska locka till sig talangfulla medarbetare, skapa möjligheter att få 

                                                 
22 Ibid., s. 21f 
23 Kotler, (1999), s. 22f 
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arbeten att utvecklas i, tillgodose sina aktieägare och konkurrera effektivare, fortsätter han. 

Wayne Calloway, tidigare VD på Pepsico, uttryckte fenomenet tillväxt på ett bra sätt: 

 
Tillväxt är rent syre. Det skapar ett vitalt, entusiastiskt företag där folk ser genuina 

möjligheter. De tar större risker. Arbetar hårdare och intelligentare. Tillväxten är inte bara 

vår viktigaste ekonomiska drivkraft, det är en grundläggande del av vår företagskultur.24 

 

Ett företags målsättning måste vara ”vinstgivande tillväxt”. Som resultat av detta jagar 

företagen alla möjliga marknader och alla möjliga kunder, vilket kan göra att deras målgrupp 

och image blir otydlig, och att deras resurser töms, förklarar Kotler. Att skapa lönsam 

avkastning och tillväxt åt företaget är marknadsföringens främsta ansvar. Kotler menar att 

marknadsföringen måste identifiera, utvärdera och välja marknadens möjligheter och lägga 

upp strategier för att bli framstående på sina utvalda marknader. Marknadsföringen har många 

olika ansikten, bra och dåliga, riktiga och felaktiga, hos företaget och hos allmänheten. Det 

finns en utbredd missuppfattning om vad marknadsföring är och vad den kan åstadkomma för 

ett företag. Enligt Kotler finns det två vanliga, men felaktiga uppfattningar om 

marknadsföring: 

 

Marknadsföring säljer. Uppfattningen att marknadsföring och försäljning är samma sak är 

den vanligaste formen av missuppfattning, som inte bara folk i allmänhet gör utan även 

affärsfolk. Försäljning är, naturligtvis, en del av marknadsföringen, men marknadsföring är så 

mycket mer än försäljning. Marknadsföring kan inte vara det samma som försäljning eftersom 

den börjar långt innan det finns någon produkt.25 

 

Marknadsföring är huvudsakligen en avdelning. Ytterligare en begränsande uppfattning om 

marknadsföring är att det i grund och botten bara är en avdelning i företaget. Det är riktigt att 

företag har marknadsföringsavdelningar där mycket av tankeverksamheten och arbetet med 

marknadsföringen äger rum. Men om marknadsföringsattityder och marknadsföringsarbete 

bara vore begränsade till denna avdelning skulle företaget misslyckas totalt. Ett företag skulle 

kunna ha den bästa marknads/försäljningsavdelningen i branschen och ändå misslyckas på 

marknaden.  

                                                 
24 Ibid., s. 31f 
25 Kotler, (1999), s. 33f 
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Progressiva företag försöker få alla avdelningar kundorienterade, för att inte säga kundstyrda. 

På marknader med stark konkurrens måste alla avdelningar koncentrera sig på att vinna 

kundens gillande; om du inte tänker på kunden, så tänker du inte, hävdar Kotler.26  

 

Ett av de avgörande besluten som ett företag måste fatta är hur enhetlig man vill att ens 

marknad ska vara, säger Kotler. Många stora företag använder sig av massmarknadsföring, 

där företaget erbjuder en standardiserad produkt eller tjänst till hela marknaden. Enligt den 

modellen vill Coca-Cola att deras berömda dryck ska finnas ”inom en armlängds avstånd för 

alla”, berättar Kotler.27 

 

Vidare säger Kotler att det på en mindre storslagen nivå finns företag som använder sig av en 

riktad marknadsföring. Dessa företag utformar produkter/tjänster för en eller flera specifika 

områden istället för hela marknaden. Daimler-Benz försöker inte sälja sina bilar till alla på 

marknaden, utan till förmögna kunder som vill ha en välbyggd, luxuös bil. När man 

bestämmer sig för riktad marknadsföring, kan ett företag dela upp marknaden i mindre delar. 

Det finns olika nivåer av marknadssegmentering bland annat nischnivån och 

marknadscellnivån.  

 

Nischer 

Mindre uppsättningar av kunder som har mer avgränsade behov, eller unika kombinationer av 

behov beskrivs traditionellt som nischer. Kotler påpekar att det finns ett antal fördelar med att 

koncentrera sig på kunderna i en nisch. Företaget kan, genom att nischa sig, få en mer 

personlig kontakt med de enskilda kunderna. Det finns mycket färre konkurrenter (noll, en 

eller kanske två) och företaget har goda marginaler, eftersom kunderna är mer än villiga att 

betala det nischföretag som är experter på att tillfredsställa deras behov. Kotler understryker 

att nischföretaget löper samma risker som ensegmentsmarknadsföraren om nischen skulle 

försvagas. Om marknaden är osäker, bör företaget satsa på flera nischer istället för att 

koncentrera sig på en specifik nisch. Det finns också starka belägg för att det finns pengar i 

nischer, nämner Kotler. Det finns företag som är så kallade dolda vinnare, allmänheten känner 

                                                 
26 Ibid., s.34f 
27 Ibid., s. 39 
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knappt till dem, men företagen har globala marknadsdelar som överstiger 50% i sin respektive 

nisch och de gör stora vinster.28  

 

Marknadsceller 

Enligt Kotler vill vissa företag rikta sig till mindre kundgrupper med gemensamma intressen, 

dessa kundgrupper kallar han marknadsceller. Kotler påstår vidare att många av dagens 

företag bygger upp kunddatabaser med information om sina kunders demografi, tidigare 

inköp, intressen och andra kännetecken. Dessa företags databaser är fyllda med information 

som bara väntar på att analyseras.29  

 

Marknadsföring på kundnivå 

 

Innan den industriella revolutionen fanns det hantverkare som tillverkade personligt 

utformade produkter till sina kunder. Då den industriella revolutionen gick framåt började 

tillverkarna bygga upp varulager. Kotler säger att man använde sig av varumärken och reklam 

för att få kunderna att köpa de produkter som tillverkades. De ekonomiska fördelarna med 

massproduktion främjade standardiserade produkter. Priserna sjönk och kunderna accepterade 

dessa standardiserade varor, menar Kotler.30 

 

Kotler gör skillnad mellan kundanpassad marknadsföring och masskundanpassad 

marknadsföring. Kundanpassning sker när en försäljare skapar en helt ny produkt för kunden, 

som när en skräddare syr en kostym. Masskundanpassning innebär att företaget skapat 

grundmoduler som kan kombineras på olika sätt till varje enskild kund. Kotler menar att även 

ett serviceföretag som anpassar sina erbjudanden efter den enskilde kundens önskemål 

använder sig av masskundanpassning.31  

 

                                                 
28 Kotler, (1999), s. 39 
29 Ibid., s. 45 
30 Kotler, (1999), s. 45f 
31 Ibid. s. 46 
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Enligt Kotler används marknadsföring på kundnivå av företag som koncentrerar och anpassar 

sina erbjudanden och/eller sin kommunikation till varje enskild kund. Ett exempel på detta är 

byggentreprenörer som bygger på beställning.32  

 

Vilka är företagets främsta vägar till tillväxt? 

 

Kotler menar att marknadsföringen har det huvudsakliga ansvaret för tillväxten hos företagets 

främsta produkter. Marknadsföringens främsta kraft är hantering av efterfrågan, det vill säga 

att påverka nivå, timing och sammansättning av efterfrågan för att företagets målsättningar 

ska nås. Marknadsförare tillbringar det mesta av sin tid med att försöka bygga upp nivån på 

efterfrågan. I vissa situationer, som när det är för stor efterfrågan, kan det hända att 

marknadsförare försöker dämpa efterfrågan, dess timing eller sammansättning, förklarar 

Kotler.33  

 

Man kan enligt Kotler se skapandet av efterfrågan som tre olika processer: få tag på kunder, 

behålla kunderna och få kundantalet att växa.  

 

Att utveckla erbjudandet 

 

Kotler påpekar att inget företag kan vara bra på allt. Företag har begränsade resurser och man 

måste bestämma sig för var man ska satsa dem. Att vara bra på en sak kan innebära att man 

minskar möjligheterna att vara bra på någonting annat. Kotler berättar om företag som, för att 

få den lägsta kostnaden, väljer att massproducera en standardprodukt. I och med detta har 

företaget inga möjligheter att bemöta olika kunders önskemål när det gäller förändringar av 

produkten. 34 

 

                                                 
32 Ibid., s.39 
33 Ibid., s. 65 
34 Kotler, (1999), s. 75 
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Att välja en specifik positionering 

 

Kotler menar att företag behöver göra mer än att skapa en bred positionering. De bör uttrycka 

en mer konkret fördel och orsak till varför man ska köpa deras produkter. Enligt Kotler 

använder många företag en stark fördel i reklamen, han säger att dessa fördelar kan vara: 

• Bästa kvalitet 

• Bästa prestanda 

• Mest pålitlig 

• Mest hållbar 

• Säkrast 

• Snabbast 

• Mest för pengarna 

• Lägsta pris 

• Mest prestigefylld 

• Bäst design eller utformning 

• Lättast att använda 

• Mest praktisk35 

 

Att bygga upp varumärket 

 

Kotler berättar att konsten att marknadsföra i hög grad handlar om att bygga upp ett 

varumärke. När en produkt inte är ett varumärke ser man antagligen det som en handelsvara, 

menar han. Då är det priset som räknas, detta gör att lågprisproducenten är den ende vinnaren. 

Kotler säger att det inte räcker med att ha ett namn eller en logotype. Först väljer man ett 

namn och sedan bygger man upp dess olika innebörd och löften genom att arbeta med 

varumärkets identitet. Kotler påpekar att det är viktigt att man väljer ett namn som stämmer 

överens med varans värdepositionering. Ett ”mer för mer” erbjudande måste ha ett namn som 

antyder hög kvalitet, understryker Kotler. Vidare säger han att det bland de önskvärda 

kvaliteterna hos ett namn finns följande: 

 

                                                 
35 Ibid., s. 77 
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• Det bör antyda någonting om produktens fördelar. Exempel: Beautyrest madrasser, 

Craftsman verktyg och Accutron klockor. 

• Det bör antyda något om produktens egenskaper som effekt eller färg. Exempel: 

Sunkist apelsiner, Spic and Span rengöring, bilmodellen Firebird. 

• Det bör vara lätt att uttala, känna igen och komma ihåg. Korta namn hjälper. 

Exempel: Tide, Crest och Puffs. 

• Det bör vara distinkt. Exempel: Mustang, Kodak och Exxon. 

• Det bör inte ha en negativ betydelse på andra språk. Exempel: Nova är ett dåligt 

namn på en bil som ska säljas i spansktalande länder. No va betyder går inte på 

spanska.36 

 

Kotler påstår att ett varumärke antyder en relation mellan en produkt och en kund. Namnet 

betecknar ett antal kvaliteter och tjänster som kunden kan förvänta sig. Genom att företaget 

lever upp till, eller överträffar kundens förväntningar skapas en lojalitet gentemot 

varumärket.37  

 

                                                 
36 Kotler, (1999), s. 85f 
37 Ibid., s.91 
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Organisationsteori 

 

Bakgrund 

 

I våra dagar är organisationer mycket viktigare än någonsin tidigare, menar Giddens, men det 

mycket stora inflytande som organisationer utövar på oss är inte helt och hållet positivt, 

eftersom vi förlorar kontroll över olika händelser, som istället sköts av olika myndigheter, 

fortsätter han. Organisationerna kräver av oss att vi gör vissa saker, som till exempel att betala 

skatt och att följa lagar. Följer vi inte anvisningarna straffas vi för det. Organisationerna 

innehar på så sätt makt och kontroll över individerna, vilka ofta känner sig maktlösa och inte 

gör något motstånd, hävdar Giddens.38 

 

Organisationsteoretikern Barbara Czarniawska nämner tre skäl till människors organisering: 

• Individer uppfattar att det existerar inbördes skillnader mellan människor. Det 

handlar om allt ifrån kön, fysik och personligheter, till värderingar, erfarenheter och 

kompetenser.  

• Alla människor uppfattar att det finns värden eller nyttor som endast är kollektivt 

nåbara. För att nå de kollektiva nyttorna krävs någon form av organisering som kan 

överbygga de avstånd eller gap av olika slag som existerar mellan individer. Dessa gap 

bygger i grunden upp människors upplevelser av osäkerhet. De kan beskrivas på flera 

sätt, men i generella termer handlar det om mänskliga, rumsliga eller tidsmässiga 

avstånd. 

• Föreställningen om människan som en i grunden social varelse.39 

 

Den japanska modellen 

 

Till skillnad från den tyske sociologen Max Webers idealtypiska modell och andra 

västerländska organisationsmodeller berättar Giddens att japanerna har utvecklat en alldeles 

egen modell: 

                                                 
38 Giddens, (1999), s.319 
39 Czarniawska, (1998), s. 25ff 
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• Beslutsfattandet bygger på principen nerifrån och upp. I japanska bolag 

konsulteras arbetare långt ner i systemet angående de strategier ledningen planerar, 

till och med de högre cheferna träffar regelbundet arbetare på lägre nivåer. 

• Mindre specialisering. I japanska organisationer är de anställda specialiserade i 

mindre utsträckning än sina kollegor i väst. Man får prova på olika arbetsuppgifter 

innan man kan nå en högre position. När man når sin kulmen av sin karriär (efter 

ca 30 år i företaget) har man lärt sig alla de viktigaste uppgifterna företaget sysslar 

med. 

• Anställningstrygghet. De stora japanska företagen anställer sin personal på livstid. 

Utvecklingen när det gäller lön och ansvar är kopplad till hur länge man varit inom 

företaget, istället för att vara resultatet av intern konkurrens. 

• Gruppinriktad produktion. På alla nivåer i organisationer arbetar man i mindre 

grupper eller team. Det är grupperna och inte individerna som bedöms utifrån 

deras prestationer. Till skillnad från den västerländska motsvarigheten visar de 

japanska organisationstablåerna gruppernas position och inte individernas. Detta är 

viktigt eftersom det går tvärtemot fåmannaväldets järnhårda lag. 

• Privatliv och arbetsliv närmar sig varandra. Japanska företag är involverade i de 

anställdas fritidssysselsättningar och man intresserar sig exempelvis för barnens 

skolgång. Man kan ställa upp när det gäller många personliga behov, men man 

förväntar sig också lojalitet gentemot företaget från de anställdas sida.  

Källa: Sociologi  av Anthony Giddens40 

 

I Japan bär både de anställda på verkstadsgolvet och de ledande cheferna ofta 

företagsuniform, berättar Giddens. De samlas på morgonen för att gemensamt sjunga 

företagets sång och på helgerna deltar de regelbundet i fritidsaktiviteter som företaget 

anordnar. Företagen ger ofta arbetarna belöningar av olika slag utöver den vanliga lönen. 

Elektronikföretaget Hitachi erbjuder bostad åt alla sina ogifta anställda, och åt omkring 

hälften av dem som har familj, berättar Giddens. Företaget lånar också ut pengar till de 

anställda. Detta för att barnen ska kunna gå en viss utbildning, eller för att man ska ha råd 

med bröllop eller begravningar.41 

 

                                                 
40 Giddens, (1998), s.330 ff. 
41 Ibid., s.331 
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Enligt Giddens visar undersökningar som rör japanskt ledda fabriker i England och USA att 

principen ”nerifrån och upp” även fungerar utanför den japanska kulturen. 42 

 

Rationella system 

 

Huvuddelen av de organisationsteorier som används idag utgår från Webers arbete. Hans 

tankar om byråkrati är en del av hans teori om rationaliseringsprocessen. Idén om 

rationaliseringens ”järnbur” kom från dessa tankar. Professor George Ritzer har gjort en 

vidareutveckling av Webers rationaliseringsteori, vilken han kallar McDonaldisering. 43 

 

Enligt Ritzer trodde Weber att den moderna västvärlden hade producerat en starkt markerad 

form av rationalitet. Denna rationalitet var något helt nytt som inte funnits tidigare i någon del 

av världen. Olika former av rationalitet hade funnits i alla samhällen vid någon tidpunkt. 

Denna nya form av rationalitet kallade Weber formell rationalitet.44  

 

Enligt Weber betydde formell rationalitet att strävan efter det bästa sättet att nå särskilda mål 

var format av regler, regleringar och större sociala strukturer. Efter det att den formella 

rationaliteten hade uppstått kunde människor använda regler och regleringar som hjälp när de 

bestämde sig för vad de skulle göra, man kan till och med säga att människorna existerade i 

strukturer som talade om vad de borde göra. Effekten av detta var att människor inte längre 

själva behövde upptäcka de bästa vägarna för att nå ett mål, eftersom dessa vägar redan blivit 

upptäckta och institutionaliserade i regler, regleringar och strukturer. En viktig aspekt av 

rationaliteten var att mindre rum tilläts för individuell variation när det gällde levnadssätt. 

Eftersom valet redan var gjort kunde alla göra samma, optimala val.45 

 

Webers idealtypiska modell för byråkratin innebär en formellt rationaliserad struktur. Det 

(eller egentligen dess topptjänstemän) utformar regler och regleringar som leder de som är 

anställda i byråkratin, så att de kan göra det bästa valet för att nå fram till sina mål. Reglerna 

                                                 
42 Ibid. 
43.Ritzer, Georg, (1993), The McDonaldization of Society, Kalifornien: Pine Forge Pree, s.19 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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och regleringarna är institutionaliserade i byråkratin och används av tillfälliga ”besökare” som 

försöker nå ett visst mål.46 

 

Ritzer understryker att ett område som blivit mer effektivt, och därigenom mer rationaliserat, 

är shopping. Varuhuset är ett mer effektivt ställe att stanna och handla på än de specialaffärer 

som ligger spridda över hela staden. Köpcentrumet gör det hela ännu effektivare, eftersom det 

samlar en massa olika affärer under samma tak. Ritzer säger att det är kostnadseffektivt för 

försäljarna eftersom det är samlingen av affärer och specialbutiker som lockar dit mycket 

folk. Det är också kostnadseffektivt för kunden eftersom man vid ett stopp kan besöka många 

olika affärer, äta lunch, se en film, eller gå till ett gym. Vidare påstår Ritzer att önskan att 

handla effektivt inte slutade med köpcentrumets födelse. De senaste åren har det kommit 

många företag som sysslar med handel via kataloger. Detta gör att människor kan shoppa utan 

att lämna sina hem. 47 

 

Service Management 

 

Organisationsteoretikern Jouko Arvonen beskriver Service Management som en enhetlig 

organisationsteori som handlar om hur man leder ett tjänsteföretag. Dess grundtanke är att 

organisationen ska rikta sig mot omvärlden och kunden. Denna gränsöverskridande filosofi 

leder till ett antal teser om hur man ska leda och strukturera organisationen. Den har en 

speciell tyngdpunkt på att skapa kultur och attityder som går ut på kundinriktning och 

affärsidén. Nedan ska vi koncentrera oss på Service Managements generella principer.48 

 

Utmärkande i servicearbetet är att relationen mellan den anställde och kunden är en slags 

social process som innebär förståelsen av den andre personens värderingar och behov. 

Servicen och den person som förmedlar servicen ska stämma överens med den andres behov 

på så sätt att denne blir nöjd och uppskattar servicen, menar Arvonen. Man ska också kunna 

förmedla behov som i sin tur kan användas för att stärka hans personlighet och sociala status. 

På så sätt kan servicen uppfylla både en psykologisk och en social konstruktion. 49 

                                                 
46 Ibid., s. 20 
47 Ritzer, (1993), s. 49 
48 Arvonen, Jouko, (1989), Att leda via idéer, Lund: studentlitteratur, s.103 
49 Ibid., s.103ff. 
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Att använda personalen som marknadsförare är väsentligt i tjänsteföretag. Även de som har 

administrativa arbeten på kontoret ska vara vad Arvonen kallar ”ickeprofessionella” säljare. 

De ska kunna överföra information och hjälpa kunden på olika sätt. 50 

 

För att de anställda ska kunna ta egna beslut och arbeta med kundkontakter i syfte att sälja 

tjänsten måste man starta med intern marknadsföring, säger Arvonen. Personalen är den första 

kunden, kan man inte sälja en produkt till dem, så kan man inte sälja den vidare heller, 

fortsätter han. Genom att förankra företagets affärsidé hos den egna personalen skapar man 

motivation och ansvarstagande i personalens attityder. De verktyg man kan använda vid 

intern marknadsföring är exempelvis personalutbildning, interaktiv personlig kommunikation, 

attitydspåverkande kommunikation, externa annonser, ledning, personalpolitik och 

verksamhetscirklar.51 

 

Arvonen berättar att i Service Management prioriteras den attitydspåverkande utbildningen 

före faktautbildningen. Det inte frågan om att lära sig nya yrkeskunskaper, utan att påverka 

inställningen till arbetet. En sådan utbildning innehåller socialpsykologi både som metod för 

att få märkbar effekt hos personalen, och som innehåll i hur man beter sig i en kundrelation. 52 

Ett av de viktigaste inslagen i organisationen är, enligt Arvonen, att ledningen på olika nivåer 

är den första grupp som ska acceptera serviceorienteringen och delegera befogenheter till de 

anställda. Sker inte det, kan man inte skapa rätt klimat eller ge verkliga resurser till de 

anställda. Ledarens symboleffekt är viktig, detta är en utmaning för cheferna som får sin roll 

omdefinierad. I stället för att sitta på kontoret och ha en kontrollerande uppgift ska de skapa 

ett inspirerande klimat, vara informatör och låta anställda sköta den löpande verksamheten. 53 

 

Arvonen sammanfattar Service Management´s grundvärderingar på följande sätt: 

• Kunden i centrum 

• Formulering av en affärsidé 

• De anställda som den första kunden 

                                                 
50 Ibid., s.104 
51 Arvorven, (1989), s.104 
52 Ibid. 
53 Ibid., s.105 
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• Attitydspåverkande utbildning 

• Trivsel och motivation genom intressanta uppgifter 

• Delegerande ansvar och frihet 

• Individuella eller gruppbaserade löner 

• En ”platt” organisation54 

 

Organisation som kultur 

 

Att applicera termen kultur på organisationer är ingen ny idé, menar organisationsteoretikerna 

Lee Bolman och Terrence E. Deal. För flera årtionden sedan förde bland annat 

organisationsteoretikern Chester Barnard oss ner under den medvetna nivån av organisationer 

för att fånga en djupare, mer mäktig kraft i vardagslivet. Philip Selznick, professor i bland 

annat sociologi, fortsatte tillsammans med andra den traditionen, men deras arbete fick inte 

tillräcklig uppmärksamhet från moderna teoretiker eller ledare, vilka i många år fortsatte att 

lägga tyngdpunkten på de rationella egenskaperna i organisationen. Bolman och Deal hävdar 

att detta har förändrats de senaste åren genom ett återväckt intresse för symboliska idéer. 

Kulturkonceptet tar numera upp en stor plats inom den akademiska diskursen såväl som inom 

direktörsdiskursen. 55 

 

Bolman och Deal säger att det finns olika uppfattningar om relationen mellan kultur och 

ledarskap. En del argumenterar för att ledare formas av kulturen, medan andra tror att ledare, 

åtminstone under vissa förutsättningar, kan forma kulturen. Relationen mellan kultur och 

utförande omges av ytterligare tvister, menar Bolman och Deal. En del argumenterar för att 

organisationer med stark kultur utklassar de organisationer som är beroende av till exempel 

politik och regler. Andra hävdar att sammanhängande kulturer är ett resultat av organisatorisk 

succé. Bolman och Deal berättar att en del påstår att sammanhängande kulturer bara kan 

producera bättre prestationer om de kulturella mönstren passar kraven från marknaden. 56 

 

                                                 
54 Ibid., s.106 
55 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E., (1991), Reframing Organizations: Artistry, Choice and Leadership, San 

Fransisco: Jossey-Bass Inc., s. 267f 
56 Ibid. 
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Symbolism 

 

Symboler ska göra att företaget känns igen i olika sammanhang. 57 Ett företag som använder 

symboler skapar logik och ett genomgående tema i reklamen. Symbolers innebörd kan dock 

skifta i olika kulturer och bör därför användas med försiktighet.58 Handlingar, icke-

handlingar, metaforer, logos, slogans, historier m.m., är olika typer av symboler som vi 

dagligen kommer i kontakt med. Det är genom symboliska samspel organisationens 

medlemmar skapar sin egen värld och skapar en halvsann verklighet vilken uppfattas som 

sann och blir tagen för givet, säger företagsekonomen Miriam Salzer.59 

 

I företag används inte bara morot, piska och instruktioner för att få folk att bete sig riktigt, 

utan även värderingar, idéer, uppfattningar av företagsinstitutionen, känslor, identifikationer, 

grupptillhörighet med mera används som redskap för företagskontroll, berättar 

organisationsteoretikern Mats Alvesson. 60 En symbol representerar alltid någonting annat 

eller något vidare än sig själv påpekar han och kollegan Per Olof Berg. 61 

 

Bolman och Deal menar att den symboliska ramen formar ett begreppsmässigt paraply för 

idéer från en mängd olika discipliner. Symboler och symboliska fenomen har studerats inom 

organisationsteori, sociologi och politisk vetenskap. Psykoanalytikerna Sigmund Freud och 

Carl Gustav Jung var beroende av symboliska begrepp när de försökte förstå människans 

beteende. Antropologer har traditionellt fokuserat sig på symboler och dess plats i människors 

liv och kultur. Bolman och Deal hävdar att symbolismen är beroende av teorier från en mängd 

olika discipliner. Den symboliska ramen förvandlar dessa olika idéer till en lins genom vilken 

man kan studera livet ur ett gemensamt perspektiv. 62 

 

                                                 
57 Kotler, P,1991, i Alfredsson ,Peterson, (1995), s.63 
58 Alfredsson, Peterson, (1995), s.63 
59 Salzer, Miriam, (1994), Identity Across Borders A Study in the ”IKEA- World”, Doktorsavhandling 

Linköping. Department of Management & Economics, s.33 
60 Alvesson, Mats, ”Kritisk organisationsteori”, i Czarniawska, (1998), s.112 
61 Alvesson, Mats ,Berg, Per Olof, (1988), Företagskultur och organisationssymbolism Utveckling, teoretiska 

perspektiv och aktuell debatt, Lund: Studentlitteratur, s.45 
62 Bolman, Deal, (1991), s. 253f 
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En viktig aspekt hos symbolbegreppet är den subjektiva betydelse som en person eller ett 

kollektiv tilldelar ett visst objekt, säger Alvesson och Berg. För att ett objekt, en handling, en 

situation, ett fysiskt föremål eller ett ord ska vara en symbol, fordras att objektet har en 

symbolisk betydelse för en eller flera personer. Alvesson och Berg menar att det symboliska 

uppstår i samspelet mellan individ (eller ett kollektiv) och ett visst objekt. För att förstå 

symboler och symbolik krävs tolkningar av den djupare innebörd som de representerar. 

Handlingssymboler utgörs av möten och beteenden, vilka förmedlar en innebörd utöver det 

vanliga. Verbala symboler kan vara slogans, historier, skämt eller särskilda uttryck. Materiella 

symboler kan bland annat vara arkitektur, statyer inredning, klädsel och rumsstorlek.63  

 

Organisationsidentitet 

 

Den numera klassiska bilden från 1981 av reklambyrån Brindfors visar en stenmur på ett fält 

en sommardag. Idén är att visa ett typiskt landskap i Småland, födelseplatsen för IKEA, 

vilken symboliserar IKEAs ”själ”. Salzer säger att det idag är vanligt att sälja företagens 

”själ” i reklam, exempelvis ”en unik identitet”. Folk pratar om sina företag och organisationer 

som om de hade en själ ”a distinctive ego that make them different from others.”. Man kan 

inte bara marknadsföra företagens produkter, man måste också profilera själva företagen, 

betonar hon. 64 Salzer menar att det är viktigt att ge företagen en identitet, en själ. Folk vill 

veta vad de står för.65 

 

Organisationsidentitet är inte något du går ut och hittar. Organisationsidentitet är någonting 

som människor i organisationer mer eller mindre medvetet upplever och uttrycker på olika 

sätt. Det är på sättet människor i en grupp definierar sin organisation och vad den står för, 

deras kollektiva vi-uppfattning, representerad i handlingar och prat, som skapar 

organisationsidentiteten, förklarar Salzer.66 

 

Om man ser på organisationsidentitet genom Salzers ögon är identitet ett kollektivt vi-koncept 

människor skapar för att göra sin värld och organisation förståelig. Genom användandet av 

                                                 
63 Alvesson, Berg, (1988), s. 46 
64 Salzer, (1994), s. 2ff 
65 Ibid., hela boken 
66 Ibid., s.35 
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symboler definierar och uttrycker människor vad organisationen står för, hur de ser på sig 

själva, och vad organisationen håller på med. Språk, historier, myter, ritualer och ceremonier 

är olika symboler som tillsammans hjälper till att skapa en organisations identitet.67 

 

Ledarskap 

I sin bok Att leda via idéer berättar Arvonen om att det under medeltiden var Gud som 

återfanns högst upp i det dåvarande samhällets hierarki, medan den enkla människan stod 

längst ner. I industrisamhället fick religionen mindre betydelse och ledarskapet togs över av 

bland annat brukspatroner och fabrikörer. Det post-industriella samhället har en annan 

ledningsstruktur än vad vi tidigare sett i historien. Arvonen påstår att samhällets stora 

institutioner håller på att brytas ner och decentraliseras. Den enskilde har större ansvar och 

frihet i sitt arbete. Han har mycket mera kunskap och information om vad som sker i 

samhället. Organisationerna orienterar sig mot marknaden och kunderna, istället för att 

kunderna söker sig till producenterna. Kapitalet har spelat ut sin roll som den viktigaste 

produktionsfaktorn. Kunskap, kundanpassning och kvalitet är nyckelorden, menar Arvonen. 

Organisationerna är utsatta för förändringsprocesser och det ställs krav på 

uppfinningsrikedom. Människorna blir en viktigare resurs för företagen. Arvonen efterfrågar 

ledarskap som kan leda oss genom osäkerheter och som kan ge oss mening i tillvaron. 68 

 

Vidare nämner Arvonen att ledarskap är ett universellt fenomen. Det uppstår i alla samhällen. 

Detta beror på att människor och grupper vill ha en verklighetsbeskrivning som ger ett 

genomgående tema och skapar en genomgående struktur. De personer som kan ge attraktiva 

lösningar och definitioner väljs till ledare. Den sociala strukturen i gruppen tenderar att bestå 

så länge den upplevs som meningsfull förklarar Arvonen. 69 

 

Gemensamt för alla typer av ledarskap är samspelet mellan ledare och medarbetare, hävdar 

Anders Edström och Sten Jönsson, forskare i organisationsteori. Ledare agerar inte enbart 

som individer, utan i samspel med vissa nära medarbetare till exempel en ledningsgrupp 

                                                 
67 Ibid. 
68 Arvonen, (1989), s.33 
69 Ibid., s. 34 
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fortsätter de.70 Edström och Jönsson utgår från att innehållet i begreppet ledarskap är en social 

konstruktion, det vill säga att de som är inblandade i det gör det till vad det är. Ledarskap 

betyder vad vi kommer överens om att det betyder, i teorin såväl som i praktiken, menar de. 

En bra ledare speglar sig i andras reaktioner och anpassar sig till dem. Att leda är att arbeta 

genom andra, påpekar Edström och Jönsson. I och med att ledarskap på så sätt konstrueras i 

samspel med omgivningen finns det all anledning att anta att ledarskap har olika innebörd i 

olika nationella kulturer, betonar de.71 

 

Det är inte bara psykologiska faktorer som avgör hur väl en ledare lyckas i sin roll. Det finns 

strukturella och institutionella normer som ibland ger ganska strikta förutsättningar. Företaget 

kan vara organiserat så att specialister (ex. ingenjörer) kan komma ifråga om vissa jobb, och 

det kan förekomma institutionella förhållanden (ex. stark fackförening) som gör att vissa 

egenskaper (ex. förhandlingsförmåga) blir prioriterade framför andra. Det är också så att vissa 

branscher har speciella förutsättningar som favoriserar viss kompetens, berättar Edström och 

Jönsson. 72  

 

Organisationer och ledarskap 

 

Eftersom organisationer är komplexa, överraskande och mångtydiga är de väldigt svåra att 

förstå och leda, menar Bolman och Deal. Man måste lita på de verktyg som finns att tillgå, 

detta inkluderar alla idéer och teorier som finns om hur organisationer fungerar och vad de är. 

Enligt Bolman och Deal bestämmer våra teorier, eller ramar, vad vi ser och vad vi gör och kan 

åstadkomma självuppfyllande profetior.73 

 

Bolman och Deal säger att ett perspektiv som är för smalt eller för enkelt blir till en illusion 

vilken skymmer ledningens handlingar istället för att belysa dem. Vissa chefer gör allting 

personligt då de alltför ofta skyller på andra människor. Andra förlitar sig för mycket på en 

rationalistisk syn. Denna syn förutsätter att alla organisationens problem kan lösas genom 

                                                 
70 Edström, Anders, Jönsson, Sten, ”Svenskt ledarskap”. ”, i Czarniawska, (1998), s 149 
71 Ibid., s 150 
72 Edström, Jönsson,  (1998), s. 151 
73 Bolman, Deal, (1991), s. 38 
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omorganiseringar och förnuftighet De som fokuserar sig på ett maktperspektiv ser alla 

organisationer som ett maktspel i vilket den starkaste överlever.74  

 

Bolman och Deal hävdar att för de flesta ledare och administratörer är den värld de lever i 

svår att överskåda, mångtydig och innehåller ett politiskt tryck. I en sådan värld är det lätt att 

uppleva misslyckanden, frustration, cynism och maktlöshet medan det är svårt att uppleva 

tillväxt, framgång och framsteg. Enligt Bolman och Deal behöver ledarna bättre teorier och 

förmågan att genomföra dessa teorier med kunskap och diplomati.75 

 

Konsten med ledarskapet är att se nya möjligheter och att uttrycka dem i en form som kan 

delas med andra. En del situationer kommer fortfarande att visa sig vara omöjliga att lösa, 

men de flesta av dem borde avslöja överraskande möjligheter för kreativitet och effektiva 

handlingar, menar Bolman och Deal. 76 

 

Entreprenören 

 

Alla ledare är inte entreprenörer och alla entreprenörer är inte ledare. Med entreprenörskap 

menas ofta kreativa eller nytänkande egenskaper hos personer eller grupper som kan leda till 

utveckling av nya företag eller produkter, berättar Marianne Bull i sin rapport ”Lokalt 

utvecklingsarbete och småskaliga entreprenörer – en strategisk allians i framtidsorienterade 

förändringsprocesser?”.77 Entreprenörskap innebär att tillfället fångas i flykten och används 

medvetet i en skapelseprocess. Poängen är att begripa och gripa tillfället innan andra ens 

insett de möjligheter det bär på, än mindre tagit vara på dem, förklarar 

organisationsteoretikerna Daniel Hjort och Bengt Johannisson. 78 

 

                                                 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Bull, Marianne, (2000) Lokalt utvecklingsarbete och småskaliga entreprenörer – en strategisk allians i 

framtidsorienterade förändringsprocesser?  Rapport 4 från Regionalpolitiska Utredningen, Stockholm: 

Nordstedts tryckeri, s.10 
78 Hjort, Daniel, Johannisson, Bengt ” Entreprenörskap som skapelseprocess och ideologi”, i Czarniawska, 

(1998), s. 88 
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Bull talar om ett paradigmskifte, industrisamhällets tid är över till förmån för en växande 

småföretagsamhet. Det ”nya” uppstår inom det som idag inte riktigt ses eller 

uppmärksammas. Det kan handla om mikroföretag vars verksamhet spänner över flera 

sektorer, och som är inriktade mot en lokal marknad, samt ofta är tjänsteproducerande. 

Fungerande service och ökad trivsel är en viktig grogrund för småföretagandet. Man kan fråga 

sig om entreprenörerna enbart är engagerade i den egna företagsutvecklingen? Svaret är nej, 

säger Bull. Dels behöver, och värdesätter entreprenörerna det lokala utvecklingsarbetes 

ansträngningar som rör trivsel och bevarad eller utbyggd service, och dels fungerar de ofta 

som motorer i den lokala utvecklingen, menar hon. 79 

 

Entreprenörskap handlar om innovativa egenskaper hos personer eller grupper som kan leda 

till exempelvis nya företag eller nya produkter. Enligt Bull kännetecknas entreprenören av en 

allmän förmåga att hantera helheter, detta för att kunna lösa alla typer av problem som dyker 

upp i den nya verksamheten. Ett annat kännetecken är skickligheten att kunna sammankoppla 

saker, och vara problemorienterad, till exempel koppla samman finansiella resurser med 

affärsidéer, kvalificerade människor med nya produktionsmöjligheter och produkter med 

marknader. Entreprenörens viktigaste egenskaper är dock att ständigt ompröva, ifrågasätta 

och vidareutveckla arbetet. Detta är egenskaper som är viktigare för entreprenörsutvecklingen 

än rent tekniska specialkunskaper i marknadsföring, redovisning och produktionsstyrning, 

menar Bull.80 

 

                                                 
79 Bull, (2000) s.10 
80 Bull, (2000), s. 35 
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Sammanfattande teoridiskussion  

 

Globalisering  

 

Det är svårt att bortse från begreppet globalisering, då det är en viktig företeelse i det moderna 

samhället. Företagen vill närma sig denna globala värld, varför vi tycker att det är viktigt att 

studera ämnet.  

 

Giddens säger att företag idag är mer beroende av varandra än tidigare. Detta kunde vi tydligt 

se då Ericsson Telecom AB 1997, i hopp om att minska sina produktionskostnader, lade ner 

sin verksamhet i Norrköping. Det var inte bara de anställda som stod utan sysselsättning efter 

nedläggningen, även underleverantörer drabbades. Då Ericsson Telecom AB varit deras 

huvudkund, fick flera företag lägga ner sin verksamhet. Ser man på globalisering genom 

norrköpingsbornas ögon är nog globalisering inte något man eftersträvar. Öppnar man ögonen 

och vidgar sina vyer kan man dock se fördelar med globaliseringen, som till exempel att 

människor i olika delar av världen på ett enkelt och snabbt sätt kan kommunicera med 

varandra. Som konsumenter kan vi också se fördelar. När företagen väljer att producera sina 

varor i länder med lägre produktionskostnader kan vi som enskilda konsumenter köpa varor 

till ett billigare pris än om varan produceras i Sverige. 

 

I globaliseringens kölvatten återfinns de transnationella företagen. Många av dessa företag har 

likt Microsoft vuxit till gigantiska koncerner, vilka tränger undan mindre konkurrenter. 

Positivt med denna typ av företagskoncerner kan vara att de trots allt skapar arbetstillfällen. 

Alfredsson och Peterson diskuterar i sin uppsats ”Kulturens påverkan på 

marknadskommunikationen” hur företags budskap kan uppfattas olika i olika kulturer. De 

påstår att människor med samma kulturella bakgrund ofta tänker och agerar likartat. Med 

kulturell bakgrund menar Alfredsson och Peterson exempelvis människor i Sverige kontra 

människor i Spanien. Vi håller inte med dem helt, då vi menar att det handlar mer om social 

bakgrund. Vi anser att människor som exempelvis innehar en högre akademisk utbildning 

tenderar att tänka likartat oberoende av vilken del av världen de kommer ifrån. Däremot håller 

vi med dem då de säger att företagen bör vara öppna i sin kommunikation. 
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Marknadsföring 

 

När det gäller marknadsföring har vi valt Kotler som vår huvudteoretiker, då han är en av de 

främsta på området. Att vi valt de områden vi gjort är att vi ser en tydlig koppling till 

Stadium. 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson säger att modern marknadsföring handlar om att hantera 

relationer och interaktioner, vilket vi har sett att flera av dagens företag har anammat. IKEA 

har likt ICA och Hennes & Mauritz sina medlemskort, där meningen är att kunderna ska 

känna en intim tillhörighet, att man är en del av företaget. Som medlem ”belönas” man med 

exempelvis rabattcheckar och ofta får man bonus på sina inköp. Detta ger medlemmarna det 

mervärde som Arnerup-Cooper och Edvardsson talar om. Vi tror precis som de och Kotler på 

ett nära samarbete mellan marknadsavdelningen och företagets andra avdelningar, då alla 

inom företaget bör arbeta aktivt med kundrelationer. 

 

För att ett företag ska nå framgång i sin marknadsföring, säger Kotler att strategin bör vara att 

ha högre kvalitet, bättre service, lägre priser, stora marknadsandelar, anpassa och förändra sig, 

ständigt utveckla sina produkter, ta fram nya produkter, ta sig in på marknader med hög 

kvalité eller överträffa kundernas förväntningar. Vidare säger Kotler att dagens kunder 

eftersträvar allt detta, men att företagen måste välja en eller ett fåtal av dessa strategier. Vi 

anser att ett företag bör kombinera olika strategier. Om ett företag till exempel väljer den 

lägre prisstrategin, kan det vara svårt att samtidigt ha högsta kvalitet. I ett sådant fall bör 

företaget istället kombinera lägsta pris med exempelvis bra service. 

 

För att ett företag ska överleva bör de enligt Kotler och Porter ha en unik strategi som skiljer 

sig från konkurrenternas. IKEA och McDonald’s är två exempel på företag som lyckats att 

skapa denna okopierbara strategi. 

 

Tillväxt är ett måste om ett företag vill konkurrera effektivare. Kotler, liksom vi, menar att 

företagen dock måste begränsa sin tillväxt. Risken med en för snabb och omfattande 

expansion är att företagen kan tömmas på resurser och att deras målgrupp och image blir 

otydlig. 
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Marknadsföring och försäljning likställes allt som oftast. Många tror att marknadsföring bara 

är en avdelning inom ett företag. De som tänker så glömmer att marknadsföringen börjar långt 

innan någon produkt finns. De glömmer också att alla inom företaget ska fungera som 

marknadsförare gentemot sina kunder, leverantörer och återförsäljare. Marknadsföring är så 

mycket mer än att locka kunder till sig. Förundersökningar, anpassningar, introduktion och 

reklam, allt detta ingår i en marknadsförares arbete. 

 

Ett företag måste bestämma sig för på vilken marknad man vill konkurrera, och till vilka man 

vill rikta sin marknadsfö ring. Företaget måste också bestämma sig för om de ska satsa på 

enskilda produkter, specifika nischer eller produkter som riktar sig till kunder med 

gemensamma intressen, förklarar Kotler.  

 

Varumärkesuppbyggnad är viktigt då människor ofta väljer välkända varor framför mindre 

kända. Det gäller att skapa en positiv känsla av sitt varumärke och att man väljer ett 

varunamn som överensstämmer med produktens egenskaper, som till exempel 

rengöringsserien Rent & Fint från AB Gunry. Företagen bör också tänka på att varunamnet 

inte har en negativ betydelse på främmande språk.  

 

Organisationsteori 

 

Att organisationer idag är en viktig del av samhället är svårt att förbise. Giddens går så långt 

att han påstår att hela människans liv är beroende av organisationer. Vi är villiga att hålla med 

honom, då vi i det moderna samhället byggt upp funktioner som vi menar att det skulle vara 

svårt att klara sig utan. I andra kulturer kanske organisationer inte syns lika tydligt, men vi 

anser att exempelvis en by i Afrika ändå har någon form av organisatorisk uppbyggnad. I 

dessa samhällen anser vi, likt Bolman och Deal, att auktoritet, regler och en policy styr 

arbetsfördelningen. Vi menar att alla samhällen, stora som små, är organisationer. 

 

Czarniawska påstår att det finns tre orsaker till att människor organiserar sig. Dessa är de 

inbördes skillnader som finns mellan människor, att det finns värden eller nyttor som bara kan 

nås genom att flera människor går samman och att människan i grunden är en social varelse. 

Vi håller med i hennes resonemang, alla kan inte klara av allting, utan behöver ta hjälp av 

varandra för att skapa ett fungerande samhälle. 
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Weber påstod att skriften har en central roll i organisationernas värld. Han menade att utan 

skrivna regler föll organisationerna. Vi anser att regler alltid funnits i organisationer. Till 

skillnad från Weber är vi av den åsikten att dessa regler inte nödvändigtvis behöver vara 

skrivna. Vi vet att i alla organisationer finns oskrivna regler som i många fall är lika viktiga 

som de nedskrivna. Vi vet dock att det var de nedskrivna reglerna som utmärkte Webers 

idealtypiska organisation. 

 

Varuhus och köpcentrum är exempel på rationaliserade verksamheter Ritzer talar om. Vi 

behöver inte längre åka runt hela staden för att få tag i det vi behöver. I varuhusen och 

köpcentrumen har företagen valt att gå samman i större organisationer. Vissa företag säljer 

sina varor via kataloger och Internet, genom detta behöver inte människorna längre lämna sitt 

hem för att införskaffa de varor de önskar. 

 

Arvonen säger att den service som förmedlas ska stämma överens med de behov som den som 

önskar servicen har. Han tycker också att all personal på ett företag ska användas som 

marknadsförare. Det är viktigt att alla inom företaget talar väl om och uppskattar företagets 

produkter. Vi tycker, liksom Arvonen, att personalen är den första kunden.  

 

I Webers idealtypiska organisationsmodell återfinns ledaren i toppen. Han menade att en 

organisation måste ha makten koncentrerad till toppen. Vi har dock sett att modeller som 

skiljer sig helt från Webers, exempelvis den japanska, fungerar bra, ibland till och med bättre, 

trots att ledarskapet är fördelat på ett annat sätt.  

 

Vi anser att det är vanligast att ledare formas av kulturen, det kan exempelvis vara svårt för en 

toppolitiker att forma en kultur då hon/han väljs in i en redan befintlig sådan. Däremot finns 

det ledare som besitter unika egenskaper, vilket gör att de kan påverka kulturen.  

 

Att en av ledarens uppgifter är att skapa ett inspirerande företagsklimat ser vi som självklart. 

Ett företag som utstrålar en positiv attityd lockar till sig kompetent personal och i slutänden 

också kunder, menar vi. 

 

Flera forskare understryker symbolismens värde. Genom symboler skapar organisationerna 

sin värld. Att symboler är något mer än logos och slogans är alla överens om. Alvesson och 

Berg hävdar att symbolers värde skapas i samspelet mellan individ och objekt. Vi håller med 
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dem då de påstår att det krävs tolkningar, men även vissa förkunskaper, för att förstå 

symbolismen. 

 

Dagens konsumenter är mer ifrågasättande än förr, menar vi. Därför är det som Salzer säger 

viktigt att företagen visar vad de står för. Corporate Advertising (CA) är en typ av reklam där 

företagen berättar om sin policy, verksamhet, målsättning, inriktning och ideal, förklarar 

Alfredsson och Peterson. 

 

Ledarskap 

 

Idag förs diskussioner kring ledarskapet och dess roll. Vårt avsnitt om ledarskap behandlar 

ämnet på ett grundläggande sätt. Som en utvidgning av ledarskapet har vi även studerat 

entreprenören.  

 

Att kunskap, kundanpassning och kvalitet är nyckelorden i dagens organisationer håller vi 

med Arvonen om. Vi tycker att det är viktigt att företag har kunskap om både sina kunder och 

sina produkter. Då konkurrensen ökat på de flesta marknader är det extra viktigt att vara 

flexibel gentemot sina kunder, samt att produkter och service håller en hög kvalitet. Vi anser 

att denna nya fokusering på kunderna också kräver en ledare som förutom ledaregenskaper 

innehar en hög social kompetens. Ibland räcker det inte att ledaren har dessa egenskaper, i 

vissa ledarpositioner krävs också specialkunskaper.  

 

Det finns ledare som utöver traditionella ledaranlag även har kreativa och/eller nytänkande 

drag. Denna typ av ledare har Bull gett namnet entreprenör. Hon hävdar att entreprenörens 

viktigaste egenskaper är att ständigt ompröva, ifrågasätta och vidareutveckla arbetet. Vi håller 

med henne om detta. Vi anser att entreprenören är framtidens ledare, då man i dagens 

västerländska samhälle bevittnar snabba förändringar. Det gäller, som Hjort och Johannisson 

säger, att fånga tillfället i flykten. 
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Avslutande teoridiskussion 

 

Globaliseringsteorier har varit viktigt att studera då Stadium är mitt uppe i en 

internationaliseringsfas. För att kunna svara på hur Stadiums marknadsföring sett/ser ut 

behövde vi egentligen inte ha någon teoretisk bakgrund, men för att förstå marknadsföringen i 

ett bredare perspektiv valde vi att läsa om marknadsföringens grunder. Vi tittade bland annat 

på vad som är viktigt för ett företag att tänka på då de ska ut på nya marknader. När det gäller 

organisationsteori kan nämnas att vi ser på det som ett öppet system, då vi speciellt influerats 

av Ritzers teorier. Företagsanda har studerats av flera forskare. En forskare som påverkat oss 

är Salzer, då främst hennes teori om hur en företagsidentitet skapas. Vi har studerat hur en 

ledare kan påverka ett företags identitet, eftersom vi visste att Stadium leds av företagets 

grundare. Vi har utgått från att företaget genom detta formats av sin ledare. 

 

Vi har sett att de begrepp vi studerat på olika sätt kan sammankopplas. Vi ser tillväxt som en 

grundförutsättning för ett företags globalisering. På så sätt blir marknadsföringen en central 

fråga i sammanhanget, då vi menar att den är en förutsättning för tillväxt. För att effektivisera 

marknadsföringen är vi av den åsikten att ett företag bör använda sig av olika symboler, dels 

för att tydliggöra sitt budskap, men också för att väcka intresse hos kunderna. Symboler kan 

vara av olika slag. Det kan handla om butiksutformning, attityder, reklamens utformning och 

budskap och mycket mer. Vidare måste de som arbetar med marknadsföring vara experter på 

att förmedla information, då dagens konsumenter efterfrågar mer ingående information, 

exempelvis vill de veta mer om produkternas ursprung och företagets miljöpolicy.  

 

När ett företag ska marknadsföra sig på den globala marknaden anser vi att det är viktigt att 

företaget noga undersöker hur information och symbolik tolkas i det tänkta etableringslandet, 

innan etableringen sker. McDonald’s är ett exempel på ett företag som inte gjorde någon 

fullgod förundersökning inför sin etablering i Japan. Clownen Ronald McDonald, som i väst 

representerar något positivt, bemöttes inte med samma glädje i Japan, där hans vita ansikte 

förknippades med döden. Hade McDonald’s gjort en förundersökning hade detta missförstånd 

kunnat undvikas. 

 

För att ett objekt, en handling, en situation, ett fysiskt föremål eller ett ord ska vara en 

symbol, fordras att objektet har en symbolisk betydelse för en eller flera personer, påpekar 

Alvesson och Berg. Ett företag kan genom butikens utformning och personalens klädsel skapa 
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materiella symboler, dessa objekt kan också få en symbolisk innebörd för de kunder som 

besöker butiken. För de anställda i företaget bidrar alla symboler till att skapa en speciell 

företagsanda. Förutom olika symboler kan också personaltidningen och ledningens attityder 

hjälpa till att förstärka denna anda. Företagets organisationsuppbyggnad kan ytterligare 

befästa symbolismen inom ett företag. En platt organisation kan symbolisera gemenskap, 

medan en strikt hierarkisk organisation utstrålar en känsla av avstånd och svårtillgänglighet. 

Även företagsledaren kan ses som en symbol, vilken bidrar till att skapa en unik företagsanda. 
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5. RESULTAT 

 

Resultatet är uppdelat i fem olika delar, vilka strukturerar den analys av Stadium som gjorts. I 

första delen talas det om Stadiums första steg ut på den globala marknaden och vad det 

innebär. Ett centralt begrepp här är tillväxt. Nästa ämne som belyses är marknadsföring. Här 

tittas det närmare på hur Stadiums marknadsföring sett ut historiskt och hur den ser ut idag. 

För att kunna beskriva Stadiums organisation har det i följande avsnitt gjorts en jämförelse 

mellan den och olika vetenskapliga organisationsmodeller. En av uppsatsens frågeställningar 

berör företagsandan. Här har det studerats hur företagsanda skapas och vilka kanaler som 

finns för att göra det. Sist i resultatet diskuteras ledarskapet och dess roll. Att studera hur 

Stadiums ledare passar in i olika ledarmodeller är viktigt i detta avsnitt. Uppgifterna gällande 

Stadium i de olika avsnitten har vi hämtat från intervjun med Sussi Calås-Jonsson , 

personaltidningen Tracks, samt Stadiums svenska hemsida på Internet 

 

Stadium och globaliseringen 

 

Sussi Calås-Jonsson berättar att för cirka fjorton år sedan slog Stadium upp sina portar. Sedan 

dess har det hänt mycket. Från att vid starten 1974 ha varit en liten sportbutik i en källarlokal 

har man, i och med etableringar i Danmark och Finland, tagit det officiella steget ut på den 

globala marknaden. Vi anser dock att företaget redan tidigare varit en del av denna marknad, 

då de under hela sin verksamhetstid handlat med varor från olika delar av världen.  

 

När de flesta företag går mot att bli geocentriska bolag, där de högre ledarna flyttar runt från 

land till land, väljer Stadium att ha sitt huvudkontor i ursprungsstaden, från vilken hela 

koncernen styrs. Butikerna fungerar som en förlängning av företaget. Detta gör att Stadium 

kan ses som ett etnocentriskt bolag. Företagets policy bestäms och genomdrivs av 

huvudkontoret i Norrköping. Stadium äger inga egna fabriker, men dotterbolag och 

underleverantörer kontrolleras av representanter från huvudkontoret. Intressant är att 

Perlmutter främst ser etnocentriska bolag som en japansk företeelse81.  

                                                 
81 I Giddens (1998), s.334 
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Tillväxt och globalisering hör ofta ihop. När ett företag växer, växer också dess marknad. På 

Stadium säger de att tillväxt är ett måste om företaget ska överleva. För att denna tillväxt ska 

vara möjlig har Stadium, som tidigare nämnts, tagit in en delägare, vilken ställt krav på 

börsnotering.82 En börsnotering kan ses som ett ytterligare steg i företagets globalisering. 

Stadiums förhoppning är också att vinna fler marknadsandelar och genom detta bli ledande i 

Norden. 

 

Då ett företag tar klivet ut på den globala marknaden riktas fler ögon mot dem. I denna 

situation är det viktigt att företaget tänker på hur man sprider sina budskap. I fallet Stadium 

tror vi att risken för feltolkningar ännu är ganska liten, då företagen bara etablerats sig i 

Norden än så länge. Vi har dock sett indikationer som tyder på att företaget har tankar på en 

vidare expansion i övriga Europa. När så sker bör företaget förvissa sig om att deras budskap 

inte missuppfattas, eftersom allt kommunicerat är oåterkalleligt. 

 

Stadium och Marknadsföringen  

 

Vi har sett att många företag satsar på långsiktiga marknadsföringsstrategier, där kundlojalitet 

sätts i centrum. Kundlojalitet kan bland annat uppnås genom att företaget ger kunden ett 

mervärde. Stadium försöker åstadkomma detta genom bland annat sitt Stadium Card, vilket 

ger de lojala kunderna förmåner utöver exempelvis extrapriser. 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson hävdar att interna team hos säljarna är av stor betydelse när 

det gäller att bygga upp djupa, förtroendefulla kundrelationer83. Stadiums butiker är 

uppdelade i olika områden; sport, junior, skor, streetwear, golf och women´s sports, där varje 

avdelning har personal med speciella kunskaper på just det området. På Stadium understryker 

man vikten av att alla inom företaget är medvetna om att de fungerar som företagets 

marknadsförare. Kotler kallar företag med denna medvetenhet för progressiva företag. Han 

säger: ”…om du inte tänker på kunden, så tänker du inte.”84. 

                                                 
82 Tracks nr 3, september 2001, s. 3 
83 Arnerup-Cooper, Edvardsson, (1998), s.17 
84 Kotler (1999), s. 33 
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Mycket av dagens reklam framställer en utopi, en värld företagen tror att alla vill tillhöra, men 

som inte existerar. I en tid med medvetna konsumenter och tuff konkurrens är det självklart 

viktigt att värna om Stadiums varumärke genom att bete sig på ett bra sätt, säger man på 

Stadium. De har från och med år 2001 infört en ”Code of Conduct”85 , som bland annat 

innebär att man inte använder päls i sina produkter. När det gäller modeller som medverkar i 

Stadiums reklam, betonar de att företagets art directors väljer sunda modeller som ser 

”vanliga” ut, eftersom de säger att de riktar sin reklam till både ”vanliga” och mer prestations- 

och tävlingsinriktade människor. Reklamens utformning och innebörd är något som det 

ständigt debatteras om. På ena sidan återfinns företagen bakom reklamen. De framställer 

dessa fantasivärldar för att locka konsumenter till sig. Trots att man från Stadiums sida säger 

att man visar en naturlig bild av verkligheten, kan vi ändå se hur deras reklam visar en utopi 

utom räckhåll. Olika aktivistgrupper utpekas ofta som motpol till företagen och stora delar av 

reklamvärlden. En som varit, och fortfarande är, en del av reklamvärlden är fotografen 

Oliviero Toscani. Han har ändå valt att ställa sig på motståndarsidan, då han tycker att 

reklamen borde vara ett forum där fö retagen kan tydliggöra sina ställningstaganden och skapa 

debatter kring känsliga ämnen. Han har sagt att; 86 

 
Reklamen erbjuds allmänheten. Den borde vara gatans konst, våra städers klädsel och dekor. 

Reklamen skulle kunna bli pressens lekfulla, fantasirika eller provocerande inslag. Den 

skulle kunna utforska fantasins och kreativitetens, dokumentationens och reportagens, 

ironins och utmaningens alla områden. Den skulle kunna informera om alla ämnen, tjäna 

stora humanistiska frågor, göra konstnärer kända, popularisera stora upptäckter, bilda folket, 

vara nyttig och avantgardistisk. (Toscani, 1996:37)  

 

Slaget om konsumenten börjar långt innan konsumenten nått butiken. Kortsiktigt kan Stadium 

locka kunder genom att ha ”dagens bästa erbjudande” och långsiktigt genom att finnas på 

första plats i konsumenternas medvetande. Stadium lägger stora belopp på marknadsföring, 

till skillnad från konkurrenterna, säger de. Ständig närvaro i media, med bra erbjudanden ger 

bra resultat, fortsätter de. Stadium strävar efter att ”vässa” annonserna, säkra sin sportiga 

profil och förtydliga sitt budskap. De säger att de helt enkelt vill särskilja sig från 

konkurrenterna. För att kunna skilja sig från sina konkurrenter måste ett företag enligt Kotler 

                                                 
85 Stadiums begrepp 
86 Toscani, Oliviero, (1996), Reklam: det flinande liket, Bokförlaget Replik AB, s.37 
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bygga upp en unik strategi med ett okopierbart koncept87. Ska företaget kunna skapa ett 

vinnande koncept måste det bestämma sig för vilken marknad man ska rikta in sig på, 

fortsätter Kotler.88. Stadium har, som namnet antyder, valt att rikta in sig på sportnischen, det 

vill säga människor med ett gemensamt sportintresse. På senare år har vi sett en förändring 

där Stadiums sportinriktning kan ifrågasättas i och med att streetwear-avdelningen tagit en allt 

större plats. Själva påpekar Stadium att avdelningen tillhandahåller sportmode, vi anser dock 

att mode är ett riktigare ord, då ett liknande utbud återfinns i vilken klädbutik som helst. 

 

Grunden i Stadiums marknadsföring är att driva trafik till butikerna. Därför har dagspress 

varit det naturliga valet, säger man på Stadium. Hur kunden bemöts är också viktigt menar 

man, Stadium vill uppfattas som den bästa partnern för alla som gillar sport och aktiv fritid. 

Butikernas speciella utformning är också en del av Stadiums marknadsföring. När man 

besöker någon av butikerna möts man alltid av backar utformade så att de liknar prispallar. I 

dessa backar återfinns rabatterade varor, vilka ska locka kunderna till impulsköp. För att 

kontrollera hur väl butikernas marknadsföring fungerar har man vid utgångarna en 

”kundräknare”. Resultatet från denna räknare jämförs sedan med inköpsresultaten.  

 

Marknadsföringen har utvecklats till att idag, förutom dagspress och i viss mån populärpress, 

också innefatta direktreklam. I september 1996 startade Stadium mer CRM-inriktad 

(medlemsinriktad) marknadsföring. Man berättar att 400 000 personer är Stadium Card-

medlemmar, vilka får tillgång till speciella erbjudanden och bonus på alla inköp. När kunden 

använder sitt Stadium Card registreras inköpen och kunden hamnar i Stadiums databas. Dessa 

uppgifter kan användas i syfte att rikta marknadsföringen direkt till kunden. Sedan slutet av 

1998 har företaget en hemsida på Internet, www.stadium.se. 

 

År 2000 började Stadium arbeta med integrerad marknadsföring, där de koordinerar alla sina 

marknadsaktiviteter med de olika kana ler de arbetar med. Vad de ständigt funderar på är hur 

de i varje projekt ska kunna integrera dagspress, DM, CRM, utomhusreklam, PR och events, 

interninformation och webben i sin marknadsföring.  

 

                                                 
87 Kotler, (1999), s.21f 
88 Kotler, (1999), s.43f 
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Stadium har fyra prioriterade målgrupper; tjejer 15-45 år, killar 15-30 år, golfspelare och 

juniorer 6-12 år. De vänder sig främst till dem inom målgrupperna med drivkrafterna Kropp 

och Själ och Prestation (dessa är drivkrafterna att vilja träna enligt SIFO, säger de på 

Stadium). 

Målet med marknadsföringen är att skapa trafik av besökare till Stadiums butiker. Det 

långsiktiga målet är att stärka varumärket Stadium. För att nå dit tror de på enkelhet, tydlighet 

och konsekvens i hur de uppträder. Därför har de utvecklat ett framställningssätt för t.ex. 

deras dagspressannonser. Uppbyggnaden ser i stort sett likadan ut; en stor modellbild i mitten 

och mindre produktbilder runt om med tydliga priser. Längst ner i mitten återfinns Stadiums 

logotyp. 

 

Marknadschefen är ansvarig för marknadsavdelningen, vilken är ytterst ansvarig för Stadiums 

marknadsföring. Marknadsavdelningen finns på servicekontoret i Norrköping. Här produceras 

all reklam, även den som används i Finland och Danmark. 

 

Enligt den officiella rapport som publicerades i januari 1994 av AACC (Assiciation des 

agences conseil en communication, en fransk yrkessammanslutning för PR-konsulter) uppgår 

de europeiska företagens reklambudget till omkring. 430 miljarder kronor, som investeras i de 

stora medierna – radio, press och TV. Motsvarande summa i USA är ungefär 530 miljarder 

kronor och i Japan inemot 224 miljarder kronor. Dessa siffror gällde 1992, mitt under krisen. 

Till dessa väldiga summor måste läggas alla de pengar som investeras i direktreklam, 

lobbying, PR, mässor, kataloger och handböcker, som uppgår till ungefär lika mycket.89 

Stadiumkoncernen lägger ner nästan 5% av sin omsättningen på reklam, det vill säga omkring 

170 miljoner kronor. 

 

Förutom traditionell marknadsföring satsar Stadium på ”samhällsengagemang”. Som exempel 

på detta kan vi nämna Stadium Sports Camp, ett läger för ungdomar mellan 11 och 15 år. På 

lägret arbetar de mycket med att förmedla ”fairplay”, detta för att utveckla arbetet med etik 

och moral inom idrotten, säger de på Stadium. Stadium Sports Academy är ett annat 

arbetsområde, där ”fairplay” och teknik är två huvudteman. Här kan idrottsklubbar köpa in 

färdiga ”paket” som exempelvis Stadiums fotbollsskola. Dessa ”engagemang” ger ”gratis” 

reklam åt Stadium, man hjälper andra – och sig själva. Stadium sponsrar också individuella 

                                                 
89 Toscani, (1996), s.16 
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idrottare, som golfarna 4D, lagsporter som bland annat ishockey (Djurgården, Luleå, Malmö 

IF och Södertälje SK), fotboll och basket. Allt detta för att främja ett aktivt liv, säger man på 

Stadium. Vi anser att det i första hand handlar om marknadsföring och att vinna slaget om 

konsumenterna. 

Utöver traditionell reklam och samhällsengagemang marknadsför sig Stadiumkoncernen 

genom sitt uppdrag att klä den svenska OS-truppen, ett hedersuppdrag Stadium haft sedan 

1998, och har kontrakt på i fem år framöver. 

 

Stadium och organisationen 

 

På den tiden när företaget bara bestod av Spiralen Sport hade man en liten organisation. Då 

Ulf Eklöf och brodern Bo redan tidigt hade visioner om ett stort företagsimperium, blev det 

nödvändigt att utöka organisationen, då det som Czarniawska säger finns värden och nyttor 

som bara kan nås genom att flera människor går samman90. Vi anser att bröderna Eklöf inte 

hade lyckats bygga upp en så omfattande koncern utan hjälp av människor med olika 

specialkompetenser.  

 

I Stadiumkoncernens början åkte Ulf och Bo runt till butikerna. Då kunde de personligen 

berätta om företagets vision och affärsidé. Idag ser organisationens uppbyggnad annorlunda 

ut. Ledarskapet är  uppdelat på flera personer:  

• I toppen finns företagets VD, Ulf Eklöf.  

• Under honom finns 6 stycken områdeschefer, som ansvarar för administration, 

sortiment och inköp, försäljning, personal, IT och slutligen marknad. Av dessa är det 

två som också innehar var sin vice VD post. 

• Nästa nivå är de sex regioncheferna för öst, väst, syd, norr, mellan och Stockholm.  

• Det finns en ledningsgrupp i varje butik bestående av butikschef, vice butikschef, 

lagerchef och kontorist. Butikscheferna går under benämningen storecoach, vilket 

beror på att Stadium vill förtydliga sin sportinriktning, säger de. 

• Förstärkning främst på försäljnings- och inköpssidan. 

• Ökat antal administrativa tjänster. 

• Kontoristen i butiken har fått arbetsuppgifter mer inriktade mot försäljning i butiken. 
                                                 
90 Czarniawska, (1998), s.25ff 
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Trots att företaget har en tydlig ledare i sin VD, skiljer sig organisationen från Webers 

idealtypiska modell, då VD:n för en öppen dialog med sina anställda. Stämningen på företaget 

känns lättsam och alla verkar vara ”du” med varandra. Ulf blir på så sätt mer ”en i gänget” än 

en ledare som stänger in sig på sitt kontor. Från företagets sida försöker man skapa en 

stämning av gemenskap. Vi anser att detta leder till ett mer inspirerande arbetsklimat, då vi 

själva har erfarenhet av att arbeta under båda typerna av ledare. En ledare som av olika 

anledningar gör sig onåbar skapar ett mer strik t arbetsklimat, där de höga posterna i hierarkin 

också blir mer tydliga, menar vi. 

 

Som vi tidigare nämnt anser vi att det är vanligast att ledaren formas av företagskulturen och 

inte tvärtom. Vi ser dock Stadium som ett undantag, då Ulf tillsammans med sin bror grundat 

företaget och på så sätt också format Stadiumkulturen. 

 

Det är intressant att jämföra Stadium med den japanska organisationsmodellen, då vi sett att 

det finns flera likheter. Som exempel kan nämnas att ledningen prioriterar marknaden och 

långsiktig utveckling, till skillnad från Arvonens västmodell91, där vinst och aktiepris är 

viktigast. Vidare kan nämnas att man på alla nivåer i Stadiums organisation arbetar i mindre 

grupper. På så sätt får gruppen, eller teamet som man säger på Stadium, ofta större betydelse 

än individen. Samtidigt har individen på Stadium större möjlighet att avancera inom företaget 

än vad en anställd i Japan har. 

 

Stadium har vissa drag vilka kan ses som rationella. Butikerna ser likadana ut och personalen 

har enhetlig klädsel oberoende av vilken butik man besöker. Stadium är dock inget starkt 

rationaliserat företag, inte på det sätt som McDonald’s är enligt Ritzer eller som byråkratierna 

är i Webers idealtypiska modell. Ritzer säger att snabbmatrestaurangen precis som byråkratin 

är ett omänskligt ställe att arbeta i och få service av. Ronald Takaki sa att ett rationellt system 

är ett system där: ”the self was placed in confinement, its emotions controlled, and its spirits 

subdued.” Med andra ord är ett rationellt system enligt honom ett system där människor inte 

kan uppföra sig som människor, människor blir omänskliga.92 Visst kan arbetet på en 

McDonaldsrestaurang ses som en löpandebandproduktion då arbetet består i att göra 

                                                 
91 Arvonen, (1989), s.102 
92 Ritzer, (1993), s. 22 
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hamburgare, paketera dessa och sedan sälja dem till kunder. Men att kalla McDonald’s för ett 

omänskligt företag att arbeta i tycker vi är en överdrift. Den löpandebandproduktion Ritzer 

talar om finns dock inte på Stadium. Personalen i en Stadiumbutik har större frihet än 

personalen på en McDonaldsrestaurang. Till skillnad från McDonald’s 

”löpandebandproduktion”, kan Stadium betraktas som ett tjänsteföretag.  

 

Stadium har valt att etablera sig i varuhus och större köpcentrum med många andra butiker 

runt omkring sig. Genom detta medvetna val lockar man också till sig de kundkategorier som 

inte vanligtvis skulle besöka en butik av Stadiums slag. Ur kundernas synvinkel känns 

butikerna mer lättillgängliga, då det ofta finns bra parkeringsmöjligheter och besöket i butiken 

kan kombineras med veckans matinköp. 

 

Stadium och företagsandan 

 

Då dagens konsumenter blir alltmer ifrågasättande är det extra viktigt att företagen visar vad 

de står för. Stadium har en ”Code of Conduct” som bland annat talar om att företaget inte 

längre använder päls i sina produkter. 

 

Vidare är det viktigt att ett företag profilerar sig och tydliggör sitt budskap. I Stadiums fall är 

budskapet att ”alla” ska ha ett aktivt liv. Genom butikernas utformning blir sporttemat 

förtydligat. Att man också valt uttryck som exempelvis coacher och team är ytterligare bevis 

på hur företaget tydliggör sin sportnisch. Allt detta sammanslaget ser vi som olika symboler, 

vilka Stadium använder sig av för att skapa sin unika Stadiumvärld. Salzer säger att symboler 

är nödvändiga för att ett företag ska kunna visa vad de står för, hur de ser på sig själva och 

förtydliga vad de håller på med93.  

 

I Stadiumbutikerna möts vi av personal som är likadant klädda oavsett vilken butik vi valt att 

besöka. Som kund känner vi en trygghet, vi vet vem vi ska vända oss till då vi vill ha hjälp. 

För de anställda fungerar denna ”uniform” som en tillhörighetssymbol. Som en parallell kan 

nämnas att på IKEA har ”golvfolket” likadana kläder, enkla kläder utan slips. Högre ledare på 

IKEA bär ofta civila kläder. Enligt Salzer säger de och avdelningscheferna att de gör så när de 
                                                 
93 Salzer, (1994), hela boken 
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inte vill bli störda av kunder. 94 Då vi besökte Stadiums huvudkontor möttes vi av anställda, 

som likt IKEA:s ledare bar civila kläder. Vi anser att civila kläder kan vara en statussymbol, 

där markeringen av plats i hierarkin blir tydlig.  

 

Stadium säger att de alltid har försökt förmedla en Stadiumanda, som inkluderar arbetssätt 

och mål. Redan vid anställningens början får man del i Stadiums värderingar genom en 

introduktionspärm som delas ut till alla nyanställda. Eftersom företaget vuxit mycket de 

senaste åren, och satsar på att göra det även i framtiden, är det viktigt att budskapet om en 

Stadiumanda når ut till alla i företaget. Ledstjärnan för allt de gör inom Stadium är visionen; 

”Vi vill skapa en aktiv, rolig och hälsosam vardag för många människor”. Denna vision ska 

alla anställda kunna utantill. De ska också känna till Stadiums affärsidé, vilken är, som 

tidigare nämnts, att vara ett detaljhandelsbolag som designar, köper och säljer sport- och 

sportmodekläder med god design, funktion och kvalitet, till priser som gör det möjligt för 

många människor att köpa. Vidare ska de anställda också ha kännedom om att ungefär hälften 

av det som säljs i butikerna är egna varumärken. 

 

Stadiums verksamhet bygger på fyra grundläggande värderingar. Här följer Stadiums egna 

ord: 

• ”Inga gränser. Vi ska våga utmana oss själva och våga göra misstag, men vi ska 

alltid lära oss av erfarenheterna. Stadium är ett lärande företag och medarbetarna 

utvecklas hela tiden Det finns inga gränser för hur långt vi kan nå. 

• Positivt tänkande. Förändringar leder till ny kunskap och vi ska ha en positiv 

attityd. Det gäller att se förändringar som tillfällen att utvecklas och inte som hot. 

• Ödmjukhet . Vi ska respektera och ställa upp för varandra. Att vara öppen och 

lyhörd är viktigt för att ha ett bra arbetsklimat. 

• Ärlighet och rakhet. Vi ska stå för vad vi gör och vi ska vara ärliga mot varandra. 

Det ska finnas en rak och öppen kommunikation där vi ger och tar beröm och 

kritik.” 

Dessa värderingar bidrar till att förstärka Stadiumandan. 

 

Stadiumandan är inte enbart något internt. Koncernen vill också förmedla en Stadiumanda till 

sina kunder och övriga samarbetspartners. Ett exempel på detta som vi varit inne på tidigare 
                                                 
94 Ibid., s.130 
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är Sports Camp, som i det här fallet blir en symbol för engagemang. Ett annat exempel är 

Stadiumcard som får symbolisera kundernas Stadiumtillhörighet.  

 

Stadiums personaltidning Tracks  

 

Det har varit intressant att läsa Tracks , då tidningen förmedlar Stadiumandan till företagets 

anställda. I tidningen användes ordet vi för att uttrycka en känsla av tillhörighet.  

 

Tracks kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla anställda inom Stadium AB. Vi har 

läst fyra nummer från år 2000 och tre nummer av Tracks årgång 2001. Alla tidningarna är 

väldigt lika när det gäller innehållet. Utseendet har dock förändrats något. Nummer 1 årgång 

2000 är tryckt i ett lite grövre och mattare material. Fram till och med nr 3 2000 har alla 

framsidor Stadiums löparbanor i loggan, men från och med nr 4 saknar loggan löparbanorna. 

En annan sak vi lade märke till är att nr 1 och 2 av årgång 2000 heter Personaltidning för 

Eklöf-koncernen, medan övriga lästa nummer heter Personaltidning för Stadiumkoncernen. 

Då vi öppnade tidningarna fick vi svar på varför koncernen hade olika namn på olika 

tidningar, man har helt enkelt bytt namn på hela koncernen. Detta förklaras med att man vill 

tydliggöra sin huvudverksamhet. 

 

Första sidan i alla Tracks vi läst börjar med en blå kolumn som heter Peptalk. Här har VD Ulf 

Eklöf ordet. Redan här får man en känsla av tillhörighet. Ulf talar om oss och vi, det känns 

som han talar direkt till läsaren. Han använder sig av många värdeladdade ord; vi har 

överträffat , fantastiskt och över förväntan. Han berättar om det aktuella läget, som exempel 

kan nämnas: Nr 2, 2000: Ulf berättar att Stadium nu är på väg att erövra Danmark, och att 

man i slutet av september 2000 öppnar sin första butik i landet. Ulf Eklöf avslutar 

sommarnumrets Peptalk med orden; 

 

Jag ser fram emot en spännande höst där vår utlandssatsning är den stora utmaningen. Jag är 

övertygad om att vi alla kommer att lära oss oerhört mycket av detta första steg, inför vår 

fortsatta nordiska expansion. (Eklöf i Tracks nr 2 juni 2000:2) 

 

I nummer 3, 2000 talar Ulf om hur stolta man är över att ännu en gång vara officiell 

leverantör av alla fritids- och representationskläder och skor till den svenska OS-truppen. Han 

nämner att första gången Stadium fick det prestigefyllda uppdraget var till vinter- OS I 
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Nagano 1998. Ulf berättar i nr 4, 2000 att Stadium AB blivit utsedda till Årets tillväxtföretag 

och till Årets Entreprenörer. Han uttrycker det på följande sätt;  

 
Personligen tycker jag att det är extra roligt att ett handelsföretag i den så kallade ”gamla 

ekonomin” fick dessa utmärkelser år 2000. Detta ger oss extra energi att fortsätta vår 

tillväxtstrategi. (Eklöf i Tracks nr 4 december 2000:2)  

 

I nr 1, 2001: Ulf berättar om att Stadium fortsätter sin expansion i Skandinavien. Denna gång 

i Helsingfors, Finland. Den första butiken ska öppna  i april 2001, berättar han. Ulf uppger i nr 

2, 2001 att butiken i Helsingfors haft stora försäljningsframgångar, och att man nu påbörjat 

uppbyggnaden av ytterligare två butiker i Finland (Esbo och Östra Centrum utanför 

Helsingfors). Han berättar vidare om att man fått en delägare, Lundbergs, som nu äger 20 % 

av Stadium AB. Ett villkor i avtalet är att Stadium ska börsnoteras inom fem till sju år.  

Eftersom Lundbergs är ett stort, börsnoterat företag, kommer vi att uppmärksammas mer. 

Det ställer ännu högre krav på oss att utvecklas med marknaden på ett professionellt sätt. 

(Eklöf i Tracks nr 2 juni 2001:2) 

 

Mycket av det som Ulf Eklöf tar upp i Peptalk är sådant som man senare kan läsa mer 

utförligt om i Tracks. Ett bra exempel på detta är en artikel om Stadiums nya delägare 

Lundbergs. Här kan man läsa om vad det nya delägarskapet innebär, och varför det behövs.  

 
Genom att Lundbergskoncernen nu går in som delägare i företaget, får vi ett bra 

kapitaltillskott. Detta innebär inte att vi ska ta på oss spenderbyxorna. Men genom att 

bibehålla vår kostnadsmedvetenhet, kan vi fortsätta växa utan att oroa oss så mycket för 

väderväxlingar och konjunktursvackor. I själva verket ger det oss fantastiska möjligheter att 

ta marknadsandelar när andra måste dra åt svångremmen. Så det som verkar som ett hot i 

omvärlden, kan bli vår möjlighet! ( red. Calås-Jonsson i Tracks nr 3 september 2001:3) 

 

Något som också är återkommande i alla Tracks är Coachingsidorna, om ledarskap och 

personlig utveckling. Dessa sidor skulle Arvonen kalla attitydspåverkande utbildning, då man 

kan läsa om ”Hur man möter sina kunder”. Här får de anställda allmänna säljtips och 

litteraturtips i ämnet. ”Varför tillväxt behövs” är ett annat ämne man kan läsa om på dessa 

sidor. ”Kunden i fokus och hur man inleder ett säljsamtal”, ”Säljträning”, ”Rätt eller fel i 

butik”, är också saker som tas upp på Tracks Coachingsidor. Dessa sidor är blå precis som 

Peptalkspalten.  
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På baksidan av varje Tracks finns något som kallas Tracksbilden. Här presenteras och 

intervjuas någon medarbetare. De personer som porträtteras har alla klättrat på karriärstegen. 

Vi ser denna sida som en inspirationssida, där de anställda får bevis på att det går att avancera 

inom företaget. 

 

Andra exempel på ämnen som tas upp i Tracks är om någon inom koncernen gjort något 

extra, Stadium Sports Camp, nya butiker och dotterbolag, premiär för nytt butikskoncept, 

trendnytt och en dag i växeln på SK 

 

Tracks riktar sig som nämnts till Stadium AB:s anställda. Meningen är att alla ska få samma 

information samtidigt. Vi tycker att tidningen är tydlig. Språket som används är klart och det 

finns inte mycket utrymme för missförstånd. Överskrifterna är tydliga och berättar snabbt vad 

det handlar om. Tidningen har ett enkelt utseende, där Stadiums sportinriktning är påfallande. 

Vidare tycker vi att man från Stadiums sida är öppna med information till de anställda, man 

vill att alla ska veta vad som händer inom företaget. Vi anser också att Tracks bidrar med att 

förstärka de anställdas värderingar, idéer, uppfa ttningar av företagsinstitutionen , känslor, 

identifikationer och grupptillhörighet, vilka alla kan ses som olika typer av symboler. 

 

Stadium på webben 

 

Stadium har flera hemsidor, en svensk, en dansk och en finsk. Vi har valt titta på den svenska, 

eftersom den är den mest utvecklade. Vårt första intryck var att hemsidan var svårnavigerad, 

då vi hade svårt att hitta rätt bland de olika sidorna. Hemsidan har utvecklats under vår studies 

gång och därigenom blivit mer lätthanterlig. Utseendet är väldesignat och förmedlar Stadiums 

sportinriktning. Ledordet ”ett aktivt liv” går inte att förbise, då det ständigt återkommer. 

Stadiums hemsida förmedlar Stadiumandan till alla sina besökare. 

 

När vi kom in på hemsidan möttes vi av fem huvudrubriker; Products, Practice, People, 

Places och Stadium. Vår första utflykt på hemsidan var till rubriken Stadium,vilken vi 

beskriver nedan. Vi möttes av orden ”Stadium - vi skapar förutsättningarna för ett aktivt liv”. 

Här återfinns adresser och öppettider till butikerna, platsannonser, fakta om Stadium Card, 

”This is Stadium”, frågor och svar och Om Stadium.  
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På sidan Om Stadium finns information om företaget. Texten börjar med ett kort stycke som 

kallas ”Det bor en vinnare i varje människa” där man presenterar vad man vill och vilken 

målgrupp man har. Företaget riktar sig till människor som är måna om sin hälsa, som vill leva 

ett aktivt liv, samt till dem som utövar någon form av sport.  

”Stadium vill inspirera till en aktiv, rolig och hälsosam vardag för många människor”. Här 

förklarar man varför butikerna ser ut som de gör. Att butikerna byggts i form av sportarenor 

är för att inspirera människor att bli aktiva. Man vill skapa långsiktiga relationer med sina 

kunder. Som bevis på detta finns Stadium Card, men även de kunniga medarbetarna bidrar till 

en bra relation till kunderna. 

”Valfrihet och värde för pengarna”. Här berättas på ett utförligt sätt om vilket sortiment som 

finns i butiken, samt hur man genom att sälja produkter från både de stora 

märkesleverantörerna och egna märken kan tillgodose många olika smaker och önskemål. 

”Våra kunder är många och olika”. I detta stycke talar man om hur många kunder som brukar 

handla hos Stadium, hur många medlemmar som finns i Stadium Card. Man säger återigen att 

detta passar deras breda sortiment. 

”Värderingarna som leder oss”. Här talar man om vilka värderingar man vill leva upp till. 

”Vårt ansvar”. Detta stycke handlar om det miljö- och arbetsmiljöansvar företaget har och hur 

man arbetar för att eliminera skadliga kemikalier och slarv med miljön. Det talas om FN:s 

konventioner, och de lokala lagar som finns i olika länder. 

”Det började med ett ansikte”. I detta stycke finns rent historiska fakta när det gäller Stadiums 

födelse. 

”Vision”. Även här talar man om att man ”…vill skapa en aktiv, rolig och hälsosam vardag 

för många människor”. 

”Historien fortsätter”. Detta stycke handlar om det mål som företaget har satt upp, vilket är 

”att bli ledande i Norden till år 2005”. Man ser tillväxten som ett naturligt tillstånd för 

företaget, hela strukturen i företaget är byggd för att utvecklas. Man jämför sig med idrotten 

som inte ser några gränser när det gäller utveckling och geografi. 

”Fakta”. Detta stycke handlar om moderbolaget Stadium AB och Stadium Promotion AB, 

som är koncernens företag för profil- och kampanjprodukter till större företag och 

organisationer. Det är Stadium Promotion AB som skapar kläderna till den svenska OS-

truppen. 

”Andra ansikten”. Här berättas om Stadiums årliga sportläger för ungdomar, Stadium Sports 

Camp, samt om vilka övriga butiker som ingår i koncernen. 

 



 55

På sidan Products hittar man som namnet antyder Stadiums olika produkter. Här finns också 

olika annonserbjudanden, tips och råd, fakta om Pro Concept som erbjuder företag och 

organisationer, stora som små, lokala och na tionella, ett unikt sortiment av profilerade kläder 

och andra produkter. Stadium Pro Concept drar nytta av Stadiums stora sport- och 

modekunnande för att utveckla profilmarknaden. Pro Concept är rikstäckande. De säger att 

”vi är en bra partner för alla företag”. Vidare kan man också läsa om Stadiums OS-

kollektion. 

 

Under rubriken Practice kan man få tips och råd kring träning. Här uppmanas man att ”träna 

och må bra”. 

 

People är sidan där kända personer berättar om sitt förhållande till sport. 

Vill man veta mer om var Stadiums butiker återfinns är Places sidan man ska ta sig en titt på. 

Här kan man även läsa om olika spännande resmål.  

 

För de lite yngre har Stadium utvecklat en del som kallas Stadium Activity Town. Detta är ”en 

plats för dig som gillar sport och vill träffa polare i hela landet”. 

 

Vi tycker att hela sajten syftar till att förmedla Stadiumanda till sina besökare. Sidan Om 

Stadium är ett bra bevis eftersom alla stycken uttrycker Stadiumanda. De bästa exemplen är 

styckena ”Det bor en vinnare i varje människa”, ”Stadium vill inspirera till en aktiv, rolig och 

hälsosam vardag för många människor”, ”Värderingarna som leder oss”, ”Vårt ansvar”, 

”Vision”, ”Historien fortsätter”. I dessa stycken är Stadiumandan mer påtaglig, då de andra 

styckena är mer faktabaserade. 

 

Stadium och ledarskapet 

 

Att leda är att arbeta genom andra, säger Edström och Jönsson95. Det finns olika typer av 

ledare, vissa fungerar som ”en i gänget”, andra väljer en mer anonym attityd. För att ett 

företag ska fungera på bästa sätt är det viktigt att ledaren har ett nära samarbete med sina 

anställda, anser vi. Det är viktigt att de anställda på ett företag känner ledarens närvaro, att 

                                                 
95 Edström, Jönsson, (1998), s.150 
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ledaren inte blir anonym. Enligt Arvonen behövs det ledare som kan leda oss genom 

osäkerheter och som kan ge oss mening i tillvaron96. Vidare anser vi att personlighet är av stor 

betydelse om en ledare ska lyckas i sin roll. Med personlighet menar vi egenskaper som 

självsäkerhet, självdistans, lyhördhet och förmågan att leda och inspirera andra människor. 

Det är också viktigt att ledaren har förmågan att utstråla dessa egenskaper. 

 

På Stadium har man förstått att kunskap, kundanpassning och kvalitet är viktiga begrepp. 

Eftersom konkurrensen ökar är flexibilitet a och o. På Stadium har man sina butiker som ser 

likadana ut och som säljer samma varor. Samtidigt arbetar man med specialdesign till bland 

annat företag och den svenska OS-truppen. På så sätt tillgodoser man olika kundkategorier. 

 

En bra ledare bör vara väl insatt i företagets alla delar. Han/hon bör kunna inspirera sina 

medarbetare så att arbetet både känns givande och är effektivt. Vi anser, efter vad vi sett, att 

Ulf Eklöf är den typ av ledare vi just nämnt. Vi vill också påstå att han är en entreprenör. 

Bolman och Deal säger att konsten med ledarskapet är att se nya möjligheter och att uttrycka 

dem i en form som kan delas med andra97. Entreprenörsskap innebär att tillfället fångas i 

flykten och används medvetet i en skapelseprocess, fortsätter Bull. Vi anser precis som Hjort 

och Johannisson att en entreprenör bör begripa och gripa tillfället långt innan andra insett 

möjligheterna de bär på. Gregory K Ericksen, Global Director för Entrepreneur Of The Year 

vid Ernest & Young, uttrycker entreprenörens egenskaper på ett träffande sätt;  

 

Det finns mängder av brillianta idéer i världen – människor inspireras ständigt. Men det 

behövs en speciell typ av personlighet för att omvandla en storartad idé till framgångsrika 

affärer på världsmarknaden. Det är den personligheten som är utmärkande för världens bästa 

entreprenörer…. Entreprenörer är det livgivande blodet i den globala ekonomin. De är 

dagens hjältar vars otroliga prestationer förtjänar att bli uppmärksamma på den 

internationella scenen. (Ericksen i Tracks nr 2 juni 2001:2) 

 

Då Ulf Eklöf fått utmärkelsen ”Årets entreprenör i Sverige” år 2000, fick han representera 

Sverige vid den första världstävlingen, World Entrepreneur Of The Year som ägde rum i 

Monte Carlo i maj 2001. Någon vinst för Ulf blev det dock inte, men han tyckte att det var en 

otrolig upplevelse att få vara med. Efter hemkomsten sa Ulf; 

                                                 
96 Arvonen, (1989), s.33 
97 Bolman , Deal, (1991), s.38 
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Det här var mycket större än jag hade anat. Att vi kom så långt i tävlingen gav mig styrka 

och självförtroende att vårt koncept bär, även i ett större sammanhang. Vi kan fortsätta att 

utvecklas så länge vi vill och så länge vi kan se förändringar som något positivt. (Eklöf i 

Tracks nr 2 juni 2001:2) 
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 Sammanfattande slutsatser 

 

Hur har Stadiums marknadsföring sett ut historiskt och hur ser den ut idag? 

 

Att driva trafik till butikerna har alltid varit grunden i Stadiums marknadsföring. Dagspress 

var för Stadium det naturliga valet i företagets barndom, och är så än idag. Kundbemötande 

och butikernas speciella utformning är också en viktig del i Stadiums marknadsföring.  

 

Idag innefattar marknadsföringen också direktreklam, utomhusreklam, PR och events, 

interninformation, medlemsriktad marknadsföring, integrerad marknadsföring, samt Internet. 

 

Förutom traditionell marknadsföring satsar Stadium på ”samhällsengagemang”. Som exempel 

på detta kan vi nämna Stadium Sports Camp. 

 

Utöver dessa mer traditionella marknadsföringsmetoder, marknadsför sig Stadium genom sitt 

uppdrag att klä den svenska OS-truppen.  

 

Hur skapar man en företagsanda? 

Vad består denna anda av, och gör man något särskilt för att skapa en ”Stadiumanda”? 

 

När man skapar en företagsanda spelar symboler en viktig roll. Stadium har genom sin 

speciella butiksutformning med löparbanor som leder kunderna runt på en ”sportarena” 

tydliggjort sitt sportbudskap. Valet av företagsnamn associerar också till sportgenren. 

Personalens likformiga klädsel, hemsidorna på Internet, där det ständigt talas om ett aktivt liv, 

”samhällsengagemanget”, där Sports Camp har en viktig roll, bidrar ytterligare till att 

förtydliga Stadiums sportpositionering. Att butikscheferna kallas för coacher ger associationer 

till ledare inom idrottsvärlden. Personaltidningen Tracks bidrar till att skapa en intern 

Stadiumanda. Dessa olika symboler bidrar till att skapa en Stadiumanda både i och utanför 

företaget. 

 

Personalen skolas in i ett Stadiumtänkande redan vid anställningens början genom 

introduktionspärmen. Här kan den nyanställde läsa om företagets vision, som är att man vill 

skapa en aktiv, rolig och hälsosam vardag för många människor. Här presenteras också 
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företagets affärsidé som är att vara ett detaljhandelsbolag som designar, köper och säljer 

sport- och sportmodekläder med god design, funktion och kvalité, till priser som gör det 

möjligt för många människor att köpa Stadiums produkter. I pärmen presenteras även 

företagets ideologi, i vilken man understryker FN:s konventioner gällande miljö och 

arbetsmiljöansvar, samt framhåller valet att inte använda päls i sina produkter. Allt som 

Stadium gör ska främja ett aktivt liv, vilket också anses vara ett sunt liv. 

 

Ett aktivt liv är också Stadiums ”slagord”, vilket blir särskilt tydligt på deras hemsida och i 

deras reklamkampanjer, här förstärker företaget myten om att alla som lever ett aktivt liv är 

unga och sunda. Stadiums målgrupper är visserligen begränsade till relativt unga människor, 

men vi anser dock att målgruppen golfspelare också inkluderar seniorer, har Stadium glömt 

bort dem i sin marknadsföring? Då denna målgrupp helt kommit i skymundan, menar vi att 

det är svårt för dem att identifiera sig med företaget. 

 

Stadiumandan skapas också genom organisationens uppbyggnad. Stadiums organisation ger 

en bild av att vara en platt organisation, VD Ulf Eklöf är ”en i gänget” och alla är ”vi” med 

varandra, på detta sätt minskas avståndet mellan ledningen och personalen. Detta ser man i 

personaltidningen Tracks, där Ulf i sin Peptalk-kolumn hela tiden refererar till oss och vi. 

Företagsandan i sig blir i förlängningen en symbol för företaget. Vi anser att det är viktigt för 

ett företags överlevnad att utstråla en företagsanda, vilken givetvis ska vara positiv. 
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6. SLUTORD 

 

Då ett företag som Stadium AB valt att ta klivet ut på den globala marknaden ändras 

förutsättningarna. För att kunna fortsätta sin globala expansion har man i Stadiums fall tagit in 

en ny delägare, Lundbergskoncernen. För Stadiums del innebär detta att de måste börsnotera 

sig inom en snar framtid, något som man tidigare inte velat göra. Anledningen till att man inte 

ville börsnotera sig var att bröderna Eklöf själva ville kontrollera sitt företags tillväxt, de ville 

bygga upp ett varumärke som symboliserade deras tankar och visioner. Den dag företaget blir 

börsnoterat kommer säkert förutsättningarna att ändras igen. Kanske ställer aktieägarna krav 

som innebär att Ulf Eklöf tvingas lämna VD posten? Kanske kräver de att företaget ska flytta 

huvudkontoret från ursprungsstaden Norrköping? Hur framtiden ser ut kan vi inte svara på, ett 

som är säkert är att företaget kommer att förändras på både gott och ont. 

 

Stadiums ”sunda” företagsanda fyller en funktion i konkurrenshänseende. Vi ha r sett att det 

inom Stadium finns en vilja att tillmötesgå kundernas krav. Ett tydligt exempel på detta är att 

man inte längre använder päls i sina produkter och att man påstår sig värna om miljön, såväl 

arbetsmiljön som naturen, vilket passar in i vår tid, där miljömedvetenhet och 

internationalisering är viktiga nyckelbegrepp. Då medvetenheten och ifrågasättandet hos 

kunderna ökar, menar vi att Stadium blir tvungna att på ett tydligare sätt ta ställning i 

miljöfrågor och andra känsliga frågor. Detta gäller inte bara Stadium, vi anser att alla företag i 

framtiden måste tillmötesgå sina kunder samt visa sin ståndpunkt i viktiga frågor. 

 

När företag rör sig mot den globala marknaden bör de skapa en företagsanda. Anledningen är 

att man i ett stort företag har större behov av att skapa en ”vi-känsla” eftersom man genom 

globalisering bara blir en i mängden. Skapandet av företagsandan är viktigt både för 

företagets anställda, och för dess kunder, då andan bland annat talar om vad företaget står för. 

Kommer denna anda att ”slå” utomlands, eller måste anpassas för att passa den nya 

marknaden? 

 

När liten blir stor tenderar sportnischen att bli överkörd av fritidsnischen, vilken för oss inte är 

densamma. Under åren som gått har vi sett att Stadium utvecklats från sportbutik till en butik 

som tillhandahåller allt från underkläder till sportutrustning. Likt IKEA säljer man en hel 

livsstil, Stadium integrerar sportartiklar med varor som traditionellt sett inte passar i en 
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sportbutik. På samma sätt säljer IKEA möbler, tyg och varmkorv under samma tak. Blir 

företag som vill överleva på den globala marknaden är tvungna att välja hela livsstilar framför 

”rena” koncept? 
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Bilaga 

 

Frågor till Sussi Calås-Jonsson, informationschef på Stadium 

 

1. Hur har Stadium lyckats bli den stora koncern de är idag? 

 

2. Hur har Stadiums marknadsföringen sett ut historiskt? 

 

3. Hur ser Stadiums marknadsföringen ut idag? 

 

4. Hur ser Stadiums organisation ut idag? 

 

5. Hur har Stadiums organisation förändrats? 

 

6. Finns det någon Stadiumanda? Hur försöker man skapa denna anda? 

 

7. När företaget blivit större, har ”trycket” på er ökat när det gäller exempelvis social 

engagemang, rättvisehandel, kroppsfixeringsfrågor etc.? 

 

8. Hur ser Stadiums framtidsvisioner ut? 


