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Förord  
 
Anledningen till att vi valde att studera fenomenet CSR i sportbranschen grundar sig på vårt 
intresse för sport och hälsa samt frågor som rör socialt och miljömässigt ansvar. Denna studie 
har gett oss möjligheten att få djupare förståelse och kunskap om hur ASICS arbetar med sitt 
CSR och hur det är sammankopplat med deras varumärke och varumärkeslojalitet. 
 
Under studiens gång har vi befunnit oss på var sin sida av jorden, vilket har försvårat vårt 
skrivande men vi har inte gett upp för det. Med hjälp av Skype och Google Drive har vi 
lyckats bibehålla en god kommunikation och samarbete. Vi har under dessa sex månader varit 
fast beslutna om att genomföra studien vilket har resulterat i att vi nu sitter här idag med en 
färdig uppsats. Vi vill därför ge oss själva en klapp på axeln och tacka varandra för detta 
samarbete.  
 
Ett stort tack till Högskolan i Halmstad som gett oss möjligheten att skriva uppsatsen på 
distans och ett tack till vår handledare Ulf Aagerup som ställt upp med god feedback och som 
på ett tydligt sätt givit oss förbättringsförslag samt konstruktiv kritik. Vi vill även rikta ett 
riktigt stort tack till ASICS och våra respondenter, Romy Miltenburg, Erik Nystedt, Jimmy 
Adames, Brian Johnston och Fredrik Kron som ställt upp på intervjuer och delat med sig av 
sin goda kunskap. Utan dem hade denna studie inte varit genomförbar.  
 
Stort Tack!  
 
Halmstad Maj 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linn Karlsson Amanda Wikström 
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Problemställningar:  
 

• Hur arbetar sportföretag med Corporate Social Responsibility (CSR)? 
 

• Hur är CSR-arbetet hos ett sportföretag sammankopplat med deras varumärke 
och varumärkeslojalitet?  

 
Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om hur ett av de största 
sportföretagen, som tillverkar sportutrustning och kläder, arbetar med CSR samt hur de 
förhåller sig till fenomenet. Vi vill även undersöka hur ett sportföretags CSR-arbete är 
sammankopplat med företagets varumärke och varumärkeslojalitet. Vi vill vidare undersöka 
om ramen för teorin kan jämföras med hur sportföretag arbetar med CSR i verkligheten. 
 
Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras den existerande teorierna kring begreppen 
Corporate Social Responsibility (CSR), Sportföretag och CSR samt varumärke och 
varumärkeslojalitet. Detta kapitel har väsentlig betydelse då det ligger till grund för studien 
och hjälper oss att ge klarhet inom ämnet. 
 
Metod: Fallstudien har genomförts med en kvalitativ undersökningsmetod och en deduktiv 
ansatts. Empirin är insamlad genom öppna personliga intervjuer och mailintervjuer med 
personer inom ASICS som är djupt insatta i ASICS CSR-arbete samt deras arbete med 
varumärket. En dokumentanalys av ASICS CSR – och Sustainability rapport från 2014 har 
också gjorts.  

Empiri: Kapitlet presenterar den empiri som vi har samlat in från våra respondenter om deras 
sakkunskap inom ämnet och information från den dokumentanalys som gjorts.  
 
Analys: I detta kapitel jämförs och analyseras den insamlade empirin gentemot den teoretiska 
referensramen. 



Slutsats: ASICS arbetar kontinuerligt med CSR, de försöker ständigt utveckla sitt arbete och 
sprida kunskap om deras hållbarhetsfilosofi genom hela leverantörskedjan. ASICS CSR-
arbete bygger på att de vill ha en god och säker leverantörskedja, de vill investera i samhällen 
och människor samt minska miljöeffekterna av deras produkter och tjänster. Studien har 
kunnat visa att ASICS CSR-arbete är indirekt sammankopplat med deras varumärke och 
varumärkeslojalitet. Detta genom att deras CSR-arbete skapar genomtänkta materialval vilket 
är sammankopplat med kvalité och prestanda som beskriver ASICS varumärke. Deras CSR-
arbete länkas indirekt samman till deras varumärkeslojalitet genom att de är ett företag som 
tar sitt ansvar och deras konsumenter har förtroende för deras produkter. ASICS varumärke 
sammankopplas i sin tur till deras varumärkeslojalitet genom att de är ett företag som 
producerar trovärdiga produkter som skapar goda relationer med konsumenterna. 
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Problem:  

• How does sport business’ work with Corporate Social Responsibility (CSR)? 
 

• How is the CSR - work within a sports business coupled with their brand and 
brand loyalty? 

Purpose: The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how one of the 
biggest sport companies, which manufacture sports equipment and clothes, is working with 
CSR and how they relate to the phenomenon. We also want to investigate how company’s 
CSR-work is coupled to their brand and brand loyalty. Further we want to investigate whether 
the frame of reference can be compared with how the sport companies are working with CSR 
in reality. 

Frame of reference: This chapter presents the existing theories, which describes Corporate 
Social Responsibility (CSR), Sports Business and CSR, Brand and Brand loyalty. This 
chapter has a significant importance as it is the basis for the study, and helps us to provide 
clarity on the subject. 

Method: The study has a qualitative research method and a deductive approach. We have 
collected the empiric information with open-face interviews and email interviews with people 
at ASICS, who have a good knowledge within ASICS CSR-work and their brand. A 
document analysis of ASICS CSR - and Sustainability report from 2014 has also been made. 

Empiric: This chapter presents the empirical data that we have collected from our 
respondents about their expertise in the subject and information from the document analysis. 

Analysis: In this chapter we compare and analyze the collected empirical data against the 
theoretical framework. 

  



Conclusion: ASICS is continuously working with CSR, they are constantly trying to develop 
their work and share knowledge about their sustainability philosophy through the entire 
supply-chain. ASICS CSR-work is based on their good and safe supply-chain, they want to 
invest in communities and people and reduce the environmental impact of their products and 
services. The study has shown that ASICS CSR-work is indirectly linked to their brand and 
brand loyalty. Their CSR-work creates good material that is coupled with the quality and 
performance that describes ASICS brand. Their CSR-work is linked indirectly to their brand 
loyalty because they are a company that takes responsibilities which gives consumers 
confidence in their products. ASICS brand is linked to their brand loyalty because they are a 
company that produces reliable products, which create good relationships with consumers.
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1. Introduktion 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrund till ämnet Corporate Social Responsibility 
(CSR) och sportföretagens sociala ansvar. Vidare diskuteras problembakgrund och de 
problemställningar som ligger till grund för vår studie, vilket leder vidare till en presentation 
av studiens syfte. Centrala begrepp vi valt att tillämpa i studien samt vilka avgränsningar som 
gjorts presenteras också samt en dispositionsmall över studien, detta för att ge läsaren en 
klar bild av studiens struktur. 
 
Trycket på företag runt om i världen ökar, allmänheten kräver alltmer att företag ska ge 
pengar till välgörenhet och agera på ett socialt ansvarstagande sätt genom att ta hänsyn till 
miljön samt de sociala problem som finns i samhället och omvärlden (Mohr, Webb & Harris, 
2001). På grund av de ökade kraven på minskad energi- och vattenförbrukning, avfall och 
växthusgaser är det idag mycket viktigt för företag att minska sin miljöpåverkan (Subic, 
Shabani, Hedayati & Crossin, 2012). Det pågår dagligen debatter hos regeringar runt om i 
världen som berör företagens etiska, sociala och miljömässiga ansvar och det debatteras 
regelbundet om att lagstifta frågor som berör ämnet (Emery, 2012:5). Både konsumenter och 
företag börjar agera allt mer och intressera sig för frågor som berör miljön, etik och socialt 
ansvarstagande. Många företag väljer även att ändra sitt beteende genom hela leveranskedjan 
(Emery, 2012:5). Vidare skriver Emery (2012:5) att konsumenter idag är mer medvetna om 
sina inköp och tenderar att ändra sina köpbeteenden allt mer. Idag är organiskt, etiskt, rättvis 
handel och socialt ansvarstagande en del av vardagen och något som värderas högt bland 
konsumenterna (Emery, 2012:5). Enligt Olausson (2009:52) har företagen fått en viktig roll i 
arbetet med att etablera en hållbar värld genom sin ställning på marknaden. På grund av den 
dagliga debatten och konsumenternas medvetenhet väljer många företag idag att arbeta med 
Corporate Social Responsibility – CSR (Vlachos, Tsamakos, Vrechopoulos & Avramidis, 
2009). Även Carroll och Shabana (2010) tar upp vikten av att företag börjar etablera CSR-
frågor i sin verksamhet för att de anser sig ha ett socialt ansvar gentemot sin omgivning och 
samhället samt att CSR-arbetet även kan gynna verksamheten i längden. Enligt Olausson 
(2009:137) är det viktigt att veta att företag som arbetar med CSR har kunskap om att det inte 
bara är vad företagen gör, utan hur de gör det som spelar roll. Det är också viktigt hur 
företaget väljer att tala om CSR, det är det som ger de bästa resultaten (Olausson, 2009:137). 
Både Mohr och Webb (2005) och Becker-Olsen, Cudmore och Hill (2006) skriver att ett 
samband visats mellan socialt ansvar och konsumenternas reaktioner på upplevd kvalitet, pris 
och varumärke. Enligt Klein och Dawar (2004) har CSR en stor inverkan på konsumentens 
tankar om varumärket och deras utvärdering innan de gör ett köp. Även Mohr och Webb 
(2005) och Sen & Bhattachary (2001) är överens om att CSR har en positiv inverkan på 
företaget och spelar en viktig roll i konsumenternas utvärdering om företaget och köpet. 
 
Det finns idag en trend bland sportföretag att engagera sig socialt för att därmed kunna bidra 
till en positiv avkastning till samhället (Smith & Westerbeek, 2007). Sporten besitter en makt 
att fängsla både enskilda individer och hela samhällen och utgör en plattform som bidrar till 
ett socialt nätverk i samhället (Smith & Westerbeek, 2007). Många idrottsföretag börjar 
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alltmer ta sitt sociala ansvar och CSR har därmed fått en ökad betydelse för affärsrörelsen, 
vilket beror på en rad olika faktorer (Athanasopoulou, Douvis & Kyriakis, 2011). En 
anledning är att idrottsintresset har vuxit alltmer och därmed har även sportföretagen blivit 
större. Andra skäl är att konsumenter idag är mer medvetna och intresserade av företagens 
sociala ansvar, därför väljer nästan alla sportföretag idag att arbeta med CSR 
(Athanasopoulou et al., 2011). När sport och CSR möts i företagsvärlden bidrar det till 
flertalet fördelar, miljö- och hållbarhetsmedvetenhet och hälsomedvetenhet vilket innefattar 
både kost, motion och social aktivitet bland människor (Smith & Westerbeek, 2007).  

1.1. Problembakgrund 
Ett gott företagsrykte är en stor framgångsfaktor vilket dagens företagsledare har en stor insikt 
i (Hall, 1992). Enligt El-Garaihy, Mobarak och Albahussain (2014) kan ett företags positiva 
rykte betraktas som en källa till en konkurrensfördel och enligt Hall (1992) kan företagets 
rykte vara en av de mest värdefulla immateriella tillgångar för företaget (Hall, 1992). Fler och 
fler företag börjar uppmärksamma att de har ett socialt ansvar mot samhället och sin 
omgivning (Carroll & Shabana, 2010). Att arbeta med CSR kan ge en ökad medvetenhet och 
en förbättrad uppfattning hos konsumenten (Ghosh, Ghosh & Das, 2013). Detta leder i sin tur 
till att många företag ser det som en självklarhet att arbeta med CSR, dels för det sociala 
ansvaret men även för att stärka sitt varumärke samt få större intresse och stöd från 
konsumenterna (Athanasopoulou et al., 2011; Ghosh et al., 2013). 
Många studier tyder på att CSR-aktiviteter har en betydande inverkan på flera 
konsumentrelaterade utfall såsom inköp, avsikt, varumärkes val, rekommendationer, rykte 
och kundlojalitet (Sen & Bhattacharya, 2001; Salmones, Crespo & Bosque, 2005; Lewis, 
2001; Moir, 2001). Miles och Covin (2000) menar att CSR är ett bra verktyg för att främja 
företagets varumärke och att det höjer konsumenternas uppfattningar om varumärket. Enligt 
Smith och Westerbeek (2007) blir det idag allt mer och mer uppenbart för företag att arbeta 
med CSR och enligt forskning finns det sociala och affärsmässiga fördelar med att integrera 
CSR i verksamheten. Enligt Yuanqiong och Keung (2014) har forskning visat att ett företags 
sociala ansvar kan kopplas samman med konsumentens positiva bild och lojalitet till 
företaget, men författarna menar samtidigt att det finns brist på tillräcklig eller enhetlig 
forskning om sambandet. Cornelius, Wallace och Tassabehji (2007) menar att forskningen 
inom CSR har visat på att företag som arbetar med CSR kan få en förbättrad image och ett 
förbättrat rykte. Enligt Werther och Chandlers (2005) forskning har ett företags CSR-arbete 
direkt positiv effekt på varumärkeslojalitet, medan Salmones et al. (2005) inte observerade 
några direkta samband mellan synen på socialt ansvar och konsumenternas lojalitet gentemot 
ett företag.  
 
Athanasopoulou et al. (2011) skriver att sportföretagen växer allt mer men enligt Walker och 
Kent (2009) och Sheth och Babiak (2010) finns det lite litteratur och fakta om hur CSR 
uppfattas och används av sportföretag som tillverkar sportutrustning och kläder. Tidigare 
forskning om CSR i sportbranschen har fokuserats på organisationer som är involverade eller 
utövar en specifik sport, exempelvis stora fotbollsförbund, det vill säga inte företag som Nike, 
Adidas och ASICS som tillverkar sportutrustning och kläder (Smith och Westerbeek, 2007). 
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Det finns enligt Smith och Westerbeek (2007) idag en trend bland sportföretag att engagera 
sig socialt för att därmed bidra till en positiv avkastning till samhället. Sporten har en stor och 
unik påverkan på samhället och på grund av detta kan det användas som ett verktyg för att nå 
ut med företagens CSR-arbete (Smith & Westerbeek, 2007).  
 
Subic et al. (2012) skriver att 80 % av de resurser som krävs för att tillverka en produkt inom 
sportindustrin, används vid tillverkningen vilket utgörs av råvaror, energi och vatten. Den 
miljöpåverkan företagen gör beror på hur mycket de kan påverka sina underleverantörer till 
att använda mer hållbara och miljövänliga metoder (Subic et al., 2012). 
Sportutrustningsindustrin präglas av massproduktion och ofta är de geografisk spridning på 
fabrikerna, vilket enligt Subic et al. (2012) är resurskrävande och resulterar i mycket avfall 
och annan miljöpåverkan. Detta är enligt Subic et al. (2012) saker som sportföretagen 
ifrågasätts och konfronteras för, de behöver därmed ta tag i problemet och ändra sitt agerande 
genom hela leveranskedjan. 
 
Enligt Athanasopoulou et al. (2011) har en mängd olika faktorer lett till den ökande 
betydelsen av CSR inom sportbranschen. Idag har intresset för idrott överlag ökat allt mer 
vilket gjort att sportföretag växer och blir både fler och större. För det andra har konsumenter 
idag en större medvetenhet om vad som pågår i samhället och är intresserade av hur företagen 
arbetar med sitt sociala ansvar. Detta leder i sin tur till att fler och fler företag ser det som en 
självklarhet att arbeta med CSR, dels för det sociala ansvaret men även för att få större 
intresse och stöd från konsumenterna (Athanasopoulou et al., 2011). 

1.2. Problemdiskussion 
Athanasopoulou et al. (2011) menar att fler och fler företag ser det som en självklarhet att 
arbeta med CSR, dels för det sociala ansvaret men även för att få större intresse och stöd från 
konsumenterna. Det finns enligt Mohr et al. (2001) ett positivt samband mellan företagens 
varumärke och deras CSR-arbete. Salmones et al. (2005) observerade dock inga direkta 
samband mellan synen på socialt ansvar och konsumenternas lojalitet gentemot ett företag. 
Samtidigt menar Yuanqiong och Keung (2014) att forskning har visat att det finns ett positivt 
samband mellan CSR och varumärkeslojalitet. Även Miles och Covin (2000) menar att CSR 
är ett bra verktyg för att främja företagets varumärke och att det höjer konsumenternas 
uppfattningar om varumärket. 
 
I den teoretiska referensramen råder det delade meningar om CSR är sammankopplat med 
företagens varumärke och varumärkeslojalitet, samt vilka fördelar företag kan erhålla genom 
sitt CSR-arbete. Ghosh et al. (2013) argumenterar för att CSR kan ge företagen ökad 
medvetenhet och en förbättrad uppfattning hos konsumenten och Hall (1992) menar på att 
CSR-arbetet kan ge företag ett positivt rykte.  
Det finns idag en trend bland sportföretag att engagera sig socialt vilket kan bidra till en 
positiv avkastning till samhället (Smith & Westerbeek, 2007). Tidigare forskning relaterat till 
CSR-arbetet i sportbranschen berör sportorganisationer som exempelvis fotbollsförbund, men 
lite är känt om hur CSR-arbetet är sammankopplat med varumärke och varumärkeslojalitet 
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hos ett sportföretag som producerar sportutrustning och kläder. Med detta i baktanke anser vi 
att det finns ett glapp i forskningen vilket gör det mycket intressant att studera hur 
sportföretaget ASICS arbetar med CSR idag och undersöka hur deras CSR-arbete är 
sammankopplat med deras varumärke och varumärkeslojalitet. Vi anser att detta ämne är 
mycket relevant då CSR är ett ämne många människor idag är intresserade av (Sheth & 
Babiak, 2010), samtidigt som intresset för sport och hälsa nästan aldrig varit så populärt som 
det är idag (Athanasopoulou et al., 2011).  

1.3. Problemställning 
 

• Hur arbetar sportföretag med Corporate Social Responsibility (CSR)? 
• Hur är CSR-arbetet hos ett sportföretag sammankopplat med deras varumärke 

och varumärkeslojalitet?  

1.4. Syfte 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om hur ett av de största sportföretagen, 
som tillverkar sportutrustning och kläder, arbetar med CSR samt hur de förhåller sig till 
fenomenet. Vi vill även undersöka hur ett sportföretags CSR-arbete är sammankopplat med 
företagets varumärke och varumärkeslojalitet. Vi vill vidare undersöka om ramen för teorin 
kan jämföras med hur sportföretag arbetar med CSR i verkligheten. 

1.5. Centrala begrepp 
Nedan definieras de centrala begrepp som anses ha en betydelse för studien. Definitionerna 
har till syfte att tydliggöra för läsarna de begrepp som används i studien och därmed ge en 
bättre förståelse för ämnet.  

1.5.1 Corporate Social Responsibility- CSR 
Europeiska kommissionen definierar CSR som det ansvar företagen har för de effekter deras 
verksamhet har på samhället. Vilket inkluderar att ett företag bör integrera sociala, 
miljömässiga, etiska mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i sin verksamhet och sin 
kärnstrategi i nära samarbete med sina intressenter. 
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Mohr et al. (2001) definierar CSR som ett företags engagemang för att minimera eller 
eliminera eventuella skadliga effekter och att maximera långsiktiga positiva effekter på 
samhället. Carroll (1991) definierar CSR som: 
“Det sociala ansvar som verksamheten har omfattar de ekonomiska, juridiska, etiska och 
filantropiska förväntningar som samhället har av organisationer vid en given tidpunkt“ 

(Carroll, 1991, s. 46). 
 
The World Business Council for Sustainable Development definierar CSR som: 
”Det etiska beteendet ett företag har mot samhället. Ledningen ska agera ansvarsfullt i 
relationen till sina intressenter, vilka har ett legitimt intresse i företaget” samt ”CSR är 
företags fortlöpande engagemang att uppträda etiskt och bidra till den ekonomiska 
utvecklingen samtidigt som det förbättrar livskvaliteten för deras anställda och deras familjer 
samt det lokala samhället och samhället”. 
 

1.5.2. Varumärke 
Varumärken är ett juridiskt skyddade namn eller egenskaper för en viss produkt från en viss 
tillverkare (Nationalencyklopedin, 2014-11-19).). Enligt Kotler, Armstrong, Wong och 
Saunders (2008:985) kan ett varumärke definieras som ett namn, term, tecken, symbol eller 
design, eller en kombination av dessa objekt som identifierar de varor eller tjänster av en 
säljare eller grupp av säljare och skiljer dem från dessa konkurrenter (Kotler et al., 2008:985).  
 

1.5.3. Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojaliteten är ett mått på den lojalitet som en konsument har till ett varumärke och 
hur stor sannolikt det är att en konsument kommer att byta till ett annat varumärke, speciellt 
när det varumärket gör en förändring, antingen i pris eller i dess produktegenskaper. Att 
arbeta med märkeslojalitet kan också leda till varumärkeskapital vilket i sin tur leder till 
företagets lönsamhet (Aaker, 1991). Enligt Kotler et al. (2008:521) ökar företagets 
marknadsandel när varumärkeslojaliteten hos konsumenter ökar, vilket leder till ett mer 
lönsamt varumärke. 

1.6. Avgränsningar 
Vi har valt att applicera våra problemställningar på ett sportföretag som arbetar 
internationellt.  Vi riktar oss åt ett sportföretag som producerar sportutrustning och kläder och 
bortser därmed från andra sportorganisationer som är involverade eller utövar en specifik 
sport som exempelvis olika fotbollsförbund. Då syftet med denna studie är att undersöka 
företaget ASICS har inga andra sportföretag studerats. Syftet med denna studie är att studera 
om ett sportföretags CSR-arbete är sammankopplat med deras varumärke och 
varumärkeslojalitet. Vi avgränsar oss därmed från andra fenomen som CSR-arbetet kan 
sammankopplas med. Vi kommer att fokusera på fenomenen CSR, varumärke och 
varumärkeslojalitet ur ett företagsperspektiv och bortser därmed från konsumenternas synsätt 
på dessa. 
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1.7. Disposition 

 
 
Introduktion: I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till ämnet Corporate Social 
Responsibility (CSR) hos sportföretag samt hur detta är sammankopplat med företags 
varumärke och varumärkeslojalitet. Vidare diskuteras problembakgrund, problemdiskussion, 
problemställningar, studiens syfte och centrala begrepp för studien. Avslutningsvis 
presenteras de avgränsningar som gjorts.  
Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras den existerande teorin kring begreppen 
Corporate Social Responsibility (CSR), Sportföretag och CSR samt varumärke och 
varumärkeslojalitet. Detta kapitel har väsentlig betydelse då det ligger till grund för studien 
och hjälper oss att ge klarhet inom ämnet och besvara våra frågeställningar. 
Metod: I detta kapitel presenteras de metoder som använts under studiens gång. För- och 
nackdelar diskuteras tillsammans med motiveringar för de val som gjorts. Vidare presenteras 
insamlingsmetoder samt en presentation av det utvalda företaget. Diskussion av studiens 
reliabilitet och validitet presenteras och avslutningsvis diskuteras källkritik och metodkritik.  
Empiri: I detta kapitel presenteras den empiri som vi har samlat in från våra respondenter, 
vilka också presenteras kort. Här redovisas även den dokumentanalys vi gjort över ASICS 
CSR-och Sustainability rapport från 2014. 
Analys: I analyskapitlet presenteras och jämförs samband och olikheter mellan den teoretiska 
referensramen och de empiriska fynden som gjorts efter våra intervjuer samt vår 
dokumentanalys.  
Slutsats och Diskussion: I detta kapitel presenteras och redovisas vårt resultat av studien 
genom att vi svarar på våra problemställningar. Slutsatserna presenteras avskilt från 
varandra och kapitlet avslutas med en diskussion där våra egna åsikter tas upp. 
Avslutningsvis görs en kort sammanfattning över kapitlet där en modell förtydligar studiens 
resultat.      
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras de existerande teorier kring begreppen Corporate Social 
Responsibility (CSR), Sportföretag, Varumärke och Varumärkeslojalitet. Detta kapitel har 
väsentlig betydelse då det ligger till grund för studien och hjälper oss att ge klarhet inom 
ämnet.  

2.1. Corporate Social Responsibility  
CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility och som under de senaste 25 åren 
har blivit allt viktigare och prioriteras allt mer i kommersiella organisationer (Dahlsrud, 
2008). Carroll och Shabana (2010) skriver att CSR har varit ett omtalat fenomen under 
årtionden och grundades i USA på 1960-talet. Carroll och Shabana (2010) skriver att CSR 
kom till på grund av samhällets oro över företagens negativa inverkan på samhället och 
miljön. Människorna ville se en förändring och började demonstrera och motarbeta företag 
som inte tog sitt ansvar gentemot samhället och miljön och det är därefter CSR succesivt 
utvecklats till vad det är idag (Carroll & Shabana, 2010). CSR omfattar många olika frågor, 
bland annat företagets relation till deras anställda, fabriksnedläggningar, mänskliga 
rättigheter, samhällsrelationer och företagets etik-och miljö (Moir, 2001). Vidare menar 
Dahlsrud (2008) att CSR innebär att företag integrerar ett socialt och miljömässigt 
hänsynstagande i sin verksamhet för att bidra till hållbar utveckling. 
 
På senare tid har fler och fler företag börjat uppmärksamma att de har ett socialt ansvar mot 
sin omgivning och samhället och har därmed börjat engagera sig i CSR-frågor (Walters, 
2009). CSR är idag något som bearbetas och diskuteras dagligen i artiklar, tidningar, böcker, 
webbsidor, encyklopedier och bloggar (Carroll & Shabana, 2010). Enligt Emery (2012:5) är 
CSR ett väl debatterat ämne, både konsumenter och företag börjar intressera sig mer för 
frågor som berör miljön, etik och socialt ansvarstagande. Flera företag väljer även att ändra 
sitt beteende genom hela leveranskedjan (Emery, 2012:5). Genom att delta i CSR-aktiviteter 
kan företagen förbättra den sociala miljön vilket enligt Carroll och Shabana (2010) är i många 
företags långsiktiga intresse och mål. CSR är numera även ett motivationsverktyg för många 
företag som vill inträda affärsvärlden då många företag även ser en ekonomisk och finansiell 
vinning med CSR (Carroll & Shabana, 2010). 
 
Definitionerna av CSR är många och både i den akademiska världen och i näringslivet har det 
funnits förvirring om begreppet (Dahlsrud, 2008). På grund av förvirringen kring definitionen 
av CSR skriver Dahlsrud (2008) att människor talar om CSR på olika sätt, vilket kan vara ett 
betydande problem. Vissa hävdar att det inte är möjligt att hitta en exakt definition, medan 
andra säger att det finns alldeles för många (Moir, 2001). Enligt Dahlsrud (2008) hittas 
skillnaderna i de respektive definitionerna vanligtvis i området de fokuserar på, men 
kärnpunkten är alltid densamma. I grund och botten, hänvisar CSR enligt Dahlsrud (2008) till 
företagens sociala ansvar gentemot samhället när det gäller miljö, ekonomi och hållbar 
utveckling. Ett ansvarsfullt socialt beteende inkluderar enligt Mohr och Webb (2005) 
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aktiviteter som att stötta ideella organisationer, anställdas välbefinnande, miljö och mänskliga 
rättighetsfrågor. Enligt Carroll och Shabana (2010) är den mest omtalade och framgångsrika 
definitionen av CSR definierad av Carroll (1991) som definierar CSR utifrån fyra olika 
dimensioner, ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska. Enligt Carroll (1991) måste alla 
kriterierna inom dessa fyra dimensioner vara uppfyllda för att upprätta ett ansvarsfullt och 
socialt beteende. Det ekonomiska ansvaret beskriver Carroll (1991) som företagets ansvar att 
producera en användbar produkt och genom den göra vinst. Det juridiska ansvaret har kommit 
till för att samhället förväntar sig att företaget ska följa de juridiska lagar och regler som råder 
när de utför sina ekonomiska handlingar (Carroll, 1991). Det etiska ansvaret omfattar enligt 
Carroll (1991) etiska lagar och normer om rättvisa som förväntas av konsumenter, anställda, 
aktieägare och samhället. Det filantropiska ansvaret beskrivs som de förväntningar samhället 
har på att företagen ska vara goda samhällsmedborgare, det vill säga att de aktivt ska visa 
engagemang för att främja välfärden i samhället (Carroll, 1991). Med hjälp av dessa fyra 
dimensioner definierar Carroll (1991) CSR som:  
“Det sociala ansvar som verksamheten har omfattar de ekonomiska, juridiska, etiska och 
filantropiska förväntningar som samhället har av organisationer vid en given tidpunkt“ 

(Carroll, 1991:46) 

2.1.1. Faktorer som påverkar företagen i deras CSR-arbete 
När företag väljer att arbeta med CSR finns det enligt Shin (2014:2) två faktorer som påverkar 
dem. Den första faktorn är en inre faktor, vilken påverkas av företagets ekonomiska makt, 
vilken enligt Shin (2014:2) bestämmer deras sociala position. Shin (2014:2) skriver att företag 
som har en stor ekonomisk makt har större potential att implementera CSR i sitt arbete. Även 
Moir (2001) skriver att hur företag applicerar CSR i sitt arbete beror på deras ekonomiska 
situation. Den andra faktorn som påverkar företagen är enligt Shin (2014:2) en yttre faktor, 
det vill säga utomstående intressenter som sätter press på företaget. För att lyckas med sitt 
CSR-arbete måste företagen enligt Freeman (2010:25) uppfylla flertalet krav från olika 
intressenter och förstå hur de olika intressenterna påverkar och påverkas av förtagets 
handlingar. Moir (2001) och McWilliams, Siegel, och Wright (2006) skriver att det ökade 
trycket på att företag ska ta socialt ansvar har kommit att påverka företagets relation med dess 
intressenter, Moir (2001) menar att företagen får ett ökat ansvar mot sina intressenter genom 
sitt CSR-arbete. Enligt Schiebel och Pöchtrager (2003)  börjar allt fler företag anse och inse 
att det är “Good business” att integrera utomstående intressenters intresse in i företagets 
strategier. Dessa intressenter är företagets investerare, aktieägare, anställda, konsumenter, 
leverantörer, långivare, regeringar, myndigheter, lokala samhällsorganisationer, konkurrenter, 
media och andra personer som påverkas av företagets handlingar (Schiebel & Pöchtrager, 
2003; Moir, 2001; Freeman, 2010:25). Om företagen kan integrera dessa intressenter och 
samhällsfrågor i företaget kan det enligt Schiebel och Pöchtrager (2003) på lång sikt genera 
mer vinst och tillväxt. Enligt Freeman (2010:25) har även intressenterna en stor inverkan på 
företagets handlingar och det är enligt Moir (2001) väsentligt för företagen att ta reda på vilka 
intressenter som tycker att det är viktigt att företaget tar socialt ansvar. 
Enligt Cornelius et al. (2007) har empirisk forskning funnit kopplingar mellan CSR och 
företagsidentitet då CSR har inkluderats i modeller som mäter företagets rykte och 
varumärkesbild. Om ett företag arbetar med CSR kan det hjälpa företaget att bygga upp sin 
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försäljning, arbetskraft och människors förtroende för företaget som helhet (Moir, 2001). 
Enligt Athanasopoulou et al. (2011) är det viktigt för företag att ha en fördjupad kunskap om 
CSR och se på effekterna av vad arbetet leder till. Det finns nämligen inget standardverktyg 
över CSR framgång och därmed är det viktigt att införliva CSR-arbetet i företagets strategiska 
plan och se effekten av det senare (Athanasopoulou et al., 2011). 

2.1.2. Varför företag ska arbeta med CSR 
Enligt Schiebel och Pöchtrager (2003) väljer många företag att integrera ett socialt 
engagemang som en del i företagets mission, vision och värderingar. Hopkins (2007:10) 
skriver att företag har börjat intressera sig allt mer för CSR för att de har insett att deras 
skyldigheter inte endast ligger i att visa vinstgivande resultat, utan det är viktigare hur 
resultaten nås. Yuanqiong och Keung (2014) skriver att företagens sociala ansvar under de 
senaste åren successivt kommit att betraktas som ett bra strategiskt marknadsföringsverktyg 
och att det har betydande inflytande på konsumenternas beteende. Enligt Yuanqiong och 
Keung (2014) finns det två anledningar till det växande intresset för CSR. Dels kräver 
konsumenterna mer av företagen än en produkt av hög kvalité till ett lågt pris samt att de 
tenderar att tycka bättre om varumärken som har positivt socialt ryckte vid jämförelse av 
liknande produkter (Yuanqiong & Keung, 2014; Paetzold, 2010:8). Intresset växer även för 
att företagen inser att de kan erhålla konkurrensfördelar genom att fokusera på icke-
ekonomiska faktorer som CSR (Yuanqiong & Keung, 2014). Icke-finansiella fördelar som 
kommer med CSR-arbetet kan enligt Porter och Kramer (2006) och Paetzold (2010:9) vara att 
företagen får en bättre image, ett ökat socialt rykte och positiva associationer hos 
konsumenterna skapas. Vilket kan leda till framtida konkurrensfördelar för företaget och 
därmed stärka deras position på marknaden (Paetzold, 2010:9). 
 
Fördelarna med CSR är enligt Hopkins (2007:11) många, om företag väljer att arbeta med 
CSR kan de komma att få ökat positivt rykte, ökad vinst, motivationen hos deras anställda 
ökar samt att företagets relationer till intressenter både inom och utanför företaget stärks. 
Paetzold (2010:9) och Schiebel och Pöchtrager (2003) skriver att om företag arbetar med CSR 
finns det en stor chans att företagens medarbetare skapar och får ökad trovärdighet och ett 
ökat engagemang till företaget. Därmed skapas ett bättre arbetsklimat vilket i sin tur skapar 
ökad produktivitet och tillfredsställelse som senare kan leda till ökad lönsamhet för företaget 
(Paetzold, 2010:9; Schiebel & Pöchtrager, 2003). 
 
Enligt Paetzold (2010:8) borde företagen se CSR som ett verktyg som över tiden kan hjälpa 
till att skapa en bättre bild av företaget. Detta genom att det förmedlar en bild av att företaget 
är en bidragande faktor till det sociala samhället. Paetzold (2010:8) skriver även att CSR kan 
bidra till ökade intäkter för företaget, han menar att företag arbetar med CSR för att de tror att 
det kommer att bidra med något gott i framtiden, både finansiellt och icke-finansiellt. Enligt 
Stanwick och Stanwick (1998) är många forskare överens om att CSR-arbete kan ge större 
intresse och stöd från konsumenterna, vilket kan leda till högre vinster för företaget. Även 
Aguilera, Rupp, Williams och Ganapathi (2007) anser att ett företags CSR-arbete kan kopplas 
till deras ekonomiska resultat. 
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Enligt forskning har ett samband visats mellan företagens sociala arbete och konsumenters 
respons på upplevd kvalitet, pris och varumärke (Mohr & Webb, 2005; Becker-Olsen et al., 
2006). Mohr och Webb (2005) och Sen och Bhattacharya (2001) är också överens om att CSR 
har en positiv inverkan på företaget och har en viktig roll för konsumentens utvärdering av 
köpet och företaget i sin helhet. Klein och Dawar (2004) skriver att CSR har en stor inverkan 
på konsumentens tankar och associationer om varumärket och deras utvärdering av produkten 
innan de gör ett köp. Enligt Mason (1999) kan en positiv CSR kampanj leda till allmänt 
positiva associationer från konsumenten. Även Bhattacharya och Sen (2004) anser att ett 
företags CSR-arbete kan leda till kundlojalitet och positiva inköpsrelaterade utfall. 

2.2. Sportföretag och Corporate Social Responsibility 
Företagets sociala ansvar, CSR, är ett område med stort intresse och idag arbetar många stora 
sportföretag med CSR och exempel på dessa är Nike, Adidas och Reebok (Athanasopoulou et 
al., 2011). Begreppet har funnits med i många år och blir allt vanligare med åren, flertal 
litteraturer tar upp olika typer av fakta om begreppet men lite är känt om hur CSR uppfattas 
och används i sportbranschen (Walker & Kent, 2009; Sheth & Babiak, 2010). Det finns enligt 
Smith och Westerbeek (2007) idag en trend bland sportföretag att engagera sig socialt och att 
det därmed kan bidra till en positiv avkastning till samhället. Sporten besitter en makt att 
fängsla både enskilda individer och hela samhällen och skapa en miljö som bidrar till ett 
socialt nätverk i samhället (Smith & Westerbeek, 2007).  
 
När sport och CSR möts i företagsvärlden bidrar det till flertalet fördelar och kan bidra till 
miljö- och hållbarhetsmedvetenhet, hälsomedvetenhet och social aktivitet bland människor 
(Smith & Westerbeek, 2007). Paramio-Salcines, Babiak och Walter (2013:35) skriver att 
innebörden med CSR inte är den samma för alla inom sportindustrin samt att det är ett 
koncept som integreras i företag med stor ambition men samtidigt med en viss tvetydighet. 
Enligt Smith och Westerbeek (2007) har sporten en stor och unik påverkan på samhället och 
olika samhällen, då sportorganisationer och sportföretag är invävda och strakt integrerade i 
samhället. Smith och Westerbeek (2007) skriver att på grund av att sporten och sportföretag 
anses vara en del av samhället kan det användas som ett verktyg för att nå ut med företagens 
CSR-arbete. 
 
Idag är organiskt, etisk, rättvis handel och socialt ansvar en del av vardagen och något som 
värderas högt hos konsumenten (Emery, 2012:5). Sportutrustningsindustrin präglas av 
massproduktion, det är ofta geografisk spridning på fabrikerna, vilket är resurskrävande och 
resulterar i mycket avfall och annan miljöpåverkan (Subic et al., 2012). Den miljöpåverkan 
företagen gör beror enligt Subic et al. (2012) på hur mycket de kan påverka sina 
underleverantörer till att använda mer miljövänliga och hållbara metoder. Detta är saker som 
sportföretagen ifrågasätts och konfronteras för, de behöver därmed ta tag i problemet och 
ändra sitt agerande genom hela leveranskedjan (Subic et al., 2012). Enligt Athanasopoulou et 
al. (2011) har CSR lett till en ökad betydelse för affärsrörelsen där allt fler företag inom 
sportindustrin väljer att ta socialt ansvar och arbeta med CSR. Vidare skriver Athanasopoulou 
et al. (2011) att CSR har visat sig ha både sociala och affärsmässiga fördelar inom 
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spotmarknaden men de sociala förmånerna anses viktigare än de affärsmässiga och är därmed 
relaterade till företagsimage och rykte. 
 
Enligt Athanasopoulou et al. (2011) har en mängd olika faktorer lett till den ökande 
betydelsen av CSR inom sportbranschen, idag har intresset för idrott ökat allt mer vilket gjort 
att sportföretag växer och blir både fler och större. För det andra har enligt Athanasopoulou, 
et al. (2011) konsumenter en större medvetenhet om vad som pågår i samhället och är 
intresserade av hur företagen arbetar med sitt sociala ansvar. Detta leder i sin tur till att fler 
och fler företag ser det som en självklarhet att arbeta med CSR, dels för det sociala ansvaret 
men även för att få större intresse och stöd från konsumenterna (Athanasopoulou et al., 2011). 
 
Enligt Subic et al. (2012) är det viktigt för sportföretagen idag att minska sina avfall och 
samtidigt kostnaden för miljöpåverkan. Om företagen kan påverka sina underleverantörer att 
uppnå ett hållbarhetstänk kommer det enligt Subic et al. (2012) att påverka hela verksamheten 
och därmed reducera deras miljöpåverkan avsevärt. Därför har många sportföretag idag olika 
miljömål som de försöker sträva mot för att minska energi- och vattenförbrukning samt 
minska och eliminera flyktiga organiska ämnen i sportprodukter (Subic et al., 2012). Enligt 
Subic et al. (2012) finns det olika pilotprojekt som används i den globala sportindustrin och 
som har till syfte att utveckla hållbara tekniker och metoder. Men det finns få bevis som 
styrker på att dessa metoder används och har fått spridning (Subic et al., 2012). Det kan vara 
på grund av bristande överenskommelser och standardmetoder samt företagens kapacitet att 
applicera metoderna genom hela försörjningskedjan. 
 
Flera företag inom sportindustrin som Nike, Adidas och Reebok har återkommande blivit 
utsatta för påtryckningar av samhället som de har fått försvara genom att ändra sitt sociala 
beteende och integrera strategier för ett socialt ansvarstagande (Smith & Westerbeek, 2007). 
Enligt Westerbeek (2011:52) började sportföretag att arbeta med CSR efter att flertalet 
arbetare inom mediabranschen och mänskliga rättighetsaktivister började kritisera Nike för att 
de utnyttjade sina fabriksarbetare i ekonomiska utvecklingsländer på slutet av 1990-talet. För 
att skydda sitt varumärke och rykte tog Nike tag i dessa anklagelser och började succesivt att 
arbeta med CSR och kort därefter började andra sportföretag som Adidas, ASICS och Mizuno 
att integrera CSR i sin verksamhet (Westerbeek, 2011:52). Sportföretag har varit tvungna att 
ändra många av sina regler och praxis genom hela värdekedjan och skrivit på socialt 
ansvarsprogram som Fair Labor Association Agreement, vilket visar enligt Smith och 
Westerbeek (2007) på hur stor makt och inverkan samhällets konsumenter har på företagen. 
Enligt Walker och Kent (2009) har det visats resultat på att CSR-arbetet i sportföretag har en 
stark och positiv inverkan på företagets upplevda rykte bland dess intressenter. Andra 
undersökningar visar att sambandet mellan ett företags CSR-arbete och konsumenternas 
reaktion inte alltid är direkt och uppenbar (Walker & Kent, 2009). I Walker och Kents (2009) 
forskning tyder resultatet på att sportföretagens sociala ansvar har en viktig strategisk roll. Ett 
ökat positivt rykte för organisationen genom företagets CSR-aktivitet bör ses som en stark 
konkurrensfördel gentemot andra företag. För att öka sitt goda rykte med hjälp av CSR är det 
viktigt att hantera sina kundrelationer på bästa sätt och att arbeta med CSR brett, både inom 
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sin egen organisation och även utanför för att få en så stor genomslagskraft som möjligt 
(Walker & Kent, 2009). 

2.3. Varumärke och Corporate Social Responsibility 
Varumärke är ett juridiskt skyddat namn eller egenskap för en viss produkt från en viss 
tillverkare (Nationalencyklopedin, 2014-11-19).). Enligt Kotler et al. (2008:985) kan ett 
varumärke definieras som ett namn, term, tecken, symbol eller design, eller en kombination 
av dessa objekt som identifierar de varor eller tjänster av en säljare eller grupp av säljare och 
skiljer dem från dessa konkurrenter (Kotler et al., 2008:985). 
 
Enligt Ghosh et al. (2013) vill varje rationell människa bli förknippad med positiva 
egenskaper som medkänsla, ärlighet och uppriktighet där konsumenten kommer därmed välja 
varumärken som stämmer överens med dessa egenskaper. Ghosh et al. (2013) skriver att 
varumärkespersonlighet utvecklas ur konsumentens synvinkel men företag kan presentera den 
personlighet och bild de vill ha av sitt varumärke. Företag kan exempelvis visa sin valda 
personlighet via varumärkesreklam, produktval, förpackning och viktigast genom sin CSR-
verksamhet. Ett företag kan även ändra sin bild av varumärket längs vägen om det önskas 
(Ghosh et al., 2013). 
 
Ett av de stora verktygen för att främja ett varumärke är företagens sociala ansvar. Det höjer 
uppfattningen av varumärket hos konsumentens sinne samtidigt som det för varumärket upp i 
rampljuset och skapar en förbättrad lönsamhet (Miles & Covin, 2000). Att kombinera CSR 
för att stärka sitt varumärke är i verkligheten svårt (Ghosh et al., 2013). Det är viktigt att hela 
företaget är insatta i sitt CSR-arbete och vet vad de gör och varför. För att få konsumentens 
positiva attityd till företagets CSR arbete är det viktigt att CSR-arbetet sker på ett bra sätt, där 
företaget är involverade och arbetar med sitt sociala ansvar kontinuerligt (Ghosh et al., 2013). 
 
Att hänge sig åt CSR-relaterad verksamhet ger företaget en enorm hävstång för att skapa en 
förbättrad image utåt mot konsumenter och andra intressenter. Att arbeta med CSR ger även 
en ökad medvetenhet och en förbättrad uppfattning hos konsumenten (Ghosh et al., 2013). 
Detta leder i sin tur till att många företag runt om i världen ser det som en självklarhet att 
arbeta med CSR, dels för det sociala ansvaret men även för att stärka sitt varumärke, få större 
intresse samt stöd från konsumenterna (Athanasopoulou et al., 2011).  
Det finns enligt Mohr et al. (2001) ett positivt samband mellan företagets varumärke och 
deras CSR-arbete. Mohr et al. (2001) menar att det finns konsumenter som värderar företagets 
sociala arbete högt när de ska fatta ett köpbeslut. Enligt Schiebel och Pöchtrager (2003) dras 
konsumenter till företag som anses ha ett positiv rykte och en god varumärkesbild kopplat till 
deras CSR- arbete. Det sociala ansvaret anses ge företaget ökat positivt rykte hos 
allmänheten, näringslivet samt framtida partners (Schiebel & Pöchtrager, 2003). 

2.4. Varumärkeslojalitet och Corporate Social Responsibility 
Varumärkeslojaliteten är ett mått på den lojalitet som en konsument har till ett varumärke och 
hur stor sannolikt det är att en konsument kommer att byta till ett annat varumärke, speciellt 
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när det varumärket gör en förändring, antingen i pris eller i produktegenskaper (Aaker, 1991). 
Att arbeta med märkeslojalitet kan också leda till varumärkeskapital vilket i sin tur leder till 
företagets lönsamhet (Aaker, 1991). Enligt Kotler et al. (2008:521) ökar företagets 
marknadsandel när varumärkeslojaliteten hos konsumenter ökar, vilket leder till ett mer 
lönsamt varumärke. 
 
En varumärkeslojal konsument håller fast vid ett och samma varumärke oavsett pris och 
främjar ett specifikt varumärke under en lång tid (Aaker, 1991). När en konsument skapat en 
personlig relation med ett varumärke kommer konsumenten vara lojal till varumärket även om 
priset eller produkten förändras (Ghosh et al., 2013). Enligt Rowely (2005) är den perfekta 
konsumenten engagerad i ett specifikt varumärke där konsumenten är aktiv både i attityd och 
beteende. Marknaden är idag mycket större och konsumenten har ett betydligt större utbud av 
produkter och varumärken att välja mellan, därför är det viktigt för företag att skapa 
långsiktiga och goda relationer med sina konsumenter (Ghosh et al., 2013). Ett företag som 
har varumärkeslojala konsumenter kommer enligt Aaker (1991) att få ökad försäljning, lägre 
marknadsföring -och reklamkostnader samt bästa prissättning. Detta beror på att varumärkets 
lojala konsumenter är mindre villiga att byta till andra märken, svarar mindre på 
prisförändringar och själva promotar varumärket då de upplever att varumärket har ett unikt 
värde som inte konkurrerande varumärken har (Upamannyu & Mathur, 2013). Att arbeta med 
märkeslojalitet kan även leda till starkare varumärkeskapital vilket i sin tur leder till bättre 
lönsamhet för företaget (Aaker, 1991). 
 
Ett företagsrykte är en stor framgångsfaktor vilket dagens företagsledare har en stor insikt i 
(Hall, 1992). Enligt El-Garaihy et al. (2014) kan ett företags positiva rykte betraktas som en 
källa till en konkurrensfördel för det företaget. Ett företagsrykte bland konsumenter kan vara 
en av de mest värdefulla immateriella tillgångar som är tillgängliga för företaget (Hall, 1992). 
För att få ett gott rykte är det viktigt för företag att skapa goda och långvarade relationer med 
sina konsumenter (Bhattacharya & Sen, 2004). Vilket de enligt Black, Carnes, och 
Richardson (2000) och Lewis, (2001) kan göra genom att engagera sig i sociala frågor och ta 
sitt sociala ansvar. 
 
Många studier tyder på att CSR-aktiviteter har en betydande inverkan på flera 
konsumentrelaterade utfall såsom inköp, avsikt, varumärkes val, rekommendationer, rykte 
och kundlojalitet (Sen & Bhattacharya, 2001; Salmones et al., 2005; Lewis, 2001). Enligt 
Yuanqiong och Keung (2014) har forskning visat att det finns ett positivt samband mellan 
CSR och varumärkeslojalitet, där ett företags sociala ansvar kan kopplas samman med 
konsumentens positiva bild av företaget. Men Yuanqiong och Keung (2014) hävdar samtidigt 
att det finns brist på tillräcklig eller enhetlig forskning om sambandet mellan CSR och 
varumärkeslojalitet. Werther och Chandlers (2005) forskning visar dock att ett företags CSR-
arbete har direkt positiv effekt på deras varumärkeslojalitet. Schiebel och Pöchtrager (2003) 
menar att konsumenter intresserar sig för företagens sociala arbete och engagemang och väger 
in detta när de tar sina köpbeslut. De företag som beskrivs som socialt ansvarstagande i media 
kommer högst sannolikt att stöttas av konsumenter med samma värderingar som företaget 
(Schiebel & Pöchtrager, 2003). Walker och Kent (2009) skriver att konsumenter utvärderar 
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företag och deras CSR-arbete med mycket hög skepticism. Om företag förstår hur viktig källa 
deras CSR-arbete är till konsumenternas utvärdering och uppfattning om företaget och kan 
marknadsföra dessa aktiviteter väl, kan de potentiellt bygga ett starkt positivt rykte kring sitt 
varumärke (Walker & Kent, 2009). Enligt Lewis (2001) är företagens positiva rykte, lojalitet 
och engagemang starkt förknippat med företagets CSR-arbete.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts under studiens gång. För- och nackdelar 
diskuteras tillsammans med motiveringar för de val som gjorts. Vidare presenteras 
insamlingsmetoder, det utvalda företaget och analysmetod av data. Diskussion av studiens 
reliabilitet och validitet presenteras och avslutningsvis diskuteras källkritik och metodkritik.  

3.1. Ämnesval 
Enligt Mattson och Örtenblad (2008:38) är det viktigt att ämnet till studien är av ett eget 
intresse för författarna och att det i första hand bör vara författarnas intresse som styr valet av 
ämne. Valet av ämne grundar sig i vårt intresse för fenomenet CSR vilket idag är ett väl 
debatterat ämne. Även varumärkeslojalitet och hur företag arbetar med sitt varumärke för att 
skapa och bibehålla varumärkeslojalitet är ett ämne som intresserar oss båda då det är ett 
fenomen vi flertalet gånger har stött på under vår studietid. Vi har ett gemensamt intresse för 
sport och träningsaktiviteter och därför valde vi att applicera våra problemställningar och 
studien till sportindustrin. Vi vill undersöka hur sportföretag förhåller sig till CSR samt se hur 
CSR-arbetet är sammankopplat med ett företags varumärke och varumärkeslojalitet. Valet av 
företag som vi valt att applicera vår studie på föll sig mycket naturligt då en av författarna 
genom sin praktik har direkt kontakt med ASICS i Stockholm. Vi anser att detta skulle 
komma att underlätta arbetet med insamling av empiri, genom en lättare kontakt till de rätta 
personerna inom företaget. Vilket möjliggör för smidiga och relevanta intervjuer som 
resulterar i en djupare förståelse i ASICS vardagliga arbete med CSR och deras syn på 
varumärke och varumärkeslojalitet. Möjligheten att få studera ett av de största sportföretagen 
är något som är relativt ovanligt och vi ville därför utnyttja detta för att bidra till ny och 
spännande forskning. 
 
Forskning visar att sportföretagen växer mer och mer och att intresset för CSR runt om i 
världen ökar (Athanasopoulou et al., 2011). Detta ökade tryck och intresse för CSR är något 
som vi själva har märkt av i samhället och därför tycker vi att det var ett givet val av ämne till 
vår studie. Vår nyfikenhet för det valda ämnet har även uppkommit från att vi har noterat att 
det är ett omtalat och återkommande ämne i media och reklam. Efter dessa noteringar har vi 
läst flertalet artiklar om ämnet CSR och hur sportföretag väljer att anpassa sig till fenomenet. 
När vi gjort bakgrunds undersökningar inom CSR noterade vi även att det finns begränsat 
med forskning kring sambandet mellan CSR, varumärke och varumärkeslojalitet. Det finns 
relativt mycket forskning om hur sportorganisationer arbetar med CSR, det vill säga 
organisationer som deltar eller utövar en särskild sport, exempelvis stora fotbollsförbund. 
Smith och Westerbeek (2007) har skrivit en artikel om hur CSR kan hjälpa 
sportorganisationer att uttrycka sitt sociala och miljömässiga engagemang. Smith och 
Westerbeek (2007) understryker dock att deras forskning sträcker sig till organisationer som 
utövar eller är en stor del av en specifik sport, det vill säga inte företag som Nike, Adidas och 
ASICS som tillverkar sport utrustning och kläder. Med detta i åtanke valde vi att studera hur 
sportföretag som tillverkar sportkläder och utrustning arbetar med CSR.  
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Mattson och Örtenblad (2008:38) skriver även att det valda ämnet måste vara av betydelse för 
andra samt att målgruppen inte behöver vara stor, så länge den är välbeskriven och definierad. 
Vi anser att ämnet är av intresse för många andra och faller i en bred segmentgrupp då sport 
och träningsintresset ökar ständigt och därför anser vi att ämnet är av stort intresse för många. 
Från den lilla pojken eller flickan som leker med en fotboll till Tiger Woods som spelar golf 
på elitnivå. Även intresset för företagens sociala och miljömässiga ansvar ökar runt om i 
världen och därför anser vi att fenomenet CSR, varumärke och varumärkeslojalitet är något 
som kan komma att intressera många, sportintresserade eller inte.                                                

3.2. Metodansats 
Jacobsen (2002:73) skriver att det finns två olika typer av tillvägagångssätt vid val av 
problemställning, den förklarande eller den beskrivande ansatsen. En förklarande ansats har 
som uppgift att förklara varför ett visst fenomen uppstår med syftet att se samband mellan 
olika variabler (Jacobsen 2002:75). En beskrivande ansats har enligt Andersen 
 (1994:43) till syfte att beskriva och fördjupa sig inom ett specifikt fenomen. Enligt Jacobsen 
(2002:74) vill forskaren med en beskrivande problemställning kartlägga hur verkligheten ser 
ut. Vi har valt den beskrivande ansatsen då vi fördjupar oss inom begreppet CSR, varumärke 
och varumärkeslojalitet hos ett specifikt företag och vill med det veta hur arbetet med CSR 
ser ut hos sportföretagen idag och hur det är sammankopplat med varumärke och 
varumärkeslojalitet. 
 
Vi har valt att enbart rikta in oss på ASICS och försöka förstå fenomenet på djupet hos en stor 
aktör på marknaden och har därför valt att följa det som Jacobsen (2002:102) beskriver är en 
intensiv utformning. Enligt Jacobsen (2002:102) finns det två olika typer av en studies 
utformning, den extensiva och den intensiva. En extensiv utformning används då flera enheter 
undersöks (Jacobsen, 2002:103). En intensiv undersökning är bra enligt Jacobsen (2002:104) 
då undersökaren vill få fram så relevant data som möjligt och gå på djupet av ett specifikt 
fenomen. En intensiv utformning kan dock bli svår att generalisera enligt Jacobsen 
(2002:103) i motsats till den extensiva utformningen, däremot kan datan som samlas in vid en 
extensiv utformning bli mindre relevant och ytlig i jämförelse med en intensiv. Vi anser att de 
källor som vi haft tillgång till är högt trovärdiga då vi intervjuat fyra framstående personer på 
ASICS som besitter en hög kunskap inom ämnet CSR och en butikschef på ASICS Flagship 
store i Stockholm. Vi utgår från att de givit oss sanningsenliga och korrekta svar vilket styrker 
vår tro att den interna giltigheten är hög vilket styrks av Jacobsen (2002:102) som menar att 
vid valet av en intensiv utformning är ofta den interna giltigheten stor. Vi har även analyserat 
ASICS CSR- och Sustainability rapport från 2014, för att på djupet förstå företagets CSR-
arbete. 
 
För att besvara ett problem finns det huvudsakligen två olika tillvägagångssätt, det deduktiva 
och det induktiva sättet (Jacobsen, 2002:34). I denna studie har en deduktiv ansats använts. 
Kort sammanfattat innebär induktiv metod att forskarna själv går ut i verkligheten och samlar 
in all relevant information (Wallén, 1993:47:89). En deduktiv ansats innebär att forskarna har 
utgått från teorin för att fördjupa kunskaperna inom ämnet för att sedan utföra egen forskning, 
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denna ansats avser att jämföra existerande teori med verklighet (Backman, 2008:54). Valet 
föll på den deduktiva metoden då vi vill få fram så kvalitativ data som möjligt och då krävs 
det god kunskap om forskningsområdet innan insamling av empiri görs. Vi har därmed först 
läst på oss om ämnet genom att läsa vetenskapliga artiklar, böcker, olika hemsidor på internet 
och dokument publicerade av ASICS. Vi har därefter byggt vår intervjuguide utifrån den 
teoretiska referensram vi har fått fram genom vårt teorikapitel. 

3.2.1. Undersökningsmetod 
Enligt Backman (2008:33) finns det två olika undersökningsmetoder att gå tillväga på, 
antingen den kvalitativa metoden eller den kvantitativa. Syftet med kvalitativa 
undersökningar är att skapa en djupare kunskap än den kunskap som erhålls vid användning 
av kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 2011:119) samt att upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenhet hos något, exempelvis uppfattningar över något fenomen (Patel 
& Davidson, 2001:82). Jacobsen (2002:133) menar att den intensiva utformningen lämpar sig 
bäst på en kvalitativ undersökning. Vi har därmed valt att använda oss av en kvalitativ metod 
i undersökningen och på så sätt gå in på djupet och skaffa oss en bättre förståelse för hur 
sportföretag arbetar med CSR idag och hur det är sammankopplat med deras varumärke och 
varumärkeslojalitet. Enligt Jacobsen (2012:47) studerar den kvalitativa ansatsen ett fåtal 
enheter med målet att få fram nyanserad data. Vårt mål med vår undersökning är att 
undersöka hur ett specifikt företag arbetar med sitt CSR och deras förhållningssätt till det, 
därför passar den kvalitativa metoden bäst. Kvantitativ, är de metoder som utmynnar i 
numeriska observationer, exempelvis tester, prover och enkäter (Patel & Davidson, 
2011:101). Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den inte använder sig av tal eller 
siffror, resultaten är från verbala formuleringar, skrivna eller talade (Backman, 2008:33) 
Därför lämpar sig den kvalitativa ansatsen bäst för vårt syfte med undersökningen. 
Det finns enligt Jacobsen (2012:57) olika sätt att göra en kvalitativ undersökning på 
(Jacobsen, 2012:57) Vi har valt att göra en fallstudie vilket innebär att man koncentrerar sig 
på ett specifikt fall (Backman, 2008:55), i vårt fall företaget ASICS. Syftet med en fallstudie 
är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av det fallet beskriva verkligheten 
(Ejvegård, 2003:33). Den kvalitativa undersökningen utgörs av djupgående intervjuer med 
fem kontaktpersoner på ASICS samt analys av ASICS CSR- och Sustainability rapport från 
2014, vilket har gett möjlighet till djupare tolkning och kunskap kring företagets 
kärnverksamhet, värderingar och nuvarande CSR-arbete. Dessa intervjuer har gett oss tillgång 
till full insikt i verksamheten, vilket har varit till stor vikt för att kunna se hur CSR arbetet ser 
ut hos sportföretag och hur det är sammankopplat med varumärket överlag.  

3.3. Fallstudie 
Orsaken till varför vi endast ville undersöka ett företag är att det ger oss möjligheten att gå 
djupare i just det företaget, enligt Ejvegård (2003:34) innebär fallstudie en stor närhet till 
analysobjektet där förståelsen för något blir större. En mer ingående kunskap om ett visst 
ämne är även en fördel med en fallstudie (Wallén, 1993:115). Även Merriam (1994:184) 
påpekar att en fallstudie görs när en djupare förståelse över en bestämd situation vill nås. 
Hade vi undersökt ett flertal företag hade det förvisso gett oss data från fler håll men vi 
bedömde att det fanns en risk att den datan skulle bli mer ytlig i jämförelse med vad fallet är 
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nu, vi hade heller inte haft samma möjlighet att gå lika djupgående och fått samma 
analysförmåga om studier på fler företag hade gjorts. Att en av författarna, under arbetets 
gång, har tillgång till ASICS i Stockholm har även påverkat vårt val av företag, då detta gör 
det enklare att närma sig företaget. Vi har valt att göra en fallstudie, då vi vill få en ökad 
förståelse över fenomenet CSR och se hur sportföretag idag arbetar med det och hur det i sin 
tur är sammankopplat med varumärket och varumärkeslojalitet. Enligt Merriam (1994:184) är 
en fallstudiemetod en fördel att använda sig av när ett fenomen ska undersökas där större 
förståelse och erfarenhet ska vidgas. Enligt Backman (2008:55) är det bra att tillämpa 
fallstudier när stora organisationer eller system, som inte enkelt låter sig studeras med annan 
metodik, ska beskrivas, förklaras och förstås. Vi vill få ett innehållsrikt resultat med en bättre 
förståelse vilket Merriam (1992:46) styrker vid val av fallstudie, hon hävdar att fallstudier 
ofta resulterar i innehållsrika redogörelser som ger en större helhetssyn på fenomenet i fråga.  

3.3.1. Företagsfakta 
Nedanstående fakta är hämtad från ASICS egna hemsida och deras CSR-rapport från 2013. 
ASICS är ett sportföretag som producerar sportkläder och skor. ASICS är ett av världens fem 
största varumärken inom sportkläder och skoindustrin. De består av 54 företag i över 30 
länder och genom samarbetspartners och återförsäljare når de längre än så. ASICS grundare 
Kihachiro Onitsuka började tillverka basketskor till unga lovande basketspelare i hemstaden 
Kobe, Japan, år 1949. Han valde sedan namnet ASICS för sitt företag år 1977. Namnet är 
baserat på latinska ordet Anima Sana In Corpore Sano som betyder "en sund själ i en sund 
kropp" som visar företagets filosofi, att idrott är det bästa sättet att skapa en frisk och glad 
livsstil. År 1977 började ASICS produkter introduceras till USA och förde med sig en otrolig 
berättelse om prestationsförmåga och tekniska framsteg, en filosofi som håller än idag. Under 
de senaste åren har ASICS löparskor ofta varit topprankade bland skor på marknaden. ASICS 
mission är att bli varumärket nummer ett hos sportentusiasten. 
ASICS är ledande varumärke inom segmentet löparskor för både elitidrottare och vanliga 
motionärer. ASICS skor används både till professionella idrottsevenemang som OS och vid 
vanliga joggingrundor i parken. ASICS har en otroligt hög kvalitet och teknik på sina 
produkter och arbetar ständigt med att utveckla detta, hög kvalitet och förbättrad teknik är 
något ASICS arbetat med sedan Kihachiro Onitsuka började sin tillverkning år 1949. 
ASICS filosofi grundar sig i att det finns en tro om att idrotten inte bara gynnar kroppen och 
sinnet utan har en mer universell innebörd som för alla olika typer av människor och 
samhällen samman. Grundaren Kihachiro Onitsukas filosofi genomsyrar hela företaget och 
tillämpas i ASICS innovation, varje begrepp och idé till utveckling för att skapa de bästa 
produkterna. 
 
ASICS strävar kontinuerligt till en hållbar, säker och rättvis värld, CSR-relaterade frågor är 
något ASICS alltid haft med i sin filosofi, redan från start. En egen CSR-avdelning i Japan 
kom dock inte förrän på 2000-talet, idag finns CSR-avdelningar även i Europa och Amerika. 
Idag arbetar ASICS med CSR relaterade frågor som berör produkter och tjänster, miljö och 
samhälle, rättvis affär och vinstdelning samt styrning och anställda. De beskriver sin CSR-
policy som: “Our goal is to provide products and services that create value for our customers 
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and contribute to a healthier society. To provide products that are safe and sound, for our 
customers but also for the world around us” (ASICS CSR-rapport, 2013:1) 

3.4. Datainsamlingsmetod 
Patel och Davidson (2011:69) beskriver två typer av datainsamlingsmetoder; primär- och 
sekundärdata. Primärdata innebär den insamlingen som görs direkt från personer eller grupper 
och sekundärdata innebär den information som samlats in av andra personer i form av 
exempelvis vetenskapliga artiklar och litteratur (Jacobsen, 2002:152). Jacobsen (2002:152) 
menar att idealet är att använda både primär och sekundärdata då trovärdigheten på arbetet 
ökar. Vi har därför valt att använda både primär-och sekundärdata i vår studie.  

3.4.1. Primärdata 
När data samlas in för att besvara den specifika problemställningen kallas det primärdata, den 
samlas oftast in via intervjuer, observation eller frågeformulär (Jacobsen, 2012:152). Vår 
insamlade primärdata består av tre muntliga intervjuer och två mailintervjuer. En person från 
ASICS i Amsterdam, två från ASICS Sverige, en från ASICS Amerika och en från ASICS 
Japan. Respondenterna valdes via snöbollsmetoden (Jacobsen, 2002:201) där kriteriet på den 
första valda respondenten var att hen hade en ledande position och maximal kunskap om vårt 
problemområde, CSR. Att göra intervjuer istället för enkäter ger mer fylligare och 
fullständiga svar, möjlighet till större öppenhet och möjlighet att omedelbart reda upp 
eventuella missförstånd (Ejvegård, 2002:50).  
 

3.4.1.1. Personlig intervju 
Innan våra intervjuer har vi gjort noggranna förberedelser för att se att frågorna som vi ställt 
täcker upp våra problemställningar. Enligt Patel och Davidson (2011:86) är det viktigt att göra 
grundliga förberedelser innan intervjun. Det är viktigt att se över om alla aspekter i 
frågeställningen är täckt, om alla frågor som gjorts verkligen behövs och om frågorna är 
formulerade så de inte går att missuppfattas (Patel & Davidson, 2011:86). Dessa förberedelser 
följde vi för att få våra intervjuer så bra och givande som möjligt. Enligt Hartman (2003:36) 
ska intervjufrågor börja med frågor som berör faktakaraktär, exempelvis kön, ålder och arbete 
för att sedan övergå till mer övergripande frågor och slutligen mer specifika frågor. I vår 
intervju valde vi att utgå från denna ordning där intervjun började med att respondenten först 
kortfattat beskrev sig själv och sin arbetsuppgift på ASICS för att få en inblick i vem personen 
var och få ett öppet och neutralt samtal. Sedan gick vi vidare till mer övergripande och 
specifika frågor, detta för att lära känna intervjurespondenten bättre och få intervjun mer 
levande. Vidare gick vi in och frågade om det faktiska ämnet och respondenterna fick 
presentera sin sakkunskap. Intervjun avslutades med att respondenten fick möjlighet att lägga 
till något eller ge kommentarer kring frågorna, vilket Patel och Davidson (2011: 77) menar på 
är ett bra sätt att avsluta en intervju på. Under de muntliga intervjuerna har vi även ställt 
följdfrågor för att få mer utvecklande och fördjupande svar, Bell (2006:158) skriver att 
intervjumetoden har en hög flexibilitet där följdfrågor med fördjupande svar är en stor fördel. 
Vi har valt att undvika ja och nej frågor när vi formulerat vår intervjuguide, våra frågor har vi 
valt att ha öppna för att få djupgående och förklarande svar. Enligt Hartman (2003:36) ska 
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intervjuer som görs med en kvalitativ ansats helst ha öppna frågor där ja och nej frågor ska 
undvikas i största mån. Även Patel och Davidson (2011:84) menar att intervjuformuläret som 
används vid kvalitativa intervjuer utformas med öppna frågor där det är upp till intervjuaren 
att knyta an till dessa under intervjun. Detta underlättar samtalet samtidigt som studiens frågor 
blir belysta (Patel & Davidson, 2011:84). Vid våra muntliga intervjuer har vi alltid hållit oss 
till det berörda ämnet och haft våra problemställningar i baktanke. Vid mailintervjuer har vi 
skrivit våra frågor så tydligt som möjligt för att undvika att missförstånd skulle ske. Bell 
(2006:159) skriver att frågor som ställs inte ska vara ledande, frågor ska ställas en i taget och 
inga outtalade förutsättningar ska göras. Dessa punkter har vi förhållit oss till när vi 
formulerat och ställt våra frågor, allt för att inte påverka slutresultatet. I slutet av våra 
intervjuer både muntliga och skriftliga har vi frågat om det finns möjlighet att återkomma 
med följdfrågor om exempelvis något uppfattas oklart. Ejvegård (2002:41) skriver att detta är 
något som bör göras för att ha möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten och på så vis få 
en förnyad chans till förståelse ifall något är oklart. 
 
Enligt Patel och Davidson (2011:87) bör intervjuaren registrera intervjusvaren, antingen 
genom att föra anteckningar eller genom en ljudinspelning. Under de muntliga intervjuerna 
har vi valt att använda ljudinspelning, för att sedan ha möjlighet att gå tillbaka till vår 
empiriska insamling under arbetets gång. Ejvegård (2003:50) och Bell (2006:172) skriver att 
det är praktiskt att använda sig av någon typ av bandspelare vid intervjun, för att ha möjlighet 
att senare se över vilket material som är relevant till sin studie. En nackdel med att använda 
sig av en inspelning är att respondenten kan påverkas av bandspelarens närvaro (Patel & 
Davidson, 2011:87). Vi ansåg att inspelningen inte hämmade intervjun utan gjorde istället det 
möjligt för oss att ställa följdfrågor och vara med i samtalet. Innan vi startade intervjun 
frågade vi respondenten om vi fick hens tillåtelse att använda ljudinspelning vilket Patel och 
Davidson (2011:87) menar är något som måste göras. Vi valde att inte ta anteckningar under 
själva intervjun utan efteråt göra korta minnesanteckningar, detta för att få ett mer naturligt 
och avslappnat samtal med respondenten. Ejvegård (2003:50) och Patel och Davidson 
(2011:87) menar att anteckningar under intervjun är hämmande, de menar att 
minnesanteckningar ska göras efter intervjun för att få en så bra och givande intervju som 
möjligt. 
 
Enligt Bell (2006:168) ska intervjurespondenternas val av tid och plats tas till hänsyn. Vi har 
låtit respondenterna välja tid och plats för intervju och därmed har tre av våra intervjuer skett 
på ASICS huvudkontor i Stockholm och två har skett över mailkontakt. Enligt Bell 
(2006:168) ska intervjun äga rum där respondenten känner sig avslappnad och där intervjun 
kan ske ostört. De tre intervjuer som skedde på ASICS huvudkontor i Stockholm tog sin plats 
i ett konferensrum med stängd dörr för att få ett så bra och ostört samtal som möjligt. I den 
miljön känner sig respondenterna bekväma, då det är en plats de har tillbringat mycket tid i. 
Vi ville få respondenterna att känna sig så bekväma och lugna som möjligt vilket är en viktig 
del när en intervju äger rum (Bell, 2006:169). 
 
Efter våra intervjuer har transkribering av de inspelade intervjuerna gjorts. Bell (2006:165) 
menar att de inspelade intervjuerna ska transkriberas, om ingen transkribering görs uppfattas 
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arbetet som oproffsigt där intervjuaren själv kan påstå “citat” som passar forskningens syfte. 
Vi gjorde detta för att få en bättre överblick över den insamlade empirin, vilket Jacobsen 
(2012:144) anser gör arbetet betydligt enklare för författarna.  
 

3.4.1.2. Mail-intervju 
Tidigare har vi tagit upp att intervjun ska äga rum efter respondentens önskemål (Bell, 
2006:168). Då en av respondenterna befinner sig i USA och den andra i Japan ville de ha 
dokument med intervjufrågor via mail för att svara på när de själva hade tid. På grund av 
tidsskillnader ansågs det lättast att utföra dessa två intervjuer via mail. Vi är medvetna om att 
resultatet kan påverkas, då respondenterna har tillgång till intervjufrågorna under en längre tid 
och kan på så vis vinkla sina svar. Vi anser dock att dessa intervjuer krävdes för att få ett så 
bra resultat som möjligt, vi anser att mail-intervjuerna var bättre än ingen intervju alls. 
Samtidigt följde vi Bells (2006:168) råd om att alltid ta hänsyn till respondenters önskemål 
om tid, plats och behov. Innan vi skickade våra intervjufrågor skickade vi ett mail med en kort 
information om vilka vi var och vad vår studie handlade om samt syftet med intervjun och hur 
de insamlade materialet skulle användas, detta gjordes utan att avslöja våra 
problemställningar för att inte få svaren påverkade. Bell (2006:171) skriver att det är viktigt 
att alltid presentera sig för respondenten och förklara intervjuns syfte, Ejvegård (2002:40) 
skriver även han att en kort presentation om intervjuaren är det bästa sättet att inleda en 
intervju på samt att ge en beskrivning över hur intervjumaterialet kommer att användas.  
 

3.4.1.3. Val av respondenter 
Ejvegård (2002:39) menar att intervjuer kan ta både tid att genomföra och att bearbeta. Det är 
därför viktigt att vara noga med vilka personer som väljs till intervjun och förbereda varje 
intervju noggrant (Ejvegård, 2002:39). Vår första intervju var med Romy Miltenburg som är 
CSR- och hållbarhetschef för ASICS Europa, Miltenburg kändes som ett självklart val då hon 
har en stor insikt och maximal kunskap om ämnet CSR. Miltenburg gav oss därefter kontakt 
med Jimmy Adames som är CSR- och hållbarhetsansvarig för ASICS Amerika och Brian 
Johnston som är CSR- och hållbarhetsspecialist för ASICS Japan. Även Adames och Johnston 
har maximal kunskap om ämnet vilket gjorde att intervju med dem föll sig naturligt. Intervju 
har även skett med Erik Nystedt som är vd för ASICS Sverige och marknadschef för ASICS 
norra Europa. Valet föll på Nystedt då han arbetet i organisationen sedan 1996 och har 
maximal kunskap om företagets varumärke och varumärkeslojalitet. Via Nystedt fick vi tips 
om att intervjua Fredrik Kron, butikschef för ASICS Flagship Store i Stockholm. Kron är inte 
lika insatt i ämnet CSR men via Kron fick vi reda på hur butiken arbetar med 
varumärkeslojalitet samt hur mycket information butiken får om ASICS CSR-arbete. Denna 
metod kallas enligt Jacobsen (2002:201) för snöbollsmetoden, vilket innebär att en intervju 
startas med en person som har stor kunskap om ett visst fenomen som sedan ger tips om andra 
personer som kan vara intressanta att intervjua.  
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3.4.2. Sekundärdata 
Sekundärdata innefattar information som har samlats in tidigare och som inte varit till uppgift 
att svara på våra problemställningar, det kan exempelvis vara artiklar, böcker och 
Internetkällor (Jacobsen, 2002:153). Vid val av sekundärdata är det enligt Jacobsen 
(2002:153) viktigt att vara källkritisk, vilket gjort att vi varit noga vid val av artiklar och 
böcker. Vår sekundärdata består även av en dokumentanalys av ASICS CSR- och 
Sustainability rapport år 2014.  

3.4.2.1 Dokumentanalys  
Jacobsen (2002:159) skriver att sekundärdata även kan bestå av en dokumentanalys vilket 
innebär en källa som någon annan har samlat in. Jacobsen (2002:186) menar att problemet 
med sekundärdata är att informationen kan ha samlats in för ett helt annat ändamål än vårat, 
det är därmed viktigt att se över hur stor trovärdighet dokumentet har. I vårt fall är det ASICS 
själva som publicerat rapporter över deras CSR och hållbarhets-arbete, vi anser att det är ett 
trovärdigt dokument då ASICS själva inte vill ge opålitlig information till konsumenter och 
andra intressenter. Jacobsen (2002:185) skriver att det finns tre fall då dokumentanalys bör 
göras. Antingen då det är omöjligt att samla in primärdata, när vi vill veta hur andra har tolkat 
en viss händelse eller när vi vill veta vad andra människor faktiskt sagt och gjort. I vårt fall 
riktar vi in oss mot alternativ tre, vi vill veta hur ASICS arbetar med CSR och hur de lyckas 
med sina målsättningar. Då vi gör en fallstudie över ASICS CSR-arbete kändes det som en 
självklarhet att granska CSR-rapporten för att få en inblick i hur de arbetar med CSR-frågor 
och hur väl insatta våra respondenter egentligen är i arbetet. ASICS har på sin hemsida sex 
rapporter om sitt CSR- och hållbarhetsarbete, den första rapporten är från år 2009 och varje år 
följer en ny rapport. Den senaste rapporten är från år 2014 och det är den vi har valt att 
analysera. Vi valde rapporten för att få den senast uppdaterade versionen om ASICS CSR- 
och hållbarhetsarbete. Vi ville erhålla de senaste uppdaterade nyheterna om hur deras arbete 
ser ut idag och hur de planerar att fortsätta med det under kommande år.                     

3.5. Validitet och reliabilitet 
Kravet på validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara relevant för problemställningen, 
både när det gäller avgränsning och djup (Hartman, 2003:43). Enligt Merriam (1994:177) 
finns validitet i intern och extern form. Inre validitet handlar om i vilken mån resultatet från 
studien stämmer överens med verkligheten, det innefattar hur sanningsenlig den interna 
giltigheten är genom att undersöka om de personerna som valdes till intervjuerna varit 
lämpliga för att nå önskvärt resultat (Merriam, 1994:177). Vi anser att våra intervjuobjekt har 
varit lämpliga och de rätta respondenterna för att få ett önskvärt resultat för vår studie. Med 
extern giltighet menas i vilken grad undersökningen kan generaliseras, det vill säga i vilken 
utsträckning resultatet från vår fallstudie kan vara tillämplig för andra företag (Merriam, 
1994:183).  
 
Reliabilitet handlar om till vilken grad studien är tillförlitlig (Jacobsen, 2002:451) och i vilken 
utsträckning resultatet kan upprepas (Merriam, 1994:180). Kravet på reliabilitet innebär helt 
enkelt att den insamlade datan ska gå att lita på, oavsett forskningsmaterialets art (Hartman, 
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2003:44). För att avgöra hur pass tillförlitlig arbetet är studeras hur upplägget på studien 
påverkat resultatet (Jacobsen, 2002:256). Om intervjuer används kan exempelvis inspelningar 
göras för att få arbetet så tillförlitligt som möjligt. Med en inspelning blir verkligheten 
inspelad och kan tas i repris många gånger för att försäkra sig om att allt som sagts har 
uppfattas korrekt (Patel & Davidson, 2011:104). Vi har använt oss av ljudinspelningar vid 
våra intervjuer för att se över vårt empiriska innehåll gång på gång för att se att inga 
missförstånd har gjorts, därmed anser vi att tillförlitligheten är hög. 
 
Vid kvalitativa fallstudier blir ofta den inre validiteten hög (Merriam, 1994:184). Då vi har 
valt att undersöka ett känt globalt sportföretags CSR-arbete har vi lagt stor vikt vid den 
interna validiteten, då vi velat gå in på djupet och undersöka få enheter och hur de arbetar 
med CSR inom företaget. Enligt Merriam (1994:181) ger en stark inre validitet en ökad 
reliabilitet. För att mäta validitet och reliabilitet granskas källkritiken (Hartman, 2003: 44). Vi 
har använt många olika referenser för att se om källorna är trovärdiga. Vi har också lagt stor 
vikt vid att hålla studien så relevant och tillförlitlig som möjligt under hela arbetsprocessen 
genom att alltid koncentrera oss på att få vår problemställning besvarad.  
 
3.5.1. Källkritik 
Det är viktigt att analysera vart datan kommer ifrån, vem som har skrivit den samt hur 
trovärdiga källorna är (Jacobsen, 2002:153). Vi anser att det finns en risk till missförstånd och 
misstolkningar vid insamling av sekundärdata. Därför var vi först varit noga med att läsa in 
oss på ämnet för att få en klar förståelse innan vi började arbetet med insamling av våra 
teorier. Att vi först läste på oss om ämnet anser vi gav oss en bred baskunskap som 
möjliggjorde för oss att gå in mer på djupet i teorierna. 
 
Vi har endast använt oss av tillförlitliga databaser vid artikelsökning och ställt flertal källor 
mot varandra för att se att informationen är sanningsenlig. Den sekundärdata vi använt oss av 
har tagits fram med hjälp av bibliotek på Högskolan i Halmstad, Stadsbibliotek i Halmstad, 
Nyköping, Oxelösund och Auckland i Nya Zeeland. Vi har även använt oss av olika 
databaser, bl.a. Google Scholar och Summon på biblioteket Högskolan på Halmstads 
hemsida. Insamlandet av information har skett med hjälp av både de fysiska biblioteken och 
de webbaserade biblioteken. Exempel på sökord som ständigt varit återkommande i våra 
sökningar är; ”CSR”, “Brandloyalty”, “Sportcompanies”, “Sportbuisness and CSR” samt 
“Brand”. Många av de böcker vi har läst är skriva på svenska men vi har även läst böcker på 
engelska. Alla vetenskapliga artiklar samt dokument och rapporter från ASICS hemsida har 
varit på engelska. Vi är medvetna om risken till misstolkningar då vi inte har engelska som 
modersmål men detta har vi försökt undvika genom att noggrant läsa genom artiklarna och 
tillsammans diskuteras sådant som vi upplevt oklart.  
 
Vi användningen av teorier har vi noga valt ut teorier som har en hög grad av trovärdighet. 
Mattson och Örtenblad (2008:31) beskriver att för en teori ska vara trovärdig krävs att det 
tydligt framgår hur den är framtagen samt att den ska vara välkänd och beprövad. Därför har 
vi i största möjliga mån försökt kontrollera detta och använt oss av teorier som uppkommit i 
flertalet av de vetenskapliga artiklar vi läst. För att öka trovärdigheten ytterligare har vi endast 
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använt oss av vetenskapliga artiklar där vi haft en strävan efter att endast använda 
uppdaterade versioner. Enligt Mattson och Örtenblad (2008:32) ska de teorier som används i 
studien vara direkt kopplade till syftet. Då vårt syfte kan återkopplas till flera olika teorier har 
detta bidragit till att vårt teorikapitel innefattar många olika teorier vilket kanske kan 
uppfattas som spretigt. Men vi anser att detta var nödvändigt för att täcka in alla ämnen och 
för att kunna besvara våra problemställningar. Mattson och Örtenblad (2008:33) bekräftar 
detta och menar på att flera teorier kan användas i samma referensram så länge det finns en 
koppling mellan dem och att de inte skiljer sig åt avsevärt.   

3.6. Metodkritik 
Enligt Patel och Davidson (2011:101) är kvantitativa metoder de som utmynnar i numeriska 
observationer, så som tester, prover och enkäter och enligt Jacobsen (2002:146) anses dessa 
metoder ge en större bredd och chans till generalisering av undersökningen. Detta är något 
som inte uppfylls med en kvalitativ undersökning och intensiv utformning, men då vårt syfte 
är att undersöka ett specifikt fenomen och gå på djupet med det anser vi att den kvalitativa 
undersökningen och intensiv utformning är rätt väg att gå. Vilket även styrks av Patel och 
Davidson (2001:82) som skriver att syftet med kvalitativa undersökningar är att skapa en 
djupare kunskap inom ett specifikt ämne och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos det. 
En annan kritik mot vår undersökning kan vara det faktum att vi endast valt att studera ett 
specifikt företag, vilket i vårt fall är ASICS. Med detta finns en risk att vi endast får ett 
subjektivt förhållningssätt till ämnet. Men då ASICS är ett stort och framgångsrikt företag 
inom sportindustrin anser vi att vårt val att specificera oss endast till dem är relevant för vår 
undersökning och att vi därmed kan gå på djupet och få fram intressant information. 
Ytterligare en kritik mot vårt arbete är det faktum att studien har gjorts samtidigt som vi haft 
praktik och att vi under majoriteten av arbetets gång befunnit oss i olika länder. Detta anser vi 
har medfört en del begränsningar i vår kommunikation. Vi har haft mellan tio och tolv timmar 
i tidsskillnad vilket gjort att vår kommunikation mellan varandra har dröjt längre än vad de 
ibland borde gjort. Vid Skype-samtal har internetuppkopplingar gjort att samtalen ibland 
innehållit fördröjningar och avbrott. Vi är dock medvetna om risken för missförstånd och 
feltolkningar och vi har därför alltid varit noggranna med att dubbelkolla med varandra vid 
olika typer av oklarheter. Vi har dagligen haft mailkontakt samt använt oss av hjälpmedlet 
“Google Drive” vilket gjort det möjligt att alltid skriva i samma dokument samt markera 
oklarheter. 
 
Att arbetet har skett på distans har även resulterat i att tidsfördelningen ibland varit ojämn och 
att tillgången till material ibland varit begränsad. Men detta har vi löst genom att komplettera 
vissa delar vid senare tillfälle när vi befunnit oss i samma land och med tillgång till allt 
material. När vi sedan befunnit oss på samma plats har även vi med hög noggrannhet återigen 
gått igenom texterna för att diskutera och reda ut eventuella frågetecken.
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiri som vi har samlat in från våra respondenter. 
Kvalitativa undersökningar i form av öppna personliga intervjuer och mailintervjuer har 
använts samt dokumentanalys av ASICS CSR - och Sustainability rapport från 2014. En kort 
presentation av respondenterna presenteras samt en personlig definition av begreppet CSR 
ges. Vidare presenteras vår insamlade empiri från samtliga respondenter. Vi har valt att 
presentera respondenternas svar i fyra delar, Sportföretag och CSR, ASICS CSR-arbete, 
Varumärke och CSR samt Varumärkeslojalitet och CSR. Avslutningsvis presenteras 
information hämtad från vår dokumentanalys. 

4.1. Presentation av respondenterna 
ASICS beskriver i sin CSR- och Sustainability rapport (2014) att deras styrelse har det 
yttersta ansvaret när det gäller deras CSR - och hållbarhetsarbete. De beskriver att varje 
avdelning i verksamheten arbetar för att integrera hållbarhet i alla affärsstrategier och 
processer. I CSR och Sustainability rapporten (2014) beskriver ASICS att de sedan 2004 har 
en CSR & Sustainability avdelning, denna grupp arbetar för att driva företagets 
hållbarhetsfrågor och består av ett globalt team som är utsedd på regional nivå. Tillsammans 
arbetar denna grupp för att uppfylla ASICS CSR och Sustainability mål både internt och 
externt. Nedan presenteras våra intervjurespondenter, varav tre av dem ingår i detta globala 
team, Romy Miltenburg, Jimmy Adames och Brian Johnston. 

Romy Miltenburg- CSR och hållbarhetschef för ASICS Europé,       
Personlig intervju 2015-02-19.        
Miltenburg har totalt arbetat på organisationen i nio år där de första fyra åren var på 
säljavdelningen. Innan hon började med hållbarhetsfrågor gjordes ett trainee program på 
huvudkontoret i Japan under åtta månader. Sedan fem år tillbaka arbetar Romy på CSR och 
hållbarhetsavdelningen på huvudkontoret för ASICS Europe som ligger i Amsterdam. Allt 
som sker i Amsterdam rörande CSR - och hållbarhetsfrågor rapporteras kontinuerligt till 
huvudkontoret i Japan. 

Erik Nystedt - vd ASICS Sverige och Marknadschef för ASICS Scandinavia och 
Benelux. Personlig intervju 2015-03-13              
Nystedt har arbetat i bolaget i olika former sedan 1996 och sedan år 2001 är Nystedt vd för 
ASICS Sverige. Förutom sin vd-position i Sverige är även Nystedt marknadsansvarig och 
marknadschef för ASICS i norra Europa och Benelux.   

Jimmy Adames - CSR och hållbarhetschef för ASICS Amerika,              
Mail-intervju 2015-03-18               
Adames har arbetat i organisationen i snart fem år och arbetar för närvarande med CSR 
ansvar gentemot fabriker som producerar kläder och tillbehör i Amerika. Hans uppgift är att 
se över fabrikernas fotavtryck på världen. Då CSR-frågor berör företaget globalt har Adames 
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mycket kontakt med ansvariga i Europa och Japan för att diskutera allmänna frågor som 
målsättning, intern rapportering, stora förändringar eller för att diskutera nya idéer. 

Brian Johnston - CSR och hållbarhetsspecialist för ASICS Japan,                
Mailintervju 2015-04-20.              
Johnston har arbetat i organisationen i fyra år och hans roll är att identifiera den direkta och 
indirekta miljöpåverkan ASICS har i deras leverantörskedja samt arbeta med 
hållbarhetsrelaterade projekt som hjälper ASICS att leverera en strategi för långsiktig 
hållbarhet. Han är även ansvarig för att informera samtliga kollegor i företaget om CSR-
arbetet. För närvarande arbetar Johnston med överföringsprocesser av ASICS globala 
datahanteringssystem och olika projekt med räckvidd över hela världen.  

Fredrik Kron, Butikschef ASICS Flagship Store Stockholm,        
Personlig intervju 2015-03-23          
Butikschef för ASICS Flagship store i Stockholm. Kron har arbetat i organisationen i tre år 
och har varit butikschef sedan butiken öppnande för två år sedan. Innan Kron började arbeta 
på ASICS har han arbetat på en annan löpspecialist-butik där han även där var butikschef i 
fyra år. Kron har hand om de administrativa inom butiken men även försäljning, coaching och 
rekrytering av personal. 

4.2. Corporate Social Responsibility 
“CSR står för Corporate Social Responsibility, personligen talar jag hellre om termen 

Corporate Responsibility. När ordet social finns med i begreppet tror folk att det endast är 
fokus på den sociala delen när det egentligen handlar om att finna en balans mellan sociala, 
ekonomiska och miljömässiga faktorer. CSR och hållbarhet handlar om att finna långsiktig 
lönsamhet och förstå att ingen existerar på egen hand, utan alla har ett gemensamt ansvar 

gentemot samhället” 

Romy Miltenburg, 2015-02-19 

“I grunden så handlar CSR om sunt förnuft, att varje människa ska vara på ett sätt som hen 
önskar att andra var mot hen. Det behöver inte vara så mycket krångligare än så, i den 

enklaste av världar så skulle alla arbeta utifrån ett sunt förnuft, men tyvärr är det inte alltid 
så lätt.” 

Erik Nystedt, 2015-03-13 

 “CSR är hur ett företag bedriver sina dagliga uppgifter för att se till att det kommer att 
fortsätta att växa på ett ansvarsfullt sätt för att möta konsumenternas behov och krav. CSR är 
inte bara den sociala komponenten som endast påverkar fabriksarbetare, utan det tar hänsyn 

till alla faktorer som gör livet behagligt och hälsosamt för alla i hela värdekedjan, generation 
efter generation.” 

Jimmy Adames, 2015-03-18 
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CSR är hur ett företag ser på sin roll i samhället på lång sikt. Företaget bör vara en positiv 
och värdefull medlem av samhället och borde inte arbeta på egen hand. Det är nödvändigt att 
företaget beaktar de sociala och miljömässiga konsekvenserna av deras verksamhet, det kan 

även hjälpa företaget att förbli relevant för konsumenterna och samhället i framtiden. 

Brian Johnston, 2015-04-20 

4.4. Sportföretag och Corporate Social Responsibility  
Romy Miltenburg- CSR och hållbarhetschef för ASICS Europé 
Enligt Miltenburg finns det idag ett stort yttre tryck gentemot företags CSR-arbete, det finns 
allt fler lagar och regleringar kring exempelvis produktsäkerhet, kemikalieanvändning och 
miljöskydd. Om företag ignorerar detta kan det leda till en stor företagsrisk, en risk att förlora 
sin licens till att vara verksam i branschen. Många konsumenter, återförsäljare och andra 
intressenter är medvetna och också intresserade av företagens miljö- och sociala 
ansvarstagande. Miltenburg menar att konsumenter förväntar sig att företagen idag arbetar 
mot ett mer hållbart samhälle, att de därmed tar sitt ansvar gentemot världen och människan. 
På grund av det stora intresset och den ökande medvetenheten hos intressenter ser många 
företag CSR som en bra affärsmöjlighet för att få fler konsumenter. Miltenburg menar dock 
att om företag inte kommunicerar ut sitt CSR-arbete kan det ha en negativ inverkan mot 
företaget, om företaget inte berättar om sina ansträngningar kan det uppfattas som att inget 
egentligen görs. Om företag istället väljer att visa sina insatser och är tydliga med vad de 
arbetar med kan det leda till att företaget får ett starkare varumärke där uppfattningen om 
kvalitén hos varumärkets produkter kan förbättras. 
Miltenburg anser att företag måste arbeta aktivt med alla ansvarsområden för att leva upp till 
dagens förväntningar och krav från omvärlden. Det gäller att företag försöker ligga i framkant 
och försöka minska eventuella negativa delar i företaget. Miltenburg berättar att det är extra 
viktigt för företag i modebranschen att arbeta med CSR då det handlar mycket om 
leverantörskedjan. Det är få företag som äger en produktionsanläggning, produktionen är ofta 
fördelad till olika leverantörer och det är därmed viktigt att bevaka att allt går rätt till i 
leverantörskedjan. Idag kan journalister, konsumenter och organisationer lätt ta reda på 
information och fakta om olika företag, det är lätt att få information om vad som egentligen 
sker hos många företag menar Miltenburg.   
 
Miltenburg tror att många företag idag väljer att arbeta med CSR för att skapa en större vinst 
och att några företag använder olika miljöuttalanden i sin marknadsföring för att framstå som 
goda och miljövänliga, så kallad ”greenwash”, detta för att locka fler konsumenter. Samtidigt 
argumenterar hon att om företag inte arbetar med CSR och det händer något eller uppstår ett 
problem i värdekedjan kan det leda till mycket dålig publicitet. Bilden konsumenter och 
media har av företaget kan då försämras. Miltenburg anser att det är risk-reducerande för 
företagen om de arbetar med CSR, företagen kan på så sätt förhindra att det uppstår problem 
som kan leda till dålig publicitet.  
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Erik Nystedt- vd ASICS Sverige och Marknadschef för ASICS Scandinavia och Benelux 
Nystedt menar att CSR handlar i grund och botten om sunt förnuft, företag vill idag arbeta för 
ett bättre samhälle. CSR-arbete handlar om att se saker långsiktigt, vilket många företag är 
medvetna om, idag arbetar många företag för att miljön och människan ska leva och må bra 
över en längre tid. CSR-arbetet borde enligt Nystedt vara något som alla företag ser som en 
självklarhet. Att vi tillsammans arbetar och värnat mot samhället, människan och miljön. 
Nystedt hävdar att det finns ett stort yttre tryck från konsumenter och samhället. Idag är 
företag belysta från mängder av olika håll vilket gör att de val som företag gör når ut till alla 
som är intresserade av det. Ett företags arbete och eventuella missar sprider sig idag på ett helt 
annat sätt än vad det gjorde förr. Nystedt tror dock att många företag idag väljer att arbeta 
med CSR-frågor för att det är något som förväntas från konsumenterna. Men att endast arbeta 
med CSR för att det förväntas anser Nystedt blir genomskinligt gentemot konsumenter och är 
något som inte fungerar på en långsiktig plan. 
 
Jimmy Adames- CSR och hållbarhetschef för ASICS Amerika  
CSR-arbete är idag något som finns hos de flesta företag men en tydlig vision över arbetet 
med en klar policy och riktlinje saknas ofta enligt Adames. Många företag förstår innebörden 
av att vara en god förebild till människan och samhället. Majoriteten av företagen vill vara en 
bra faktor i samhället och vill föra en positiv förändring för de människor som de integrerar 
med, från idé och runt hela produktlivscykeln.  
 
Adames hävdar att CSR-arbetet för företag är något som påverkar mer om det inte finns än 
om det finns. Medvetenheten hos intressenter har på sistone vuxit snabbt där intresse för 
företagens sociala och miljömässiga ansvar anses allt viktigare. Adames menar att CSR-
arbetet hos ett företag måste vara en del av allas arbetsbeskrivning, det måste finnas en helhet 
där alla strävar mot samma mål. För att få ett fungerande CSR-arbete krävs det att det finns ett 
engagemang hos alla på företaget där det finns en förståelse över värdet av CSR-arbetet.  
 
Brian Johnston - CSR och hållbarhetsspecialist för ASICS Japan 
CSR är enligt Johnston en viktig faktor för att företagen ska förbli relevanta för konsumenter 
och samhället. Johnston anser att CSR är något som företag väljer att arbeta med eftersom de 
anser att CSR passar in i deras värderingar och ideal. Johnston beskriver att de även kan 
arbeta med CSR för att de anser att CSR kan hjälpa till att reducera och hantera risker inom 
deras verksamhet, risker som oro bland anställda och farliga produkter. Enligt Johnston är 
syftet med samtliga företag att de ska göra en vinst och förbli lönsamma i framtiden. Johnston 
anser att de företag som lyckas bäst med det är de företag som är verksamma inom CSR och 
som kan balansera sina vinstintressen med bredare samhälleliga vinster. Detta gynnar 
samhället och minskar osäkra och orättvisa arbetsvillkor. 
Fördelar med att arbeta med CSR i företaget är enligt Johnston att alla åtgärder leder till 
förbättringar vilka kan mätas för att se en utveckling. Nackdelar eller svårigheter med CSR är 
enligt Johnston att få godkännande för att vidta åtgärder och att ibland kan mentaliteten hos 
vissa chefer vara ett hinder då dessa ser CSR som en extra kostnad snarare än en övergripande 
fördel för verksamheten. 
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4.3. ASICS CSR-arbete 
Romy Miltenburg- CSR och hållbarhetschef för ASICS Europé 

ASICS CSR-arbetet är uppdelat i tre områden, produkter och tjänster, samarbete med 
leverantör och arbetstagare samt investering i samhällen och människor. Första området 
handlar om att försöka minska miljöeffekterna av ASICS produkter, att alltid leta efter nya 
innovativa idéer för att minimera miljöpåverkan. Att använda produktionsteknik som 
använder mindre energi och skapar mindre avfall. Att arbeta kontinuerligt med 
återvinningspolitik över råvaror och samtidigt minska miljöeffekterna av ASICS kontor och 
distributionscentraler. Det andra området handlar om att finna ett bra samarbete med 
leverantörer, där arbete endast sker med leverantörer som följer ASICS villkor. Miltenburg 
berättar att utvalda leverantörer sedan kontinuerligt granskas för att se att de följer ASICS 
krav. Tredje området handlar om att ASICS investerar i människor och samhällen, för ASICS 
är det viktigt att de anställda på företaget mår bra och att policys och riktlinjer på företaget 
följs berättar Miltenburg. ASICS stödjer även samhällen genom donationer, 
välgörenhetsarbete och sociala investeringar. 

ASICS mål med CSR-arbetet är enligt Miltenburg att minska effekterna av hur produkterna 
tillverkas, att säkerhetsställa en säker leverantörskedja med ett gott samarbete och att reducera 
ASICS produkters miljöpåverkan för att sträva mot en långsiktig och hållbar lönsamhet. 

Miltenburg berättar att ASICS CSR-arbete alltid har funnits i verksamheten, det har varit en 
av ASICS grundpelare redan vid starten och är alltså inget som har skapats på grund av yttre 
påverkan eller för att skapa större vinst. Miltenburg menar att för ASICS är det en självklarhet 
att arbeta med CSR-frågor, om inget sådant arbete hade funnits hade det blivit en stor risk för 
företaget där troligtvis många affärer skulle gå förlorade. ASICS försöker genomsyra CSR-
arbetet i verksamheten och vill ständigt ligga i framkant med CSR-frågor och arbetar därmed 
aktivt för att följa med i nya diskussioner och tankar som berör ämnet. Miltenburg berättar att 
det är bättre att vara proaktiv och förberedd på förändringar och påtryckningar från samhället 
som kan ske än att bli tvingad att förändras på grund av olika lagar och regler senare.  

Miltenburg berättar att vid uppstarter av nya butiker ges handböcker om CSR – och 
hållbarhetsarbetet ut till butikschefer för att ge information om arbetet ASICS gör och vilka 
regler som ska följas. Miltenburg berättar att riktlinjer för varje land görs men att det är 
svårare att få igenom alla CSR-delar i alla butiker, till exempel i östra Europa finns ingen 
källsortering vilket gör att det blir svårt att utföra samma nivå hos alla butiker. 

Enligt Miltenburg är orsaken till att ASICS startades på grund av att det finns en tro om att 
sport har en positiv inverkan på samhället och människan. De hjälper människor på en 
individnivå men det för samtidigt samman många människor och samhällen vilket betyder att 
ASICS som företag är en del av samhället och har på så vis ett ansvar gentemot samhället på 
både en social nivå men även på en miljömässig nivå. 

Miltenburg berättar att alla delar inom ASICS CSR-arbete är lika viktiga men om hon ska 
välja någon del är leverantörskedjan något som är otroligt viktigt att se över. ASICS har inga 
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egna fabriker utan har sin produkttillverkning i olika fabriker i Asien och Europa. Därför är 
det viktigt enligt Miltenburg att ha ett gott samarbete med sina leverantörer med en god 
dialog. Hur produkten skapas och vad som hamnar i den är för ASICS viktigt, därför är 
samarbetet med leverantörer något som värdesätts, ASICS vill veta att produkter håller de 
krav som är ställda, hela vägen från idé fram till slutkonsument. Hur arbetsförhållanden ser ut 
i fabriken och hur de arbetar med CSR- och hållbarhetsfrågor är för Miltenburg en av de 
viktigaste delarna i ASICS CSR-arbete. 

Erik Nystedt- vd ASICS Sverige och Marknadschef för ASICS Scandinavia och Benelux. 
Nystedt berättar att ASICS arbetar mycket med miljö, leverantör och samhällsfrågor. Nystedt 
förklarar att grunden för ASICS baseras på Kihachiro Onitsukas, ASICS grundare, 
värderingar och mål, dessa kan ses som ett CSR-projekt redan från början när bolaget 
startades. - Du ska vara mot andra så som du själv vill bli bemött. 

Nystedt menar att alla delar i ASICS CSR-arbete är lika viktiga då alla frågor berörs men att 
vissa områden inom CSR-arbetet får större fokus under vissa perioder, han förklarar att ibland 
ligger mer fokus på miljö och ibland mer på personalfrågor. En av de viktigaste delarna i 
CSR-arbetet anser Nystedt är att se över leverantörskedjan, när nya leverantörskontakter ska 
skapas är det viktigt att de följer ASICS värderingar och regler som bland annat berör miljön, 
samhället och de anställda. Om nya partners inte följer ASICS värderingar och regler från 
början kan de få hjälp av ASICS att förändras och förbättras då ASICS har stor erfarenhet och 
kunskap om dessa områden.  

Att ASICS arbetar med CSR ser Nystedt som en självklarhet, han menar att det är en 
hygienfaktor och något som alla företag bör arbeta med. Om inget CSR-arbete finns hos 
företag anser Nystedt att de inte borde få finnas på marknaden. Det krävs att företag arbetar 
med CSR för att allt ska fungera på ett långsiktigt plan. Han menar att det finns en risk om 
företag inte väljer att arbeta med CSR, i slutändan kan de bli uthängda i olika medier eller att 
slutkonsumenten inte vill bli förknippad med företaget och varumärket.   

ASICS har arbetat med många frågor som berör CSR men inte kommunicerat ut det på bästa 
sätt till konsument vilket lett till att ASICS blivit ifrågasatta om deras arbete och fått 
förfrågningar om varför de inte gör mer. Nystedt menar att detta är på grund av att ASICS är 
ett japanskt bolag och det finns en hävd som innebär att det inte anses fint att informera allt 
för mycket. Att ASICS arbetar med vissa punkter men inte offentliggör det kan bli 
motsägelsefullt enligt Nystedt.  

Jimmy Adames- CSR och hållbarhetschef för ASICS Amerika  

Adames berättar att CSR är en moralisk kompass av företaget. ASICS måste se till att policys 
och riktlinjer som är etablerade följs och att arbete enbart sker med leverantörer som möter 
ASICS krav och villkor. Adames beskriver att ASICS arbetar med etablerade policys och 
verktyg för att tydligt beskriva företagets förväntningar och för att avgöra om potentiella 
leverantörer uppfyller ASICS kriterier. ASICS arbetar med icke-statliga organisationer, 
föreningar och tredje parts revisionsbolag för att ge utbildning och stöd till utvalda 
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leverantörer. För ASICS är även varumärkesskydd otroligt viktigt då det är företagets 
riskhantering, -de som tar decennier att bygga, kan gå förlorade på några dagar om en stor 
tragedi inträffar på grund av slarv eller brist på engagemang.  

CSR-arbetet för ASICS sker på många områden exempelvis från kemisk efterlevnad som 
kolutsläppreducering till innovativ design och produktval för att minska arbetskraft och avfall 
vid ASICS tillverkningscentrum. ASICS mål med CSR-arbetet är att säkerställa en ren och 
rättvis leverantörskedja, att tillhandahålla säkra produkter till konsumenter. Produkterna ska 
lätt kunna återvinnas, komposteras eller återanvändas enligt Adames. En bra och rättvis 
leverantörskedja säkerställer enligt Adames nöjdare konsumenter och medarbetare. 
För att mäta resultatet av ASICS CSR-arbete görs årliga CSR-och hållbarhetsrapporter, där 
information om ASICS grundpelare finns och vad de har åstadkommit under ett år. ASICS 
CSR-arbete är något som alltid funnits i företagets kulisser men är något som inte pratas 
mycket om enligt Adames. Juridiskt möter ASICS de krav som ställs och har aldrig fått böter, 
påbackningar eller krav ställda mot sig. Mätningar görs även för exempelvis uppsatta mål 
gentemot reducerade kolutsläpp, återvinning, avfallshantering, vatten och energi samt 
förbättrad produktdesign. 

Adames hoppas på att ASICS CSR-arbete ska inspirera människor till att tillämpa liknande 
åtgärder i deras egna liv. Adames önskar att ASICS skulle bli bättre på att kommunicera ut till 
deras konsumenter om CSR-arbetet, han tror att det förhoppningsvis skulle inspirera 
konsumenterna till handling.  

Adames avslutar med att berätta att effekter av CSR ständigt växer och förändras, “Once you 
think you have conquer a hill top, you can see many more hills in the horizon”. 

Brian Johnston - CSR och hållbarhetsspecialist för ASICS Japan  
Johnston beskriver att ASICS roll i samhället och är att främja idrottsaktiviteter och andra 
samhällsstöd. På grund av detta har ASICS CSR- arbete ökat under de senaste åren och 
omfattar nu även hänsyn till material och produkttillverkning. Johnston förklarar att vissa 
CSR-aktiviteter är nära kopplade till produktavdelningar, en del till marknadsföring, och en 
del till andra stödfunktioner såsom juridiska lagar och regler samt kvalitetssäkringar. Enligt 
Johnston försöker CSR gruppen ständigt förbättra ASICS CSR-prestationer till att vara en 
positiv särskiljande faktor. 

Johnston anser att det viktigaste för att ASICS ska lyckas med deras CSR-arbete är att de har 
en stark ledning samt att de samarbetar väl med trovärdiga underleverantörer och institutioner 
som de köper in råvaror och material från. Enligt Johnston är de sociala förhållandena i 
produkttillverkning och leveranskedjan av högsta prioritet och därmed fokusområden för 
ASICS. Genom deras CSR-arbete hoppas ASICS enligt Johnston på att minska riskerna i 
leverantörskedjan, detta för att göra det möjligt att skapa mer hållbara produkter. 

CSR-arbetet bidrar till att visa alla i organisationen att dessa frågor är relevanta och viktiga att 
hantera. Enligt Johnston har CSR ofta ett mer långsiktigt perspektiv på grund av de ämnen 
som det hanterar och ansvarar för. Johnston menar att en stor del av ASICS arbete är att titta 
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på varje produkts LCA (livscykelanalys) eller de sociala risker som finns i leverantörskedjan 
och genom detta identifiera problem samt komma fram till förbättrings möjligheter. Att 
ASICS har medvetenhet om CSR hjälper dem enligt Johnston att titta på värdekedjan från ett 
annat perspektiv och att vara mer kritiska till hur saker och ting normalt utförs och hanteras.  

4.4. Varumärke och Corporate Social Responsibility 
Romy Miltenburg- CSR och hållbarhetschef för ASICS Europé 

Miltenburg förklarar att i förhållande till andra företag har ASICS inte kommunicerat ut sitt 
CSR-arbete lika mycket. Miltenburg menar att ASICS inte vill betona sitt CSR-arbete, hon 
förklarar att i sportkläder- och skoindustrin arbetar istället varumärken för att integrera sitt 
CSR- och hållbarhetsarbete i sin kärnverksamhet och deras varumärkesbild. Därmed sänder 
de ut ett budskap till sina konsumenter att de är ett “ansvarsfullt företag”.  

Miltenburg anser att ASICS borde bli bättre på att kommunicera ut sitt CSR - och 
hållbarhetsarbete men samtidigt menar hon att det är något som ASICS anser ska ingå i en 
högkvalitativ produkt. Miltenburg anser att ASICS CSR-arbete har en positiv inverkan på 
deras varumärke. Miltenburg menar att det viktigt för ASICS att påvisa att de erbjuder 
kvalitets produkter och att deras produkter har en hög prestanda vilket syns i de material som 
används i produkterna. Miltenburg anser att ASICS som varumärke är starkt förknippat med 
deras produkter. Det är enligt Miltenburg viktigt för ASICS att påvisa och kommunicera ut till 
deras konsumenter att kvalitén och ursprunget i produkterna är något konsumenterna inte 
behöver oroa sig för, Miltenburg anser att kvalité är en del av ASICS varumärke. 

Miltenburg anser att det alltid finns en viss grupp av människor som letar efter de mest 
hållbara produkterna eller varumärkena som uppfyller deras krav. Många konsumenter söker 
information om företag för att se om varumärket de väljer bekräftar att de gör ett bra beslut, 
Miltenburg understryker att när en konsument väljer ASICS gör de ett bra beslut. Samtidigt 
anser Miltenburg att det är en stor majoritet av konsumenterna idag som helt enkelt vill få 
bekräftelse på att de väljer ett varumärke eller en produkt som faktiskt är bra. Att produkten 
eller varumärket konsumenten redan föredrar uppfyller CSR- och hållbarhetskraven. 

Miltenburg anser att på grund av sociala medier har många företag idag varit tvungna att se 
över sitt CSR-arbete. Många företag som inte varit transparenta, inte varit helt klara med sitt 
arbete, har tvingats se över sitt arbete för att det inte ska påverka konsumenterna syn på deras 
varumärke. Miltenburg menar att konsumenter i dagens samhälle förväntar sig mer av 
företagen. Idag räcker det exempelvis inte att ha en trevlig hemsida med fina bilder, 
konsumenter är bra på att förstå att det är något som inte står rätt till. Miltenburg berättar att 
ASICS hela tiden måste följa diskussionerna om CSR i samhället och se till att de följer 
samma regler och policys som de andra företagen. Miltenburg anser att kraven på att 
företagens öppenhet kan komma att förändras drastiskt, hon menar att i exempelvis Asien har 
konsumenterna högre förtroende och litar på det som företagen säger men i Europa är 
konsumenterna mer kritiska och kräver mer att företagen faktiskt visar vad de gör, inte bara 
säger och beskriver deras arbete. Miltenburg menar att ASICS måste vara transparenta med 
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sitt CSR-arbete och med det menar hon att de måste vara öppna med vad de gör och på så sätt 
kan de bygga förtroende hos sina konsumenter. 
 
Jimmy Adames- CSR och hållbarhetschef för ASICS Amerika 

ASICS är kända för att vara ett högpresterande varumärke. Att ASICS klassas som ett 
högpresterande varumärke inkluderar ett nyskapande inom teknik och hållbarhetsfrågor, men 
enligt Adames är detta något som ASICS har varit dåliga på att kommunicera ut till sina 
konsumenter. 
 
Enligt Adames börjar allt fler människor förstå att hållbarhet inte är en fristående avdelning i 
företaget, utan att det snarare är ett sätt att göra bra saker och att det därmed bör vara en 
naturlig del av alla avdelningar i ett företag. Detta har enligt Adames en positiv påverkan på 
konsumenternas associationer till varumärket vilket resulterar i att företaget upplevs bättre. 

Enligt Adames kommunicerar inte ASICS om sitt hållbarhetsarbete till sina konsumenter 
överdrivet mycket. Adames beskriver ASICS som ett ödmjukt företag när det handlar om 
deras kommunikation om sitt varumärke och hänvisar till att det är ett japanskt företag, vilket 
innebär att de inte vill skryta. ASICS vill inte uppfattas som ett företag som använder sitt 
hållbarhetsarbete för att skryta. Adames beskriver också att ASICS inte vill missuppfattas 
som ett “greenwash företag”. Det är när företag försöker främja att de arbetar för en bättre 
miljö men när de i verkligheten gör det motsatta. Adames menar att om ASICS kommunicerar 
för mycket om sitt hållbarhetsarbete kan det misstolkas och kan därmed uppfattas som ett 
företag som använder sig av “greenwash”. 

Erik Nystedt- vd ASICS Sverige och Marknadschef för ASICS Scandinavia och Benelux. 

Nystedt beskriver att historiskt har ASICS alltid jobbat genom sina produkter för att beskriva 
sitt varumärke och att det är genom produkterna som ASICS har den varumärkesbild de har 
idag, vilket har resulterat i att ASICS har många lojala konsumenter. Nystedt menar att deras 
produkter är det som är deras starkaste USP (Unique selling proposition) och det som 
beskriver deras varumärke bäst. Nystedt beskriver ASICS varumärke som “ komfort och 
funktion i form av prestanda”, vilket är det som har gjort att ASICS växer. Nystedt beskriver 
även att ASICS vill uppfattas som ett varumärke som gör produkter som konsumenten kan 
använda för att utöva de aktiviteter de vill göra, - vi gör dem inte enbart för att det ska vara 
mode utan att de ska vara kläder som kan användas i sportsammanhang. Det är enligt 
Nystedt den uppfattningen som ASICS vill att människor ska ha av dem som företag. Nystedt 
berättar att ASICS just nu arbetar med att profilera sig som “True sport performance” och vill 
associeras med det som varumärke. True Sport Performance beskrivs som en guide för att 
driva och utveckla ASICS varumärke. Det förenar och drar samman alla delar av varumärket i 
en gemensam riktning. För att lyckas med detta gör ASICS marknadsundersökningar för att se 
om deras profilering når ut på marknaden och matchar de värden som de jämför mot samt om 
de stämmer överens med den varumärkesbild deras konsumenter har av dem. 
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Nystedt anser att CSR många gånger är svårt att kommunicera ut till konsumenterna på rätt 
sätt. Nystedt menar att om företag kommunicerar ut att de arbetar med CSR bara för att det är 
något som är kommersiellt kan det väldigt enkelt uppfattas fel av konsumenterna, vilket i 
slutändan kan påverka företagets varumärke och konsumenternas bild av varumärket. Nystedt 
anser att det är viktigt att företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete på ett öppet och ärligt sätt, 
han menar att risken för misstolkning bland konsumenter och i media blir då mindre. 

Nystedt anser att CSR är något som alla företag förväntas att arbeta med, det är något som är 
sunt förnuft och något alla företag bör jobba med. CSR är enligt Nystedt en hygienfaktor, det 
är något som förväntas och något som alla företag måste göra och lyckas de med det blir det 
en del av företagets allmänna processer och delar, vilket då kan kopplas till företagets 
varumärke och varumärkesbild. Nystedt beskriver att företag som inkluderar CSR-arbetet som 
en naturlig del av företaget enklare kan förmedla och kommunicera ut arbetet till 
konsumenterna, som då kommer uppfatta företaget som ett företag som tar miljömässiga och 
ansvarsfulla beslut. Detta anser Nystedt är en till en stor fördel, då företagets varumärke 
kommer uppfattas mer miljövänligt. Detta är något som Nystedt anser bör vara det optimala 
för företag och han hoppas att ASICS kan hitta den formen. 
  
Brian Johnston - CSR och hållbarhetsspecialist för ASICS Japan 
  
Enligt Johnston är CSR inte direkt kopplat till deras varumärkesbild utan Johnston anser att 
varumärkesbilden och kommunikationen om varumärket är mer kopplat och fokuserat till 
nyckelord och nyckelmedelanden som de arbetar med i olika kampanjer. Johnston anser 
däremot att CSR gynnar ASICS som ett varumärke indirekt, detta på grund av att det kan 
bygga ytterligare förtroende hos konsumenterna. Johnston förklarar att ASICS vill framstå 
som ett företag som erbjuder produkter av en hög kvalitet och prestanda, vilket Johnston 
menar att de försöker kommunicera ut detta till sina konsumenter och att CSR är en del av 
den framställningen. Men Johnston anser att ASICS fortfarande har mycket arbete kvar i 
arbetet med att bygga starka relationer med konsumenterna utifrån sitt CSR-arbete. 
  
Johnston berättar att för ASICS är deras CSR-arbete och aktiviteter kärnan i företaget. Med 
deras CSR-arbeta vill ASICS att deras konsumenter ska veta att de är aktiva inom CSR och 
hållbarhetsfrågor och att de tar det på allvar. ASICS vill även att konsumenterna ska 
uppskatta deras arbete och de bidrag de tillför till samhället och Johnston hoppas att detta ska 
öka konsumenternas syn på deras varumärke. Johnston beskriver vidare att ASICS CSR-
arbete ingår i vissa offentliga förslag och upphandlingar för att stärka deras varumärkesbild. 
  
Fredrik Kron- Butikschef, ASICS Flagship Store Stockholm 

Kron tycker att det har satts en tydlig och bra stämpel på ASICS som varumärke, där bilden 
av varumärket är kvalité och att det är seriöst. Dessa två delar har alltid varit återkommande 
för hur ASICS uppfattas hos konsumenten. Det ligger en stor forskning bakom varje produkt 
för att få produkten så bra som möjligt berättar Kron. Kron menar att ASICS självmant har 
valt att inte sväva iväg för mycket mot mode och utseende utan att de istället har satsat på 
produkter med hög prestanda och kvalité, Kron förklarar att -ASICS vill nå riktiga löpare. 
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 Kron hävdar att det finns en enorm trovärdighet kring varumärket vilket han tydligt märkte 
av innan han började arbeta för företaget, ASICS är de som har störts efterfrågan när det 
gäller löpning enligt Kron. När en konsument väl valt ASICS som varumärke blir 
konsumenten ofta lojal till varumärket då konsumenten vet vad hen får. 
  
Enligt Kron når ASICS ut till både elitidrottaren men också den vanliga motionären, han 
menar att om ASICS syns på de mer inbitna löparna och syns mycket på medier och stora 
tävlingar sprider det sig sedan till den vanliga motionären. 

4.5. Varumärkeslojalitet och Corporate Social Responsibility 
Romy Miltenburg- CSR och hållbarhetschef för ASICS Europe 

Miltenburg anser att det finns en nära länk mellan varumärkeslojalitet och förtroendet 
konsumenten har för ett specifikt företag. Miltenburg tycker att CSR - och hållbarhet är en 
mycket viktig faktor som rör konsumenternas syn av företaget. Miltenburg förklarar att 
ASICS ser CSR som en policy som de förväntas att uppfylla. Det är värdefullt att 
kommunicera och påvisa hållbarhet på produkt nivå, men Miltenburg menar att det är ännu 
viktigare för ASICS som varumärke och företag att kommunicera ut till deras konsumenter att 
de arbetar med CSR och därmed är ett företag som bryr sig om hållbarhetsfrågor. Om en 
konsument betalar ett högt pris för exempelvis en löparsko ska det vara självklart att 
konsumenten ska kunna förvänta sig och vara säker på att företagets CSR- och 
hållbarhetsarbete är något som är inräknat.  

Konsumenter och återförsäljare idag har stor kunskap och är beredda att ställa frågor och krav 
till företagen, vilket enligt Miltenburg påverkar företagen att ta ett större ansvar och att ha all 
bakgrundsfakta om deras produkter. Företagen behöver enligt Miltenburg kunna beskriva och 
förklara var deras produkter kommer ifrån och vad de innehåller. Vidare förklarar Miltenburg 
att det är viktigt att ASICS egna medarbetare är välinformerade om deras handlande och att 
medarbetarna vet hur de ska bete sig när de möter konsumenter. Miltenburg beskriver att 
ASICS har strikta normer och regler över hur de vill göra affärer med partners och att de finns 
vissa normer som ASICS förväntar sig att deras partners ska följa när det gäller miljö, 
människor, kvalitetsstandard och produkt, vilket är det som konsumenterna i slutändan får ta 
del av. Miltenburg menar avslutningsvis att om ASICS kan förmedla detta till sina 
konsumenter samt att deras konsumenter enkelt kan hitta information om hur ASICS arbetar 
rörande ovanstående frågor kan det resultera i att konsumenterna associerar ASICS till att 
vara ett pålitlig och bra företag och därmed ett bra val. Miltenburg anser därmed att CSR på 
produktnivå kan övertyga konsumenten att de gör ett bra val när de väljer ASICS och att de är 
ett pålitligt och ansvarstagande företag.  
 
Jimmy Adames- CSR och hållbarhetschef för ASICS Amerika 

Enligt Adames skapar CSR-arbetet hos företag fler konsumenter och relationen till befintliga 
konsumenter blir starkare. Adames anser att om ett företag endast arbetar med CSR för egen 
vinning kommer konsumenterna slutligen se igenom det, vilket inte kommer ge en långsiktig 
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vinst för företaget. Företaget och varumärket kommer att få negativ publicitet då de anses 
falska och otrovärdiga. 

Enligt Adames är CSR något som ASICS arbetar med för att de anser att det är det ända rätta. 
CRS är enligt Adames något som skapar medvetenhet hos konsumenter och växer allt mer, 
Adames menar att det blir en allt mer nödvändig faktor för företag att använda och integrera i 
sin verksamhet. Adames beskriver att idag förväntar sig konsumenter att produkterna de 
köper ska vara “gröna”, att de ska vara bra för dem som personer och för miljön. 
 
Enligt Adames kan det ha en större negativ påverkan på företaget om de inte arbetar med 
CSR, men det märks inte lika mycket ifall företaget arbetar med CSR på rätt sätt. De insatser 
ASICS gör för att minska och eliminera onödigt slöseri, minska energi - och 
vattenförbrukning samt att förbättra logistik och resurshantering är saker som Adames önskar 
att ASICS kunde visa bättre och använda det för att inspirera andra till handling. 
 
Adames beskriver att ASICS producerar mycket högteknologiska och konsekventa produkter 
och det tar därför tid att säkerställa att produkterna de producerar uppfyller alla höga krav. 
ASICS tycker inte om att göra många tester på sina produkter, de vill att deras produkter ska 
vara av hög kvalitet redan första gången de produceras. Adames beskriver ASICS som 
mycket konservativa och de överlägger noga vilket tillvägagångssätt de ska ta, om de ska ta 
den mer försiktiga vägen eller ta mera risker. Adames anser att ASICS kan öka sin 
kundlojalitet om de börjar berätta deras historia och det hårda arbete som faktiskt pågår 
bakom kulisserna. 
  
Erik Nystedt- vd ASICS Sverige och Marknadschef för ASICS Scandinavia och Benelux. 

Nystedt beskriver att historiskt har ASICS alltid jobbat genom produkter för att beskriva och 
stärka sitt varumärke och att det är genom produkterna som ASICS har den varumärkesbild 
och rykte de har idag, vilket har resulterat i att ASICS har lojala konsumenter. Nystedt 
beskriver även att ASICS har en profilering som ett väldigt produktdrivet företag och det är 
det som driver konsumenterna tillbaka till dem. Nystedt menar att när en konsument får prova 
ASICS produkter för första gången och de inte fått oturen att få fel produkt så kommer 
samtliga konsumenter nästan alltid tillbaka och köper fler produkter. Det påvisar därmed att 
ASICS har mycket lojala konsumenter och Nystedt menar att det har gjort att ASICS mål är 
att hela tiden få fler människor att prova deras produkter för då blir de lojala och kommer 
tillbaka. 
 
Hur ASICS ska kommunicera ut sitt CSR-arbete på bästa sätt till sina konsumenter hade gärna 
Nystedt velat ha en undersökning på, att veta från konsumenten hur ASICS på bästa sätt ska 
visa sitt CSR-arbete hade varit otroligt önskvärt. ASICS arbetar idag mycket med 
återförsäljare vilket kan bli svårt att nå ända fram till slutkonsumenten med informationen. 
ASICS får dock mycket frågor från återförsäljare där vi skriver avtal om hur vi arbetar inom 
vissa områden. 
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Nystedt anser att någonstans förväntas det att alla företag arbetar med CSR. Då ASICS 
arbetar med det och fortfarande kan leverera den nivå på produkter som de gör idag, så bör 
det tillsammans vara en otrolig styrka där konsumenterna kan se en helhet och ett samband 
mellan vad ASICS gör och vad de står för. 
  
Enligt Nystedt är det många konsumenter som idag inte vet bakgrunden till varför ASICS 
startades och den filosofi företaget arbetar för. ASICS vill alltid sträva mot en rättvis och 
hållbar värld berättar Nystedt. När Nystedt berättar historian bakom företaget blir människor 
mycket imponerande. Nystedt förklarar att han därför skulle vilja ta berättelsen vidare och 
berätta den för alla och väva in den mer i allt som ASICS gör men han anser att det skulle 
vara mycket resurskrävande. Nystedt berättar att han i framtiden skulle vilja föra in 
berättelsen mer i ASICS arbete och att det därmed enkelt skulle kunna kopplas till deras CSR-
arbete. 
  
Brian Johnston - CSR och hållbarhetsspecialist för ASICS Japan 
 
Johnston menar att de flesta företag eller varumärken ännu inte har kunnat visa på en stark 
koppling mellan hög CSR prestanda och ökad försäljning, inte heller har de funnits en 
koppling mellan konsumenternas uppfattning av varumärket och deras CSR-arbete. Även 
Johnston tar upp att ASICS har varit dåliga på att kommunicera ut om sitt CSR-arbete och att 
det därmed är svårt för dem att mäta och se ett samband mellan deras CSR-arbete och 
konsumenternas förtroende för varumärket. Johnston anser dock att kommunikation är en 
viktig länk mellan CSR-arbetet och chansen att bygga konsumenternas förtroende. 
  
Johnston anser att en stark CSR-profil visar konsumenterna att ASICS ser helheten och inte 
bara försöker göra en vinst för dem själva. Enligt Johnston kan CSR skapa varumärkeslojalitet 
genom att fungera som ett tillägg till de redan omtalade och erkända värde som ASICS 
erbjuder, det vill säga hög kvalité och prestanda på produkterna. Johnston menar att 
konsumenter som anser att CSR är viktigt kommer att vända sig mer åt de varumärken som 
arbetar med CSR. 
  
Enligt Johnston är konsumenterna idag mer intresserade av de CSR-aktiviteter som företag 
gör, men han menar att det är mer kopplat till företagets förtroende och varumärkesvärde. Det 
är enligt Johnston inte många konsumenter som proaktivt väljer varumärken eller produkter 
med en bra CSR-profil. Fortsatt förklarar Johnston att om priserna på två jämförbara 
varumärken eller produkter är det samma kommer en stor del av människor att välja 
alternativet med den bästa CSR-profilen. 
  
Fredrik Kron- Butikschef, ASICS Flagship Store Stockholm 
  
För att få lojala konsumenter till ASICS Flagship store i Stockholm berättar Kron att arbetet 
har sett ut på olika vis under åren. Något som ASICS idag arbetar med går under 
arbetsnamnet “ASICS ambassadörer” vilket innebär att personalen i butiken ska behandla 
varje konsument som en potentiell ambassadör. Detta är något som har påbörjats på grund av 
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att personalen bär på en stor erfarenhet och besitter goda kunskaper om varumärket berättar 
Kron. För att sträva mot detta ska en fantastisk service ges till konsumenten, en så bra service 
att konsumenten känner sig otroligt nöjd över besöket och att hen återkommer. Kron menar 
att det är visionen och det är dit han och personalen strävar mot att nå, - att ge en service som 
är högre än på andra ställen! 
 
Kron berättar att arbetet för att få lojala konsumenter kan ske på olika vis men att mycket 
grundar sig i att ge en bra kundupplevelse. Det kan vara allt från att få konsumenten att må 
bra och prata om saker som inte behöver vara om löpning till att sporra konsumenten till att 
utvecklas, inspirera dem till att träna mer eller att träna annorlunda. Det kan även vara att ge 
tips och råd för hur de på bästa sätt tar hand om sin utrustning, enligt Kron ligger fokus på att 
göra konsumenten nöjd med sitt besök. Kron menar att det inte finns något facit eller ett 
enkelt sätt att nå dit men att det är viktigt att vara kreativ, att ge någonting utöver det vanliga. 
Service-tänket för ASICS ska vara bra, enligt Kron är ribban satt ganska högt. 
  
Kron tror att det finns en stark koppling mellan företags CSR-arbete och varumärkeslojalitet, 
han själv tilltalas till företag som har en god miljö- och hållbarhetsprofil. Om informationen 
om företagets arbete relaterat till CSR finns anser Kron att företaget känns seriöst och 
trovärdigt. Samtidigt menar Kron att om information om företagets CSR-arbete tas upp eller 
används i marknadsföringssyftet ställer det stora krav. Kron menar att om företag endast 
arbetar med CSR-relaterade frågor för att det är i hetluften och skälet till det inte är genuint 
kommer det leda till negativa påföljder som mindre lojala konsumenter och minskad vinst. 
För att kommunicera ut ASICS CSR-arbete är det viktigt enligt Kron att det sker genom hela 
organisationen och att det finns en tydlig röd tråd i arbetet. Att alla i organisationen är 
informerade och arbetar mot samma mål och att det exempelvis finns någon typ av 
certifiering på ASICS produkter. Kron menar att det är viktigt att nå slutpersonen som säljer 
produkten, så att hen vet bakgrunden om produkten genom hela värdekedjan. Kron berättar att 
den enda informationen han och butiken har fått är en upplärningsmanual som beskriver att 
ASICS tar sitt ansvar, men inte på vilket sätt och på vilken nivå.  
 
Kron tycker det är synd att kommunikation om ASICS CSR-arbete inte har skett ända vägen 
fram, han berättar att butiken fått extremt lite information om företagets CSR-arbete, vilket 
har lett till att frågor från konsumenter som rör CSR-relaterade frågor har varit svåra att svara 
på. Kron tycker att informationen på ett lätt sätt borde kunna nå en ASICS-butik men att det 
troligtvis är svårare att få ut hela informationen till exempel återförsäljare som Stadium och 
InterSport. Om informationen om CSR-arbetet hade nått fram till butiken hade han själv 
kunnat utnyttja informationen på ett positivt sätt. Personalen hade på ett riktigt, seriöst och 
stolt sätt kunnat berätta för potentiella ambassadörer, konsumenter, att CSR- relaterade frågor 
är något ASICS arbetar effektivt med och något de är stolta över. Kron avslutar med att 
poängterar att om informationen hade getts hade personalen kunnat använda det och berätta 
för konsumenten om arbetet, vilket Kron tror hade förhöjt besöket i butiken och även stärkt 
ASICS som varumärke ännu mer. 
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4.6. Dokumentanalys- CSR - och Sustainability rapport från 2014 
ASICS beskriver att de kontinuerligt strävar mot en hållbar, säker och rättvis värld och att 
CSR-relaterade frågor är något ASICS alltid haft med i sin filosofi, redan från start. En egen 
CSR-avdelning i Japan kom dock inte förrän 2000-talet, idag finns CSR-avdelningar även i 
Europa och Amerika. 

Enligt ASICS innebär Corporate Responsibility att leva upp till arvet och visionen som 
grundaren Onitsuka skapade när han grundade företaget. ASICS skriver i sin CSR - och 
Sustainability rapport (2014) att de syftar till att tillhandahålla produkter och tjänster som 
skapar värde för deras konsumenter och bidrar till ett sunt samhälle samt tillhandahålla 
produkter som är säkra och sunda, för deras konsumenter samt för omvärlden. 
  
ASICS menar att för att bli en hållbar organisation krävs mer än bara en filosofisk helhetssyn. 
De försöker ständigt sträva efter att inkludera en social och miljömässig hänsyn i alla deras 
affärsbeslut samt att de arbetar med affärspartners som delar deras engagemang för en hållbar 
och rättvis sportutrustningsindustri. I affärssammanhang refererar ASICS till att hållbarhet 
syftar till att skapa långsiktig lönsamhet. ASICS skriver att för att uppfylla kraven om 
hållbarhet krävs att organisationen inte gör en förlust i ett socialt, miljömässigt eller finansiellt 
perspektiv. 
  
ASICS skriver i sin CSR - och Sustainability rapport (2014) att de ständigt kämpar för att 
prestera sitt bästa när det kommer till deras CSR - och hållbarhetsarbete. På samma sätt som 
sportatleter ständigt utmanar sig själva menar ASICS att det utmanar sig själva inom sitt CSR-
arbete, de letar ständigt efter nya sätt att bli bättre och utvecklas på. I ett citat från deras CSR -
och Sustainability rapport (2014) beskriver ASICS president och CEO Motoi Oyama ASICS 
CSR - och hållbarhetsarbete:               
                                              
We aim to include sustainability considerations in every aspect of our business. That includes 

the wellbeing of our customers, reducing the environmental footprint of our value chain, 
promoting fair and safe working conditions at our supplier partners, and supporting our 

employees and the community. 
Motoi Oyama President and CEO ASICS (ASICS CRS - och Sustainability report, 2014:2) 

  
ASICS skriver i sin CSR - och Sustainability rapport (2014) att för dem är hållbarhet som 
deras DNA. När grundaren Kihachiro Onitsuka etablerade företaget 1949, ville han att 
företaget skulle vara en kraft för positiv förändring, han ville ge Japans ungdomar i 
efterkrigstiden en förnyad positiv känsla till livet och en ny riktning att sträva mot. Detta ville 
han skapa genom att främja till hälsa och idrott. Med tiden kom denna filosofi att få ett 
bredare syfte och kom att ligga till grund för ASICS företagsfilosofi: “Uppfylla vårt sociala 
ansvar och bidra till att förbättra villkoren för samhällen runt om i världen”. ASICS 
beskriver att idag är denna filosofi inrotad i varje område i verksamheten, de beskriver att 
hållbarhetsprinciperna är inrotade i ASICS ande och definierar allt de gör. 
ASICS beskriver i sin CSR - och Sustainability rapport (2014) att deras filosofi bygger på att 
de är ett offentligt företag som alla ska kunna ta del av. Med detta menar ASICS att de är 
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starkt beroende av en mängd olika intressenter, som alla har viktiga roller att spela för att 
hjälpa dem att uppfylla deras hållbarhetsmål. ASICS olika intressenter består av konsumenter, 
anställda, affärspartners, aktieägare, investerare, icke-statliga organisationer (NGOs), 
myndigheter, akademiska partners, branschorganisationer och samhällen. ASICS beskriver i 
sin CSR - och Sustainability rapport (2014) att det är viktigt att bygga starka relationer med 
intressenterna och engagera dem i verksamheten, så att ASICS kan förstå vilka frågor som 
betyder mest för intressenterna och agera därefter.                       
  
ASICS skriver i sin CSR - och Sustainability rapport (2014) att de har ett antal prioriteringar, 
dessa prioriteringar försöker de att fokusera på för att fastställa ett framtida mål att sträva mot 
för att minska påverkan på miljön och omvärlden. ASICS beskriver att de fastställer dessa 
prioriteringar genom att lyssna på intressenter och identifierar de frågor som är av största 
intresse för dem. Genom denna process beskriver ASICS i sin rapport tre hållbarhets områden 
som de vill prioritera under nästkommande år, 2015: 
  
1. Minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan 
2. Förbättra kemikaliehantering i leverantörskedjan 
3. Bättre arbetsförhållanden i leverantörskedjan 
  
ASICS beskriver i sin CSR - och Sustainability rapport (2014) att med hjälp av dessa 
prioriteringar har de satt upp årliga och halvtids hållbarhetsmål för 2015. Under arbetet mot 
dessa mål kommer de kontinuerligt följa upp och utvärdera deras framsteg för att utveckla 
prioriteringar för 2015 och framåt. 
                                                                                                                                  
ASICS skriver i sin CSR - och Sustainability rapport (2014) att de vill skapa en hållbar 
värdekedja som omfattar alla delarna i verksamheten. Detta vill ASICS göra genom att 
integrera hållbarhetsprinciper i utformningen av alla deras produkter. ASICS beskriver att de 
ständigt undersöker vilken miljöpåverkan deras produkter har på miljön och omvärlden, samt 
att de ständigt försöker förbättra och reducera denna påverkan från deras produkter och 
tillverkningsprocesser. Genom detta arbete beskriver ASICS i sin CSR - och Sustainability 
rapport (2014) att de vill främja en hälsosam livsstil till alla sina konsumenter. Varje år 
sponsrar ASICS mer än 135 maratonlopp och stora löpevenemang över hela världen och även 
andra sportevenemang. ASICS inspirerar även till en mer hälsosam livsstil genom att bidra 
med filantropiska donationer, volontärarbete, erbjuder katastrofhjälp och stödjer utbildningar 
för friskare och mer hållbar livsstil. 
  
ASICS menar på att hållbarhet inte är något företag kan uppnå på egen hand. De beskriver att 
i deras bransch måste alla olika enheter i värdekedjan ha ett eget intresse för att handla på ett 
hållbart sätt. Men genom deras företagsfilosofi menar ASICS i sin CSR - och Sustainability 
rapport (2014)  att de kan engagera och inspirera alla enheter i värdekedjan att tillsammans 
arbeta för en gemensam och mer hållbar industri. ASICS beskriver även i sin CSR - och 
Sustainability rapport (2014) att för att uppnå sina hållbarhetsmål arbetar ASICS med att 
utbilda och träna sina underleverantörer. De beskriver att det tidigare saknades kunskap kring 
arbets- och miljönormer och att underleverantörerna saknade medvetenhet kring hälsa och 
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säkerhet. Men detta är något som förändrats när ASICS har delat med sig av sin CSR - och 
hållbarhetsfilosofi och börjat undervisa sina underleverantörer. 
  
ASICS beskriver att den mest värdefulla tillgång dem har är deras medarbetare, de skriver i 
sin CSR - och Sustainability rapport (2014) att de tror att de med sin företagskultur kan 
inspirera sina anställda och att det därmed kommer leda till att deras anställda utvecklas 
personligen vilket också påverkar företagets tillväxt positivt. Genom att skapa en teamkänsla 
hoppas ASICS skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar mångfald och respekt för alla, samtidigt 
som varje anställd får chansen att visa individualitet och kreativitet. 
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5. Analys 
I analyskapitlet presenteras och jämförs sambanden mellan den teoretiska referensramen och 
de empiriska fynden som gjorts efter våra intervjuer samt vår dokumentanalys. Vi har valt att 
vara objektiva i vår analys för att sedan ägna det avslutande kapitlet till slutsats och 
diskussion av analysen. Utifrån empiri och teori presenterar vi analysen i sex delar, 
Corporate Social Responsibility, Sportföretag och CSR, ASICS CSR-arbete, Kommunikation 
av ASICS CSR-arbete, Varumärke och CSR sam Varumärkeslojalitet och CSR. 

5.1. Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility har under de senaste 25 åren blivit allt viktigare och 
prioriteras allt mer i kommersiella organisationer (Dahlsrud, 2008). Enligt Moir (2001) 
omfattar det många frågor, bland annat företagets relation till deras anställda, 
fabriksnedläggningar, mänskliga rättigheter, samhällsrelationer och företags etik-och miljö. 
Enligt Dahlsrud (2008) innebär CSR att företag integrerar ett socialt och miljömässigt 
hänsynstagande i sin verksamhet för att bidra till hållbar utveckling. 
  
Många företag runt om i världen ser CSR som en självklarhet att arbeta med, dels på grund av 
det sociala ansvaret men även för att genom CSR kan företagen stärka sitt varumärke samt få 
större intresse och stöd från konsumenterna (Athanasopoulou et al., 2011; Ghosh et al., 2013). 
Enligt Nystedt är CSR en hygienfaktor, det vill säga något som förväntas och något som alla 
företag bör arbeta med. Nystedt menar att för att lyckas med CSR-arbetet måste det bli en del 
av företagets allmänna processer och delar, vilket i sin tur kan komma att kopplas till 
företagets varumärke och varumärkesbild. Mohr och Webb (2005) och Sen och Bhattacharya 
(2001) är överens om att CSR har en positiv inverkan på företaget och har en viktig roll för 
konsumentens utvärdering av köpet och företaget i sin helhet. CSR är enligt Johnston en 
viktig faktor för att företagen ska förbli relevanta för konsumenter och samhället. Johnston 
anser att CSR är något som företagen väljer att arbeta med på grund av det passar in i deras 
värderingar och ideal. 

5.2. Sportföretag och Corporate Social Responsibility 
Idag finns det en stark trend bland sportföretag att engagera sig socialt och det kan därmed 
bidra till en positiv avkastning till samhället. När sport och CSR möts i företagsvärlden 
bidrar det till flertalet fördelar, bland annat miljö- och hållbarhetsmedvetenhet, 
hälsomedvetenhet och social aktivitet bland människor. Sporten och sportföretag anses vara 
en del av samhället och kan användas som ett verktyg för att nå ut med företagens CSR-
arbete (Smith & Westerbeek, 2007). 
  
Enligt Athanasopoulou et al. (2011) har en mängd olika faktorer lett till den ökande 
betydelsen av CSR inom sportbranschen. Idag har intresset för idrott överlag ökat allt mer 
vilket gjort att sportföretag växer, för det andra har konsumenter idag en större medvetenhet 
om vad som pågår i samhället och är intresserade av hur företagen arbetar med sitt sociala 
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ansvar (Athanasopoulou et al., 2011). ASICS är ett av världens fem största varumärken inom 
sportkläder och skoindustrin och arbetar flitigt med CSR-relaterade frågor. I ASICS CSR- och 
Sustainability rapport (2014) försöker de ständigt sträva efter att inkludera en social och 
miljömässig hänsyn i alla deras affärsbeslut. De arbetar med affärspartners som delar deras 
engagemang för en hållbar och rättvis sportutrustningsindustri (ASICS CSR- och 
Sustainability rapport, 2014). Smith och Westerberg (2007) menar att det finns en trend bland 
sportföretag att engagera sig socialt och att det därmed kan bidra till en positiv avkastning till 
samhället. Sporten besitter en makt att fängsla både enskilda individer och hela samhällen och 
skapa en miljö som bidrar till ett socialt kapital i samhället (Smith & Westerbeek, 2007). 
Enligt Johnston är syftet med samtliga företag att de ska göra en vinst och förbli lönsamma in 
i framtiden. Johnston anser att de företag som lyckas med detta bäst är de företag som är 
verksamma inom CSR och som kan balansera sina vinstintressen med bredare samhälleliga 
vinster, som gynnar samhället och minskar osäkra/orättvisa arbetsvillkor. Respondenterna och 
ASICS CSR- och Sustainability rapport (2014) menar att orsaken till att ASICS startades är 
på grund av att det finns en tro om att sport har en positiv inverkan på samhället och 
människan. Adames berättar att majoriteten av företagen vill vara en bra faktor i samhället 
och vill föra en positiv förändring för de människor som de integrerar med, från idé och runt 
hela produktlivscykeln. ASICS som företag är en del av samhället och har på så vis ett ansvar 
gentemot samhället på både en social nivå men även på en miljömässig nivå menar 
Miltenburg och Adames.  
  
Yuanqiong och Keung (2014) skriver att företagens sociala ansvar under de senaste åren har 
ett stort inflytande på konsumentens beteende och kan betraktas som ett 
markandsföringsverktyg. Miltenburg tror dock att många företag idag använder olika 
miljöuttalanden i sin marknadsföring för att framstå som goda och miljövänliga för att locka 
fler konsumenter när de egentligen inte är det. Kron menar på att om ett företags CSR-arbete 
tas upp i marknadsföringssyfte ställer det stora krav på företaget. Kron menar samtidigt att om 
information om företagets CSR-arbete finns med i marknadsföringen kan det kännas seriöst 
och trovärdigt, men att det krävs en viss balansgång.  
  
Miltenburg menar att på grund av det stora intresset och den ökade medvetenheten hos 
konsumenten ser många företag CSR som en bra affärsmöjlighet för att få fler konsumenter. 
Walters (2009) menar att många företag har valt att arbeta med CSR för att få olika typer av 
fördelar, både sociala men även för att gynna sin verksamhet. Mohr och Webb (2005) samt 
Sen och Bhattachary (2001) är överens om att CSR har en positiv inverkan på företaget, de 
menar att CSR har en viktig roll för konsumentens utvärdering av köpet samt företaget i sin 
helhet. Nystedt beskriver att företag som inkluderar CSR-arbetet som en naturlig del kan på 
ett enklare sätt förmedla och kommunicera ut arbetet till konsumenterna.  Detta menar 
Nystedt gör att varumärket kommer uppfattas mer miljövänligt och menar att det är till stor 
fördel för företaget. Även Walker och Kent (2009) hävdar att CSR-arbetet i sportföretag har 
en stark och positiv inverkan på företagets upplevda rykte bland dess intressenter. 
  
Miltenburg berättar att det finns ett stort yttre tryck gentemot företags CSR-arbete och menar 
på att det finns allt fler lagar och regler kring exempelvis miljöskydd. Athanasopoulou et al. 
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(2011) hävdar att allt fler företag ser det som en självklarhet att arbeta med CSR, dels för det 
sociala ansvaret men även för att få större intresse och stöd från konsumenterna. Adames 
anser även han att det allt mer blir en nödvändig faktor för företag att arbeta med CSR och 
integrera det i sin verksamhet. Adames beskriver att idag förväntar sig konsumenter att 
produkterna de köper ska vara gröna, att de ska vara bra för dem som personer men även för 
miljön. Nystedt hävdar att företag är belysta från mängder av olika håll, vilket gör att de val 
som företag gör når ut till alla som är intresserade av det. Miltenburg hävdar att om företag 
ignorerar trycket utifrån intressenter kan det leda till en stor företagsrisk, en risk att förlora sin 
licens till att vara verksam i branschen. Enligt Shin (2014:2) är orsaken till att företag arbetar 
med CSR på grund av yttre faktorer såsom utomstående intressenter som sätter press på 
företaget. Även Adames poängterar att medvetenhet hos intressenter har på senaste tiden 
vuxit snabbt där intresse för företagens sociala och miljömässiga ansvar anses allt viktigare. 
  
För att få konsumentens positiva attityd till företagets CSR-arbete är det viktigt att CSR-
arbetet sker på ett bra sätt, där företaget är involverade och arbetar med sitt sociala ansvar 
kontinuerligt (Ghosh et al., 2013). Adames poängterar att det är viktigt att det finns ett 
engagemang hos alla på företaget och att det finns en förståelse över värdet av CSR-arbetet. 
Om detta inte finns menar Adames att CSR-arbetet inte kommer att fungera. Även Nystedt 
poängterar att det är viktigt att alla på företaget tillsammans arbetar och värnar mot samhället, 
människan och miljön. Johnston menar att CSR-arbetet bidrar till att visa alla i organisationen 
att CSR-relaterade frågor är relevanta och viktiga att hantera. ASICS skriver i sin CSR- och 
Sustainability rapport (2014) att hållbarhet inte är något företag kan uppnå på egen hand. De 
beskriver att i deras bransch måste alla olika enheter i värdekedjan ha ett eget intresse för att 
handla på ett hållbart sätt. Walker och Kent (2009) menar att det är viktigt att arbeta med CSR 
brett, både inom sin egen organisation och även utanför för att få en så stark genomslagskraft 
som möjligt samt för att få ett gott rykte hos sina konsumenter. Adames menar att det måste 
finnas en helhet där alla strävar mot samma mål, CSR-arbetet måste vara en del av allas 
arbetsbeskrivning för att det ska lyckas. Även Kron poängterar att det är viktigt att ASICS 
CSR-arbete sker genom hela organisationen och att det finns en tydlig röd tråd i arbetet, där 
alla i organisationen är informerade och arbetar mot samma mål. Ghosh et al. (2013) hävdar 
att det viktigt att CSR arbetet sker på ett bra sätt, där företaget är involverade och arbetar med 
sitt sociala ansvar kontinuerligt för att få konsumentens positiva attityd till företagets CSR-
arbete. 

5.3. ASICS CSR-arbete 
ASICS skriver i sin CSR och Sustainability rapport (2014) att för dem är hållbarhet som 
deras DNA. ASICS vill tillhandahålla produkter och tjänster som skapar värde för deras 
konsumenter och bidrar till ett sunt samhälle samt tillhandahålla produkter som är säkra och 
sunda, för deras konsumenter samt för omvärlden. 
  
Om ett företag arbetar med CSR kan det hjälpa företaget att bygga upp sin försäljning, 
arbetskraft och människors förtroende för företaget som helhet (Moir, 2001). Miltenburg, 
Nystedt, Adames och Johnston menar att det är en självklarhet för ASICS att arbeta med 
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CSR-frågor. Adames menar att CSR är en slags moralisk kompass av företaget, vilket även 
beskrivs i ASICS CSR-och Sustainability rapport (2014). Adames berättar att ASICS måste se 
till att policys och riktlinjer som är etablerade följs och att arbete enbart sker med leverantörer 
som möter ASICS krav och villkor. Alla respondenter är överens om att det finns en stor risk 
med att inte arbeta med CSR-relaterade frågor. Miltenburg och Nystedt menar att många 
affärer skulle kunna gå förlorade, de kan bli uthängda i media, eller att slutkonsumenten inte 
vill bli förknippad med företaget och varumärket. Adames berättar att varumärkesskydd är 
otroligt viktigt för ASICS då det är företagets riskhantering, han berättar att det som tar 
decennier att bygga kan gå förlorade på några dagar om en stor tragedi inträffar på grund av 
slarv eller brist på engagemang. Enligt Stanwick och Stanwick (1998) är många forskare 
överens om att CSR-arbete kan ge större intresse och stöd från konsumenterna, vilket leder till 
högre vinster för företaget. Med sitt CSR-arbete vill ASICS enligt Johnston att deras 
konsumenter ska veta att de är aktiva inom CSR- och hållbarhetsfrågor och att de tar det på 
allvar. Adames menar att CSR är något ASICS arbetar med för att det är de ända rätta och 
Nystedt menar att CSR-arbete måste finnas i företag för att det ska fungera på ett långsiktigt 
plan. Enligt Adames är CSR något som kan ha en större negativ påverkan på företaget om de 
inte arbetar med det, men det märks inte lika mycket ifall företaget arbetar med CSR och 
använder det på rätt sätt. Miltenburg anser att det är risk-reducerande för företagen om de 
arbetar med CSR, företagen kan på så sätt förhindra att det uppstår problem som kan leda till 
dålig publicitet. Emery (2012:5) skriver att organiskt, etiskt, rättvis handel och socialt 
ansvarstagande är idag en del av vardagen och något som värderas högt bland konsumenter. 
Miltenburg berättar att ASICS vill ligga i framkant med CSR-frågor och arbetar aktivt för att 
följa med i nya diskussioner och tankar som berör ämnet  
  
Enligt Subic et al. (2012) är det viktigt för sportföretagen idag att minska sina avfall och 
kostnaderna för miljöpåverkan. I ASICS CSR-och Sustainability rapport (2014) finns tre 
miljömål för 2015 uppställda, ASICS vill minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan, 
förbättra kemikaliehantering samt arbetsförhållanden i hela leverantörskedjan. Subic et al. 
(2012) menar att många sportföretag idag sätter upp olika miljömål som de försöker sträva 
mot för att minska energi- och vattenförbrukning samt minska flyktiga organiska ämnen i sina 
sportprodukter. Om företag ignorerar detta kan det leda till en stor företagsrisk, en risk att 
förlora sin licens till att vara verksam i branschen hävdar Miltenburg. Adames berättar att 
CSR-arbetet för ASICS sker på många områden exempelvis från kemisk efterlevnad som 
kolutsläppreducering till innovativ design och produktval för att minska arbetskraft och 
avfall. ASICS arbetar för att produkterna lätt ska kunna återvinnas, komposteras eller 
återanvändas, Adames och Miltenburg menar att ASICS strävar efter att göra så genomtänka 
materialval som möjligt. Enligt Subic et al. (2012) finns det även pilotprojekt som används i 
den globala sportindustrin och som har till syfte att utveckla hållbara tekniker och metoder. 
Men Subic et al. (2012) hävdar att det finns få bevis som styrker på att dessa metoder används 
och har fått spridning. Adames hävdar att ASICS arbetar med årliga CSR- och 
hållbarhetsrapporter och i ASICS CSR- och Sustainability rapport (2014) återfinns även mål 
och projekt som ASICS arbetar med varje år för att uppnå en mer hållbar verksamhet, vilket 
de året därpå sker en uppföljning på för att se om ASICS lyckats med sina uppsatta 
hållbarhetsmål.  
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Både konsumenter och företag börjar agera allt mer och öppna upp sina åsikter om frågor som 
berör miljön, etik och socialt ansvarstagande, där många företag väljer att ändra sitt beteende 
genom hela leveranskedjan (Emery, 2012:5). ASICS mål med CSR-arbetet är enligt 
Miltenburg, Nystedt, Adames, Johnston samt ASICS CSR- och Sustainability rapport (2014) 
att minska effekterna av hur produkterna tillverkas, att säkerhetsställa en säker 
leverantörskedja och att reducera ASICS miljöpåverkan. Detta för att sträva mot en långsiktig 
och hållbar lönsamhet. En av de viktigaste delarna i CSR-arbetet och ett stort fokusområde 
anser Miltenburg, Nystedt, Adames och Johnston är att se över leverantörskedjan, när nya 
leverantörskontakter ska skapas är det viktigt att de följer ASICS värderingar och regler som 
bland annat berör miljön, samhället och de anställda. Den miljöpåverkan företagen gör beror 
på hur mycket de kan påverka sina underleverantörer till att använda mer hållbara och 
miljövänliga metoder (Subic et al., 2012). Miltenburg berättar att utvalda leverantörer 
kontinuerligt granskas för att se att de följer ASICS krav och villkor för att skapa ett gott 
samarbete. Om nya partners inte följer ASICS villkor från början kan de få hjälp att förändras 
och förbättras berättar Nystedt och Adames. ASICS beskriver i sin CSR- och Sustainability 
rapport (2014) att de utbildar sina underleverantörer i hälsa, säkerhet och hur en 
hållbarhetsfilosofi ska skapas. De beskriver att det tidigare saknades kunskap kring arbets- 
och miljönormer och att underleverantörerna saknade medvetenhet kring hälsa och säkerhet. 
Men detta är något som förändrats när ASICS har delat med sig av sin CSR och 
hållbarhetsfilosofi och börjat undervisa sina underleverantörer.  
 
Sportutrustningsindustrin präglas av massproduktion vilket enligt Subic et al. (2012) är 
resurskrävande och resulterar i mycket avfall och annan miljöpåverkan. Detta är enligt Subic 
et al. (2012) något som sportföretagen ifrågasätts och konfronteras för, de behöver därmed ta 
tag i problemet och ändra sitt agerande genom hela leveranskedjan. Att ASICS har 
medvetenhet om CSR hjälper dem enligt Johnston att titta på värdekedjan från ett annat 
perspektiv och att vara mer kritiska till hur saker och ting normalt utförs och hanteras. En bra 
och rättvis leverantörskedja säkerställer enligt Adames nöjdare konsumenter och medarbetare.  
  
Smith och Westerbeek (2007) hävdar att konsumenter har stor makt och inverkan på 
företagen och att företagens rykte snabbt kan förstöras om de inte tar till sig av 
konsumenternas kritik. Miltenburg berättar att många intressenter idag är medvetna och 
intresserade av företagens miljö- och sociala ansvarstagande. Miltenburg menar att på grund 
av det stora intresset och den ökande medvetenheten hos intressenter ser många företag CSR 
som en bra affärsmöjlighet för att få fler konsumenter. Freeman (2010:25) hävdar att företaget 
måste uppfylla flertalet krav från olika intressenter för att lyckas med sitt CSR-arbete. ASICS 
beskriver i sin CSR- och Sustainability rapport (2014) att de är starkt beroende av en mängd 
olika intressenter. För att uppfylla ASICS hållbarhetsmål har alla dessa intressenter viktiga 
roller att fylla. Freeman (2010:26) menar att företag måste förstå hur de olika intressenterna 
påverkar och påverkas av förtagets handlingar. Moir (2001) och McWilliams, Siegel och 
Wright (2006) skriver att det ökade trycket på att företag ska ta socialt ansvar har kommit att 
påverka deras relation med intressenterna, vilka de enligt Moir (2001) får ett ökat ansvar mot 
genom sitt CSR-arbete. ASICS beskriver i sin CSR- och Sustainability rapport (2014) att det 
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är viktigt att bygga starka relationer med intressenterna och engagera dem i verksamheten, 
genom detta kan ASICS förstå vilka frågor som betyder mest för intressenterna och agera 
därefter. 

5.4.  Kommunikation av ASICS CSR-arbete 
 På senare tid har fler och fler företag börjat uppmärksamma att de har ett socialt ansvar mot 
sin omgivning och samhället och har därmed börjat engagera sig i CSR-frågor (Carroll & 
Shabana, 2010). ASICS beskriver att de kontinuerligt strävar mot en hållbar, säker och 
rättvis värld och CSR-relaterade frågor är något som ASICS alltid haft med i sin filosofi. 
  
Genom att delta i CSR aktiviteter kan företagen förbättra den sociala miljön vilket enligt 
Carroll och Shabana (2010) är många företags långsiktiga intresse och mål. CSR beskrivs 
numera även som ett motivationsverktyg för många företag som vill inträda affärsvärlden, då 
många ser en ekonomisk och finansiell vinning med CSR (Carroll & Shabana, 2010). ASICS 
beskriver dock i sin CSR- och Sustainability rapport (2014) att deras CSR-arbete grundar sig 
på deras vision som grundaren Onitsuka skapade när han grundade företaget. Adames och 
Johnston anser att om ett företag endast arbetar med CSR för egen vinning kommer 
konsumenter slutligen se igenom det vilket inte kommer ge en långsiktig vinst för företaget. 
De hävdar att företaget och varumärket kommer att få negativ publicitet då de kommer anses 
falska och otrovärdiga. Miltenburg berättar att ASICS CSR-arbete har varit en grundpelare 
sedan starten, det är därmed inget som har skapats på grund av yttre påverkan eller för att 
skapa större vinst. 

De företag som beskrivs som värdebaserade i media och som uppmärksammas av 
konsumenter för deras kommersiella framgång, kommer högst sannolikt att stöttas av 
konsumenter med samma värderingar som företaget (Schiebel & Pöchtrager, 2003). Alla fem 
respondenter berättar att ASICS är ett ödmjukt företag när det kommer till hur de 
kommunicerar sitt varumärke och hänvisar till att det är ett japanskt företag, vilket innebär att 
de inte vill skryta om sitt varumärke. För att öka sitt goda rykte med hjälp av CSR är det 
viktigt att hantera sina kundrelationer på bästa sätt och att arbeta med CSR brett, både inom 
sin egen organisation och även utanför för att få en så stor genomslagskraft som möjligt 
(Walker & Kent, 2009). Miltenburg anser att ASICS borde bli bättre på att kommunicera ut 
sitt hållbarhetsarbete, men samtidigt menar hon att det är något som ASICS anser ska ingå i 
en högkvalitativ produkt. Hon förklarar även att i sportkläder- och skoindustrin arbetar istället 
varumärkena för att integrera sitt CSR- och hållbarhetsarbete i sin kärnverksamhet och deras 
varumärkesbild. Adames menar att om kommunikationen av ASICS CSR-arbete varit bättre 
hade de kunnat inspirera människor till att tillämpa liknande åtgärder i deras egna liv, åtgärder 
som exempelvis energi- och vatten sparsamhet är saker Adames önskar att ASICS kunde 
kommunicera ut och visa bättre för konsument och konsument. Adames anser att ASICS kan 
öka sin kundlojalitet om de börjar berätta deras historia och det hårda arbete som faktiskt 
pågår bakom kulisserna. Att ASICS arbetar med vissa punkter men inte offentliggör det kan 
bli motsägelsefullt enligt Nystedt. Att ASICS inte betonar sitt CSR-arbete är motsägelsefullt 
mot att Athanasopoulou et al. (2011) skriver att nästan alla företag idag väljer att arbete med 
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CSR för att deras konsumenter är mer medvetna och intresserade av företagens sociala ansvar. 
Miltenburg anser att konsumenterna i dagens samhälle förväntar sig mer av företagen och att 
ASICS därmed måste vara mer transparenta med sitt CSR-arbete och med det menar hon att 
de måste vara öppna med vad de gör och på så sätt kan de bygga förtroende hos sina 
konsumenter. 

Enligt Porter och Kramer (2006) och Paetzold (2010:9) kan företag etablera icke-finansiella 
fördelar genom sitt CSR-arbete, dessa fördelar kan vara att företagen får en förbättrad image, 
ett ökat socialt rykte och att positiva associationer hos konsumenterna skapas. Om företag 
väljer att arbeta med CSR kan de komma att få ökad vinst, motivationen hos deras anställda 
ökar samt att företagets relationer till intressenter både inom och utanför företaget stärks 
(Hopkins, 2007:11). Shin (2014:2) och Freeman (2010:25) menar att utomstående intressenter 
har en stor inverkan och sätter press på företaget, Walker och Kent (2009) hävdar att CSR-
arbetet i sportföretag har en stark och positiv inverkan på företagets upplevda rykte bland dess 
intressenter. Även Johnston tar upp att ASICS har varit dåliga på att kommunicera ut om sitt 
CSR-arbete och att det därmed är svårt för dem att mäta och se ett samband mellan deras 
CSR-arbete och konsumenternas förtroende för varumärket. Johnston anser dock att 
kommunikation är en viktig länk mellan CSR-arbetet och chansen att bygga konsumenternas 
förtroende, han menar dock att ASICS har en bit kvar med detta arbete. För att kommunicera 
ut ASICS CSR-arbete är det viktigt enligt Kron att det sker genom hela organisationen och att 
det finns en tydlig röd tråd i arbetet, att alla i organisationen är informerade och arbetar mot 
samma mål. Kron menar att det är viktigt att nå slutpersonen som säljer produkten, så hen vet 
bakgrunden om produkten genom hela värdekedjan. Miltenburg menar att företag som inte 
kommunicerar ut sitt CSR-arbete kan ha en negativ inverkan på sitt företag. Om företag 
istället väljer att visa sin insats och är tydliga med vad de arbetar med kan det leda till att 
företaget får ett starkare varumärke, där uppfattningen om kvalitén hos varumärkets produkter 
kan förbättras menar Miltenburg.  

Ett företagsrykte är en stor framgångsfaktor vilket dagens företagsledare har en stor insikt i 
(Hall, 1992). Enligt El-Garaihy et al. (2014) kan ett företags positiva rykte betraktas som en 
källa till en konkurrensfördel för det företaget. Ett företagsrykte bland konsumenter kan vara 
en av de mest värdefulla immateriella tillgångar som är tillgängliga för företaget (Hall, 1992). 
Nystedt anser att det är viktigt att företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete på ett öppet och 
ärligt sätt, han menar att risken för misstolkning bland konsumenter och i media blir då 
mindre. Nystedt berättar att det många gånger är svårt att kommunicera ut CSR till 
konsumenterna på ett sätt så det inte uppfattas som något som görs för att det är kommersiellt 
och förväntas av företag idag. Adames menar att om ASICS kommunicerar för mycket om sitt 
hållbarhetsarbete kan det misstolkas och därmed kan ASICS uppfattas som ett företag som 
använder sig av “greenwash”. Även Kron menar att om företag endast arbetar med CSR-
relaterade frågor för att det är i hetluften och skälet till det inte är genuint kommer det leda till 
negativa påföljder som mindre lojala konsumenter och minskad vinst. Walker och Kent 
(2009) hävdar dock att om företagen kan förstå hur viktig källa deras CSR-arbete är till 
konsumenternas utvärdering och uppfattning om företaget och marknadsföra dessa aktiviteter 
väl, kan de potentiellt bygga ett starkt positivt rykte kring sitt varumärke.   
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Enligt Miltenburg är det viktigt att deras egna medarbetare är välinformerade om deras 
handlande. Miltenburg berättar att handböcker till butikschefen ges ut för att ge alla 
information om CSR-arbetet och vilka regler som ska följas. Kron berättar att den enda 
informationen han och butiken har fått är en upplärningsmanual som beskriver att ASICS tar 
sitt ansvar, men inte på vilket sätt och på vilken nivå. Kron poängterar att om informationen 
hade getts till honom och butiken hade personalen kunnat använda det och berätta för 
konsumenten om CSR-arbetet, vilket Kron tror hade förhöjt besöket i butiken och även stärkt 
ASICS som varumärke ännu mer. Sen & Bhattachary (2001) är överens om att CSR har en 
positiv inverkan på företaget och spelar en viktig roll i utvärderingen om företaget och köpet. 
Kron tycker det är synd att kommunikation om ASICS CSR-arbete inte har skett ända vägen 
fram till varje anställd, han berättar att butiken fått extremt lite information om företagets 
CSR-arbete. Detta har lett till att frågor från konsumenter som rör CSR-relaterade frågor har 
varit svåra att svara på berättar han. 

5.5. Varumärke och Corporate Social Responsibility 
Företagets sociala ansvar är ett av de stora verktygen för att främja företagets varumärke 
och det höjer uppfattningen av varumärket hos konsumentens sinne (Miles & Covin, 2000). 
Varje rationell människa vill bli förknippad med positiva egenskaper som medkänsla, ärlighet 
och uppriktighet och kommer därmed välja varumärken som stämmer överens med dessa 
egenskaper. Företag kan visa sin personlighet via varumärkesreklam, produktval, 
förpackning och viktigast genom sin CSR-verksamhet (Ghosh et al., 2013). 

Ett av de stora verktygen för att främja ett varumärke är företagens sociala ansvar. Det höjer 
uppfattningen av varumärket hos konsumentens sinne samtidigt som det för upp varumärket i 
rampljuset och skapar en förbättrad lönsamhet (Miles & Covin, 2000). Miltenburg berättar att 
det är värdefullt och viktigt för ASICS som varumärke att kommunicera ut till deras 
konsumenter att de arbetar med CSR och att de därmed är ett företag som bryr sig om 
hållbarhetsfrågor. Klein och Dawar (2004) skriver att CSR har en stor inverkan på 
konsumentens tankar och associationer om varumärket samt deras utvärdering av produkten 
innan de gör ett köp. Miltenburg anser att ASICS CSR-arbete har en positiv inverkan på deras 
varumärke. Johnston menar dock att CSR inte är direkt kopplat till ASICS varumärkesbild 
utan Johnston anser att varumärkesbilden och kommunikationen om varumärket är mer 
kopplat och fokuserat till nyckelord och nyckelmedelanden som de arbetar med i olika 
kampanjer. Johnston anser däremot att CSR gynnar ASICS som ett varumärke indirekt, detta 
på grund av att det kan bygga ytterligare förtroende hos konsumenterna.  
 
Enligt Rowely (2005) är den perfekta konsumenten engagerad i ett specifikt varumärke och är 
därmed aktiv i både attityd och beteende. Schiebel och Pöchtrager (2003) skriver att det finns 
många konsumenter som dras till företag som anses ha ett positivt rykte och en god 
varumärkesbild kopplat till deras CSR- arbete. Miltenburg anser att det alltid finns en viss 
grupp av människor som letar efter de mest hållbara produkterna eller varumärkena som 
uppfyller deras krav. Samtidigt anser Miltenburg att det är en stor majoritet av konsumenterna 
idag som helt enkelt vill få bekräftelse på att de väljer ett varumärke eller en produkt som 
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faktiskt är bra. Johnston förklarar att om priserna på två jämförbara varumärken eller 
produkter är det samma kommer en stor del av människor att välja alternativet med den bästa 
CSR-profilen. Detta kan kopplas samman med att Schiebel och Pöchtrager (2003) skriver att 
konsumenter dras till företag som anses ha ett positivt rykte och en god varumärkesbild 
kopplat till deras CSR- arbete.  
  
Ghosh et al. (2013) skriver att varumärkespersonlighet utvecklas ur konsumentens synvinkel 
men att företag själva kan skapa den personlighet och bild de vill ha av sitt varumärke. Alla 
fem respondenter är överens om att ASICS som varumärke hör ihop med hög kvalité med hög 
prestanda. Enligt Klein och Dawar (2004) har CSR en stor inverkan på konsumentens tankar 
om varumärket och deras utvärdering innan de gör ett köp. Mohr och Webb (2005) och 
Becker-Olsen et al. (2006) skriver att ett samband visats mellan CSR och konsumenternas 
reaktioner på upplevd kvalitet, pris och varumärke. Det är enligt Miltenburg mycket viktigt 
för ASICS att påvisa och kommunicera ut till deras konsumenter att kvalitén och ursprunget i 
produkterna är något konsumenterna inte behöver oroa sig för. Miltenburg anser att kvalité är 
en del av ASICS varumärke. Nystedt beskriver ASICS varumärke som “ komfort och funktion 
i form av prestanda”, vilket är det som har gjort att ASICS växer. Vidare menar Nystedt att 
ASICS vill profilera sig som ”True sport performance” och vill associeras med det som 
varumärke. Kron menar att det har satts en tydlig och bra stämpel på ASICS som varumärke, 
där bilden av varumärket är kvalité och att det är seriöst. Johnston förklarar att ASICS vill 
framstå som ett företag som erbjuder produkter av en hög kvalitet och prestanda, vilket 
Johnston menar att de försöker kommunicera ut till sina konsumenter och att CSR är en del av 
den framställningen. Enligt Mason (1999) kan en positiv CSR kampanj leda till allmänt 
positiva associationer från konsumenten. Även Bhattacharya och Sen (2004) anser att ett 
företags CSR-arbete kan leda till kundlojalitet och positiva inköpsrelaterade utfall. Adames 
berättar att ASICS är kända för att vara ett högpresterande varumärke. Att ASICS klassas som 
ett högpresterande varumärke inkluderar ett nyskapande inom teknik och hållbarhetsfrågor. 

Det finns enligt Mohr et al. (2001) ett positivt samband mellan företagens varumärke och 
deras CSR-arbete. Vilket stöds av Miltenburg som anser att ASICS CSR-arbete har en positiv 
inverkan på deras varumärke. Att hänge sig åt CSR-relaterad verksamhet ger företaget en 
enorm hävstång för att skapa en förbättrad image utåt mot konsumenter och andra 
intressenter, det ger även en ökad medvetenhet och en förbättrad uppfattning hos 
konsumenten (Ghosh et al., 2013). Adames beskriver att fler människor börjar förstå att 
hållbarhet inte är en fristående avdelning i företagen, utan att det snarare är ett sätt att göra bra 
saker och att det därmed bör vara en naturlig del inom alla avdelningar i ett företag. När 
människor förstår detta har det enligt Adames en positiv påverkan på konsumenternas 
associationer till varumärket, vilket resulterar i att företaget upplevs som bättre. Enligt 
Paetzold (2010:8) borde företagen se CSR som ett verktyg som över tiden kan hjälpa till att 
skapa en bättre bild av företaget. Detta genom att det förmedlar en bild av att företaget är en 
bidragande faktor till det sociala samhället (Paetzold, 2010:8). Nystedt beskriver att om 
företag inkluderar CSR som en naturlig del i sin verksamhet kan de enklare förmedla och 
kommunicera ut sitt CSR-arbete till sina konsumenter, vilket är en stor fördel för företaget då 
konsumenten uppfattar företaget som ett företag som tar miljömässiga och ansvarsfulla beslut. 
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Johnston menar att ASICS CSR-arbete och aktiviteter är kärnan i företaget. Johnston 
beskriver vidare att ASICS CSR-arbete ingår i vissa offentliga förslag och upphandlingar för 
att stärka deras varumärkesbild. 

5.5.  Varumärkeslojalitet och Corporate Social Responsibility 
Varumärkeslojalitet kan definieras som hur stor möjlighet det är att en konsument växlar till 
ett annat varumärke ifall det blir en förändring i produktens egenskaper, pris eller kvalitet 
(Aaker, 1991). Enligt Kotler et al. (2008:521) ökar företagets marknadsandel när 
varumärkeslojaliteten hos konsumenter ökar, vilket leder till ett mer lönsamt varumärke. 
Lewis, (2001) menar att företag kan få ett förbättrat rykte genom att engagera sig i sociala 
frågor och ta sitt sociala ansvar. 
 
Fördelarna med CSR är enligt Hopkins (2007:11) och Schiebel och Pöchtrager (2003) många, 
om företag väljer att arbeta med CSR kan de komma att få ökat positivt rykte, ökat resultat, 
motivationen hos deras anställda ökar samt ökat varumärkesförtroende. Adames menar att 
CSR-arbetet hos företag genererar fler konsumenter och relationen till befintliga konsumenter 
blir starkare. Miltenburg förklarar att ASICS ser CSR som en policy som de förväntas att 
uppfylla. Om en konsument betalar ett högt pris för en produkt ska det vara självklart för 
konsumenten att förvänta sig och vara säker på att företagets CSR- och hållbarhetsarbete är 
något som är inräknat i priset. Mohr et al. (2001) menar att det finns 
marknadssegment/konsumenter som värderar företagets sociala arbete högt när de ska fatta ett 
köpbeslut. Lewis (2001) tar upp vikten av att ett positivt rykte är starkt förknippat med 
företagets CSR-arbete och därmed förstärker konsumenternas lojalitet och engagemang. 
Forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan CSR och varumärkeslojalitet, där 
ett företags sociala ansvar kan kopplas samman med konsumentens positiva bild av företaget 
(Yuanqiong & Keung, 2014). Yuanqiong och Keung (2014) menar samtidigt att det inte finns 
tillräckligt med enhetlig forskning som påvisar sambandet. Miltenburg anser att det finns en 
nära länk mellan varumärkeslojalitet och det förtroende konsumenten har för ett specifik 
företag. Miltenburg tycker att CSR och hållbarhet är en mycket viktig faktor som rör 
konsumenternas syn av företaget. Hur ASICS bäst ska kommunicera ut sitt CSR-arbete till 
sina konsumenter hade gärna Nystedt velat ha en undersökning på för att veta vad 
konsumenterna tycker samt för att kunna skapa en förbättrad relation. Vilket stärks av 
Bhattacharya och Sen (2004) som skriver att för att få ett gott rykte är det viktigt för företag 
att skapa goda och långvarade relationer med sina konsumenter. Vilket de enligt Black et al. 
(2000) och Lewis, (2001) kan göra genom att engagera sig i sociala frågor och ta sitt sociala 
ansvar. 
  
Enligt Hall (1992) är företagets rykte en stor framgångsfaktor vilket dagens företagsledare har 
en stor insikt i, där det kan vara en av de mest värdefulla immateriella tillgångarna företaget 
har. Nystedt beskriver att ASICS alltid använt sina produkter för att beskriva och stärka sitt 
varumärke och att det är genom produkterna som ASICS har den varumärkesbild och rykte de 
har idag, vilket har resulterat i deras höga andel av lojala konsumenter. Enligt Rowely (2005) 
är den perfekta konsumenten engagerad i ett specifikt varumärke där konsumenten är aktiv 
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både i attityd och beteende. Enligt Ghosh et al. (2013) vill varje rationell människa bli 
förknippad med positiva egenskaper som medkänsla, ärlighet och uppriktighet, konsumenten 
kommer därmed välja varumärken som stämmer överens med dessa egenskaper. Kron berättar 
att det finns en enorm trovärdighet kring ASICS som varumärke, det är det varumärke som 
har störts efterfrågan när det gäller löpning berättar han, när en konsument väl valt ASICS 
som varumärke blir konsumenten ofta lojal till märket då konsumenten vet vad hen får. 
 
Cornelius et al. (2007) menar att forskningen inom CSR har visat på att företag som arbetar 
med CSR kan få en förbättrad image och ett förbättrat rykte. Många studier tyder på att CSR-
aktiviteter har en betydande inverkan på flera konsumentrelaterade utfall såsom inköp, avsikt, 
varumärkes val, rekommendationer, rykte och kundlojalitet (Sen & Bhattacharya, 2001; 
Salmones et al., 2005; Lewis, 2001). Kron tror att det finns en stark koppling mellan företags 
CSR-arbete och varumärkeslojalitet, han själv tilltalas till företag som har en miljö- och 
hållbarhetsprofil. Dock anser Johnston att de flesta företag eller varumärken ännu inte har 
kunnat visa på en stark koppling mellan konsumenternas uppfattning av varumärket och CSR-
arbetet.  
 
Schiebel och Pöchtrager (2003) menar att konsumenter intresserar sig för företagens sociala 
arbete och engagemang och väger in detta när de tar sina köpbeslut. Enligt Nystedt är det 
många konsumenter idag som inte vet bakgrunden till varför ASICS startades och den filosofi 
företaget arbetar för. Nystedt berättar att han i framtiden skulle vilja föra in berättelsen mer i 
ASICS arbete och att det därmed enkelt skulle kunna kopplas till deras CSR-arbete. Enligt 
Johnston kan CSR skapa varumärkeslojalitet genom att fungera som ett tillägg till de redan 
omtalade och erkända värde som ASICS erbjuder, det vill säga kvalitativa produkter med en 
hög prestanda. Johnston menar att konsumenter som anser att CSR är viktigt kommer att 
vända sig mer åt de varumärken som arbetar med CSR. 
  
Konsumenten har ett betydligt större utbud av produkter och varumärken att välja mellan på 
dagens marknad, därför är det viktigt för företag att skapa långsiktiga och goda relationer med 
sina konsumenter (Ghosh et al., 2013). Miltenburg menar även att konsumenter och 
återförsäljare idag har stor kunskap och är beredda att ställa frågor och krav till företagen, 
vilket påverkar företagen att ta ett större ansvar och att ha all bakgrundsfakta om deras 
produkter. Företagen behöver enligt Miltenburg kunna beskriva och förklara var deras 
produkter kommer ifrån och vad de innehåller. Enligt Johnston är konsumenterna idag mer 
intresserade av de CSR-aktiviteter som företag gör, men Johnston menar att det är mer 
kopplat till företagets förtroende och varumärkesvärde. Det är enligt Johnston inte många 
konsumenter som proaktivt väljer varumärken eller produkter med en bra CSR-profil.  
 
Ghosh et al. (2013) skriver att när en konsument skapar en personlig relation med ett 
varumärke kommer konsumenten vara lojal mot varumärket även om priset eller produkten 
förändras. Kron berättar att arbetet för att få lojala konsumenter för ASICS kan ske på olika 
vis men att mycket grundar sig i att ge en bra kundupplevelse. Kron menar att det inte finns 
något facit eller ett enkelt sätt att nå dit men att det är viktigt att vara kreativ, att ge någonting 
utöver det vanliga. Service-tänket för ASICS ska vara bra, enligt Kron är ribban satt ganska 
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högt. Ghosh et al. (2013) menar att människan vill tillfredsställa sitt behov av exempelvis 
trygghet och förbättrad självkänsla. För att tillfredsställa dessa behov väljer konsumenten ett 
eller flera varumärken som uppfyller dessa krav (Ghosh et al., 2013). Kron berättar att för att 
få fler lojala konsumenter i butiken arbetar ASICS nu med något som går under namnet 
“ASICS ambassadörer” vilket innebär att personalen i butiken ska behandla varje konsument 
som en potentiell ambassadör. Kron berättar att de har en vision som han och personalen 
strävar mot, de ska ge en service som är högre än i andra butiker. Företag som har 
varumärkeslojala konsumenter kommer enligt Aker (1991) att få ökad försäljning, lägre 
marknadsföring -och reklamkostnader samt bästa prissättning. 
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6. Slutsats och Diskussion 
I detta kapitel presenterar och redovisar vi vårt resultat av studien genom att svara på våra 
problemställningar. Slutsatserna presenteras avskilt från varandra och kapitlet avslutas med 
en diskussion där våra egna åsikter tas upp. För att tydliggöra studiens resultat görs en kort 
sammanfattning över slutsats och diskussion, vilket även presenteras i en modell. Kapitlet 
avslutas med att vi ger förslag till vidare forskning inom ämnet.  

6.1. Slutsats 
  
Hur arbetar sportföretag med Corporate Social Responsibility (CSR)? 
 
ASICS startades på grund av att det finns en tro om att sport har en positiv inverkan på 
samhället och människan. Då ASICS är en del av samhället innebär det att de har ett ansvar 
gentemot samhället både på en social och miljömässig nivå. ASICS CSR-arbete är kärnan i 
företaget och för dem är hållbarhet som deras DNA, de vill skapa värde för deras 
konsumenter och bidra till ett sunt samhälle genom att tillhandahålla produkter som är säkra 
och sunda. ASICS arbetar med att minska miljöeffekterna av deras produkter och tjänster, de 
vill skapa ett gott samarbete med deras leverantörer och arbetstagare samt att de ständigt 
försöker sträva efter att inkludera en social och miljömässig hänsyn i alla deras affärsbeslut. 
De arbetar även med affärspartners som delar deras engagemang för en hållbar och rättvis 
sportutrustningsindustri. 
  
CSR är för ASICS en moralisk kompass, CSR-frågor är något de ser som en självklarhet att 
arbeta med. Det är viktigt att ASICS CSR-arbete sker genom hela organisationen och att det 
är en del i allas arbetsbeskrivning, där alla i organisationen är informerade och arbetar mot 
samma mål för att lyckas med arbetet. Att inte arbeta med CSR ser ASICS som en stor 
företagsrisk, utan deras CSR-arbete kan många affärer gå förlorade, de kan bli uthängda i 
media, eller deras varumärkesbild kan försämras hos konsumenterna. ASICS anser att CSR är 
något som kan ha en större negativ påverkan på företaget om de inte arbetar med det, men 
samtidigt märks det inte lika mycket ifall de arbetar med CSR och använder det på rätt sätt. 
  
ASICS vill ligga i framkant med CSR-frågor och arbetar aktivt för att följa med i nya 
diskussioner och tankar som berör ämnet. De arbetar med CSR för att de ska fungera på ett 
långsiktigt plan, de vill visa konsumenterna att CSR- och hållbarhetsfrågor är något de tar på 
allvar. ASICS mål med CSR-arbetet är att minska effekterna av hur produkterna tillverkas, att 
säkerhetsställa en säker leverantörskedja och att reducera deras miljöpåverkan. Detta genom 
kolutsläppreducering, innovativ design och genomtänkta produktval. För att uppnå en mer 
hållbar verksamhet arbetar ASICS med årliga CSR- och hållbarhetsrapporter där uppsatta mål 
och projekt fastslås. ASICS arbetar även med tre miljömål för 2015, de vill med dessa mål 
minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan, förbättra kemikaliehantering samt 
arbetsförhållanden i hela leverantörskedjan. Detta för att sträva mot en långsiktig och hållbar 
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lönsamhet. ASICS arbetar för att deras produkter lätt ska kunna återvinnas, komposteras eller 
återanvändas. 
 
ASICS beskriver att i deras bransch måste alla olika enheter i värdekedjan ha ett eget intresse 
för att handla på ett hållbart sätt, då hållbarhet inte är något företag kan uppnå på egen hand. 
En av de viktigaste delarna i CSR-arbetet och ett stort fokusområde är att se över 
leverantörskedjan. När nya leverantörskontakter ska skapas är det viktigt att de följer ASICS 
värderingar och regler som bland annat berör miljön, samhället och de anställda. Utvalda 
leverantörer granskas kontinuerligt för att se att de följer ASICS krav och villkor för att skapa 
ett gott samarbete. Om nya partners inte följer ASICS villkor från början kan de få hjälp att 
förändras och förbättras. ASICS utbildar sina underleverantörer i hälsa, säkerhet och hur en 
hållbarhetsfilosofi kan skapas. Tidigare saknades kunskap kring arbets- och miljönormer där 
underleverantörer saknade medvetenhet kring hälsa och säkerhet. Men detta är något som 
förändrats när ASICS delat med sig av sin CSR- och hållbarhetsfilosofi. ASICS medvetenhet 
om CSR hjälper dem att vara mer kritiska när de ser över sin värdekedja, en bra och rättvis 
leverantörskedja skapar nöjdare konsumenter och medarbetare. 
  
Hur är CSR-arbetet hos ett sportföretag sammankopplat med deras varumärke och 
varumärkeslojalitet? 
  
ASICS är ett högpresterande varumärke på grund av deras nyskapande teknik och 
hållbarhetsfrågor. De vill även profilera sig som ”True sport performance” och vill att det 
associeras med deras varumärke. ASICS vill framstå som ett företag som erbjuder produkter 
av en hög kvalitet och prestanda, detta försöker de kommunicera ut till sina konsumenter och 
de menar på att CSR är en del av den framställningen. Kvalité är en del av ASICS varumärke 
och de anser att det är mycket viktigt att kommunicera ut att kvalitén och ursprunget i 
produkterna är något konsumenterna inte behöver oroa sig för. ASICS menar att det ska vara 
självklart för konsumenten att företagets CSR- och hållbarhetsarbete är något som är inräknat 
i priset. ASICS strävar efter att inkludera CSR som en naturlig del i deras verksamhet, de kan 
på så vis enklare förmedla och kommunicera ut sitt CSR-arbete till sina konsumenter. 
  
ASICS beskriver sig själva som ett ödmjukt företag när det kommer till hur de kommunicerar 
om sitt varumärke. Då ASICS är ett japanskt företag har de en hävd som innebär att de inte 
vill skryta om sitt varumärke. Det finns dock en enorm trovärdighet kring varumärket, ASICS 
är det varumärke som har störts efterfrågan när det gäller löpning. När en konsument väl valt 
varumärket blir konsumenten ofta lojal då konsumenten vet vad hen får. ASICS har alltid 
använt sina produkter för att beskriva och stärka sitt varumärke och att det är genom 
produkterna som ASICS har den varumärkesbild och rykte de har idag, vilket har resulterat i 
deras höga andel av lojala konsumenter. ASICS beskriver att i deras butiker fokuserar de på 
att skapa lojala konsumenter genom att ge dem en bra upplevelse i butiken. ASICS menar att 
det inte finns något facit eller ett enkelt sätt till att få lojala konsumenter, men att det är viktigt 
att vara kreativ, ge bra service och att ge konsumenterna någonting utöver det vanliga. För att 
få fler lojala konsumenter i butiken arbetar ASICS nu med något som går under namnet 
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“ASICS ambassadörer” vilket innebär att personalen i butiken ska behandla varje konsument 
som en potentiell ambassadör. 
  
Det är värdefullt och viktigt för ASICS som varumärke att kommunicera ut till deras 
konsumenter att de arbetar med CSR och att de därmed är ett företag som bryr sig om 
hållbarhetsfrågor. De menar att om företag inte kommunicerar ut sitt CSR-arbete kan det ha 
en negativ inverkan på företaget. ASICS anser dock att de varit dåliga på att kommunicera ut 
sitt CSR-arbete och det är därmed svårt för dem att mäta och se ett samband mellan deras 
CSR-arbete och konsumenternas förtroende för varumärket. Bakgrunden till varför ASICS 
startades och den filosofi företaget arbetar för är få som vet. I framtiden vill ASICS gärna föra 
in sin berättelse mer i deras arbete, på så vis skulle det enkelt kunna koppla det mot deras 
CSR-arbete. ASICS anser att de skulle kunna öka sin kundlojalitet om de började berätta sin 
historia och det hårda arbete som faktiskt pågår bakom kulisserna.  

För att de ska kunna bygga förtroende hos sina konsumenter anser ASICS att de måste vara 
mer transparenta med sitt CSR-arbete och vara öppna med vad de gör. De anser att 
kommunikation är en viktig länk mellan CSR-arbetet och chansen att bygga konsumenternas 
förtroende, ASICS anser dock att de har en bit kvar med det arbetet. Om ASICS väljer att visa 
sina insatser och är tydliga med vad de arbetar med anser dem att det kan leda till att företaget 
får ett starkare varumärke, där uppfattningen om kvalitén hos varumärkets produkter kan 
förbättras. För att kommunicera ut ASICS CSR-arbete är det viktigt att det sker genom hela 
organisationen och att det når slutpersonen som säljer produkten, så hen vet bakgrunden om 
produkten. ASICS hävdar att det är svårt att kommunicera ut CSR till konsumenter på ett sätt 
så det inte uppfattas som något som görs för att det är kommersiellt och förväntas av företag 
idag. 

ASICS menar att deras CSR-arbete har en positiv inverkan på deras varumärke, men att det 
inte är direkt kopplat till deras varumärkesbild. Varumärkesbilden för ASICS är mer kopplat 
och fokuserat till nyckelord och nyckelmeddelanden som de arbetar med i olika kampanjer. 
Deras CSR-arbete gynnar dock varumärket indirekt, då de med hjälp av varumärket kan 
bygga ytterligare förtroende hos sina konsumenter. ASICS hade dock gärna velat ha en 
undersökning på hur de bäst ska kommunicera ut sitt CSR-arbete för att kunna skapa en bättre 
relation till sina konsumenter. De tror att om kommunikationen av CSR-arbetet varit bättre 
hade de kunnat inspirera fler människor till att leva mer hållbart och miljövänligt. 
 
CSR och hållbarhet är en mycket viktig faktor som rör konsumenternas syn av företaget och 
ASICS menar att det finns en nära länk mellan varumärkeslojalitet och konsumenternas 
förtroende för ett specifikt företag. ASICS är ett ansvarstagande företag som bryr sig om 
hållbarhetsfrågor, vilket påverkar konsumentens syn på företaget. ASICS berättar att de själva 
inte gjort någon undersökning på hur varumärkeslojalitet är direkt kopplat till deras CSR-
arbete, men de menar att deras CSR-arbete kan skapa varumärkeslojalitet genom att fungera 
som ett tillägg till de redan omtalade och erkända värde som de erbjuder.  
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6.2 Diskussion 
CSR är ett väldebatterat ämne som återfinns hos de flesta företag idag, även ASICS är insatta 
i ämnet och arbetar aktivt med CSR. De CSR-aktiviteter som ASICS arbetar med är väl 
styrkta i den teoretiska referensramen. ASICS försöker ständigt ligga i framkant och följa med 
i diskussioner som berör ämnet för att upprätthålla en hållbar verksamhet. Liksom den 
teoretiska referensramen ser ASICS CSR som en självklarhet att arbeta med, där det finns en 
risk att många affärer kan gå förlorade om CSR inte finns med som en naturlig del i företaget. 
Vi anser likt den teoretiska referensramen och ASICS att företag idag bör arbeta med CSR för 
att lyckas på marknaden och bemöta de krav som konsumenterna ställer. Vi anser att företag 
gör en stor affärsrisk där de troligtvis inte skulle kunna figurera på marknaden särskilt länge 
utan något CSR-arbete. Vi anser att det arbete ASICS gör inom CSR sker på en hög nivå där 
de ständigt är uppdaterade med den senaste faktan och följer med i utvecklingen. Vi anser att 
deras arbete med att integrera CSR i alla delar i deras leverantörskedja sker på ett 
framgångsrikt sätt och är något fler företag bör anamma. Arbetet med att utbilda deras 
underleverantörer anser vi är ett effektivt sätt att ge information och kunskap om hälsa, 
säkerhet och hållbarhet. 
  
Den teoretiska referensramen beskriver att varumärket kan främjas av företagets sociala 
ansvar där det kan ses som en hävstång som höjer konsumentens uppfattning av varumärket. 
ASICS CRS-arbete är nära kopplat med deras varumärke då arbetet ses som en byggsten och 
är kärnan i företaget. ASICS anser att när konsumenter köper deras högkvalitativa produkter 
ska de kunna förvänta sig att produkten är framställd på ett rättvist sätt. ASICS menar att det 
ska vara självklart för konsumenten att företagets CSR- och hållbarhetsarbete är något som är 
inräknat i priset. ASICS menar att det finns en nära länk mellan deras varumärke som står för 
kvalité och prestanda och deras CSR-arbete. Under arbetets gång har vi kritiskt granskat om 
dessa komponenter hör samman. När vi har analyserat de intervjuer och den dokumentanalys 
vi gjort över ASICS CSR-och Sustainability arbete har vi sett att CSR-arbetet har en stor 
inverkan på kvalité, prestanda och hur produkterna framställs. Därmed ser även vi att kvalité 
och prestanda är sammanlänkat med CSR och de goda materialval ASICS gör, men vi anser 
dock att ASICS måste förtydliga för deras konsumenter och andra intressenter att dessa 
komponenter hör samman. Vi anser det kan vara svårt för konsumenten att förstå att ASICS 
CSR-arbete är något som är inräknat i priset. 
 
ASICS är själva medvetna om att deras kommunikation relaterat till deras CSR-arbete är 
bristfälligt, till och med Nystedt menar att om ASICS arbetar med vissa punkter inom CSR 
men inte offentliggör det kan det bli motsägelsefullt. ASICS menar samtidigt att det är viktigt 
att kommunicera ut till sina konsumenter att de arbetar och bryr sig om hållbarhetsfrågor. 
Varför kommunikationen relaterat deras CSR-arbete varit svag är enligt ASICS på grund av 
att de är ett japanskt företag, vilket innebär att de inte vill skryta om sitt varumärke. En annan 
anledning till att ASICS inte kommunicerar ut sitt CSR-arbete i stor grad är för att de inte vill 
uppfattas som ett företag som använder “greenwash”. Vi anser dock att då de arbetar med 
CSR på ett öppet och ärligt sätt borde de inte oroa sig över detta. Då ASICS själva är 
medvetna om att deras kommunikation brister och att det är negativt för deras företag 
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rekommenderar vi dem att skapa en klar och bestämd strategi över hur de ska kommunicera ut 
sitt CSR-arbete på bästa sätt. De kan på så vis tydligare förmedla för konsumenter och andra 
intressenter vilka CSR-relaterade frågor de arbetar med och varför ASICS är ett bättre val 
jämfört med andra märken. Vi anser likt den teoretiska referensramen att kommunikation av 
CSR-arbetet kan leda till ett förbättrat positivt rykte för varumärket, en ökad försäljning och 
kundlojalitet. 
  
Enligt den teoretiska referensramen ökar konsumenters intresse för sociala och miljömässiga 
frågor allt mer, vilket gör att de ständigt letar efter företag som överensstämmer med deras 
värderingar. För att ASICS ska kunna fånga upp dessa konsumenter rekommenderar vi dem 
att inte vara rädda för att kommunicera ut mer om sitt CSR-arbete och berätta för deras 
konsumenter att de tar ett socialt och miljömässigt ansvar. Då ASICS arbetar för att nå ut med 
sitt CSR genom hela organisationen och deras leverantörskedja anser vi att de har mycket att 
vinna på en förbättrad kommunikation. Vi är dock medvetna om att för mycket 
kommunikation kan medföra en risk där företaget kan bli granskat och uppfattat på fel sätt. 
Det måste därmed finnas en balansgång och en viss försiktighet över hur mycket 
kommunikation relaterat till CSR-arbetet som ska nå ut till konsumenterna. Vi menar dock att 
dagens kommunikation nästan är obefintlig och rekommenderar därför ASICS att överväga 
ett förbättrat och fortsatt arbete med detta. 
 
Handböcker om ASICS CSR-arbete ges ut till alla butikschefer för att ge information om 
CSR-arbetet och vilka regler som ska följas. Dock uppger Kron, butikschef i Stockholm, att 
de endast fått en upplärningsmanual som beskriver att ASICS tar sitt ansvar, men inte på 
vilket sätt och på vilken nivå. Vi tycker att det är intressant att Kron berättar att han nästan 
inte erhållit någon information gällande ASICS CSR-arbete. Han menar att detta har lett till 
att CSR-relaterade frågor från konsumenter har varit svåra att svara på. Om ASICS CSR-
arbete inte når ut till alla i organisationen anser vi att det kan bli svårt att nå ut till 
slutkonsumenten. För att nå ut med CSR-arbetet anser vi att det vore bra om personen i 
butiken är insatt och har kunskap om vad ASICS gör kopplat till CSR. Vi menar att den 
personen på ett lätt och effektivt sätt kan förmedla deras hållbarhetsfilosofi till 
konsumenterna, vilket troligtvis kommer förhöja besöket i butiken och stärka ASICS som 
varumärke. Då vi endast har kunnat ta del av information från ASICS Flagship Store i 
Stockholm kan vi endast belysa problemet i denna butik. Men vi rekommenderar ASICS att 
se över och undersöka om informationen gällande CSR-arbetet verkligen når ut till övriga 
butiker i verksamheten.  

I den teoretiska referensramen råder det delade meningar om det finns ett positivt samband 
mellan CSR, ett företags varumärke och varumärkeslojalitet. Majoriteten av den teoretiska 
referensramen anser dock att CSR har en direkt positiv effekt på företagets varumärke samt 
att det finns en nära länk mellan de två fenomenen. I denna studie har vi kommit fram till att 
CSR-arbetet gynnar ett företags varumärke och varumärkeslojalitet indirekt. ASICS beskriver 
att det inte funnit någon direkt koppling mellan konsumenternas uppfattning av varumärket 
och deras CSR-arbete, men att det däremot gynnar deras varumärke indirekt genom 
förtroendet från deras konsumenter och att de är ett ansvarsfullt företag. De menar att CSR 
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kan skapa varumärkeslojalitet genom att fungera som ett tillägg till de redan omtalade värde 
som deras varumärke står för. Det finns ingen undersökning på om ASICS CSR-arbete är 
sammankopplat till deras varumärkeslojalitet, men de flesta respondenterna är överens om att 
CRS-arbetet har en positiv inverkan på deras varumärke och att det finns en indirekt koppling 
mellan de två fenomenen. Detta påvisar likt den teoretiska referensramen att CSR är en viktig 
faktor för företag att arbeta med och kommunicera ut till sina konsumenter för att stärka sitt 
varumärke och få en förbättrad kundlojalitet. Det är intressant att se att ASICS CSR-arbete 
inte är direkt sammankopplat med deras varumärke och varumärkeslojalitet vilket majoriteten 
av vår teoretiska referensram påvisar, därmed skiljer sig denna studie från tidigare forskning 
inom ämnet. Tidigare forskning har visat att det finns en nära länk mellan de olika fenomenen 
men i vår studie har vi klargjort och förklarat hur de är sammankopplade, vilket förenklar och 
effektiviserar företagens framtida arbete med CSR. Vår studie hjälper företag att förstå 
innebörden av CSR och varför det är viktigt att kontinuerligt arbeta med. Då vår studie 
påvisar att CSR-arbetet är indirekt sammankopplat med varumärket och varumärkeslojalitet är 
det både relevant och användbart för företag att etablera ett CSR-arbete då det gynnar deras 
verksamhet.  

6.3. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har vi genom vår studie kommit fram till att ASICS arbetar kontinuerligt 
med CSR. De försöker ständigt utveckla sitt arbete och sprida kunskap om deras 
hållbarhetsfilosofi genom hela leverantörskedjan. ASICS CSR-arbete bygger på att de vill ha 
en god och säker leverantörskedja, de vill investera i samhällen och människor samt minska 
miljöeffekterna av deras produkter och tjänster. Studien har även kunnat visa att ASICS CSR-
arbete är indirekt sammankopplat med deras varumärke och varumärkeslojalitet. Detta genom 
att deras CSR-arbete skapar genomtänkta materialval vilket är sammankopplat med kvalité 
och prestanda som beskriver ASICS varumärke. Deras CSR-arbete länkas indirekt samman 
till deras varumärkeslojalitet genom att de är ett företag som tar sitt ansvar och deras 
konsumenter har förtroende för deras produkter. ASICS varumärke sammankopplas i sin tur 
till deras varumärkeslojalitet genom att de är ett företag som producerar trovärdiga produkter 
som skapar goda relationer med konsumenterna. 
 
För att tydliggöra och ge svar på studiens problemställningar har följande modell skapas. 
Modellen beskriver hur ASICS CSR-arbete ser ut samt hur ASICS arbetar med deras 
varumärke och varumärkeslojalitet. Huvudsakligen beskriver modellen hur dessa tre 
komponenter är indirekt sammankopplade med varandra.   
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6.3.1. Sammanfattande modell 

 
 
 
 

 

6.3.1.1. Beskrivning av modell 
ASICS CSR-arbete beskrivs med komponenterna minskade miljöeffekter, god och säker 
leverantörskedja samt sociala affärsbeslut. ASICS arbetar med att minska miljöeffekterna av 
deras produkter och tjänster, de vill skapa ett gott samarbete med deras leverantörer och 
arbetstagare samt att de ständigt försöker sträva efter att inkludera en social och miljömässig 
hänsyn i alla deras affärsbeslut. 
 
ASICS Varumärke beskrivs med komponenterna nyskapad teknik, ursprung och true sport 
performance. ASICS försöker ständigt arbeta för att skapa en innovativ design vilket de gjort 
sedan företaget startades år 1949, där de strävar efter att hålla en hög prestanda på sina 
produkter.  
 
ASICS Varumärkeslojalitet beskrivs med komponenterna pålitlighet, positiv kundupplevelse 
samt produkter. ASICS har alltid använt sina produkter för att beskriva och stärka sitt 
varumärke och att det är genom produkterna som ASICS har den varumärkesbild och 

Beskrivande modell hur ASICS CSR-arbete är sammankopplat 
med deras varumärke och varumärkeslojalitet indirekt. 
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pålitlighet de har idag. I butiken arbetar de med att ge den bästa kundupplevelsen som möjligt 
vilket resulterar i lojala konsumenter.  
 
ASICS CSR-arbete, varumärke och varumärkeslojalitet är indirekt sammankopplade 
med fenomenen: 
 
Genomtänkta materialval: Produkterna ska lätt kunna återvinnas, komposteras eller 
återanvändas och vara rättvist framtagna.  
Kvalité och prestanda: ASICS profilering av deras varumärke. 
Trovärdiga produkter: ASICS är ett högpresterande varumärke på grund av deras nyskapande 
teknik och hållbarhetsfrågor där de ofta har ett gott rykte.  
Goda relationer: De arbetar ständigt för att bibehålla en god relation med sina konsumenter.  
Förtroende: Förtroendet hos ASICS konsumenter förhöjs ofta när de väl testat produkterna. 
Ansvarstagande företag: ASICS integrerar CSR i sin företagsfilosofi och tar sitt sociala-och 
miljömässiga ansvar. 

6.4. Förslag till vidare forskning 
Då denna studie endast har belyst problemet utifrån en kvalitativ ansats anser vi att det vore 
intressant att studera fenomenen utifrån en kvantitativ ansats riktad till konsumenter. En 
kvantitativ metod omfattar många fler enheter och på så vis kan resultatet för undersökningen 
generaliseras till en större population.  
 
Under arbetets gång fann vi att kommunikationen för ASICS CSR-arbete var bristande, det 
hade därför varit intressant att göra en kvantitativ undersökning över konsumenternas syn på 
ett sportföretags CSR-arbete och hur viktigt de anser att CSR-arbetet är för att bli lojala mot 
ett varumärke. 
  
Det vore även intressant, inte minst för ASICS, att undersöka hur konsumenter har uppfattat 
eller uppfattar ASICS CSR-arbete och hur det har påverkat deras syn på varumärket och deras 
köpbeslut. 
  
Genom denna undersökning har vi kommit fram till att CSR är indirekt sammankopplat med 
företagets varumärke och varumärkeslojalitet. Vi tycker därmed att det vore intressant att 
vidare undersöka om CSR har en direkt sammankoppling med någon annan del i företaget 
exempelvis köpbeslut, försäljning, rykte eller trivsel på arbetsplatsen. 
  
Vi anser även att det vore intressant att göra en liknande studie, på ett, eller flera, andra 
företag i samma bransch i ett försök att nå̊ mer generaliserbara resultat. 
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Bilaga 1 
 
Interviewguide- Romy Miltenburg, CSR och hållbarhetschef för ASICS Europé. 
Personlig intervju 2015-02-19. 
 
Introduction 

• Can you please explain who you are and what your roll are in Asics?  
• For how long have you been in the organization? 
• How does your typical day look like?  
• What are you working on/with at the moment? 

 
What is CSR according to you  
 

• What is the phenomenon CSR according to you?  
o Definition? 

• Pros / Cons of the CSR-work? 
• Why do you think many companies choose to work with CSR? What is the aim 

purpose?  
o Do they want to make good things for the society or is it for the benefit for the 

company? 
 

ASICS CSR –work 
 

• How does ASICS work with CSR today? 
• What is the most important part in ASICS CSR-work?  
• What are ASICS objectives with the CSR-work?  

o Which result are you hoping to get?  
o How do you think ASICS CSR-work can benefit the organization? 
o Non-financial and Financial? 

 
• Have you been able to measure the outcome of your CSR-work and in that case, which 

results have you get? 
• How do you think the consumers respond to ASICS CSR-work? 

o Have you been able to measure it and in that case, what have it shown?  
o Which kind of respond do you wish to get? 

 
• Research have shown a link between CSR and consumer trust, have Asics noticed it in 

some way or in research? What is your opinion about it?  
 

• How does ASICS work today to increase the brand image?  
o How do you use CSR to increase your reputation and brand image? 

• How does ASICS work today to increase the brand loyalty?  
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o How can CSR create brand loyalty according to you? 

• How do you think the CSR-work affect ASICS as a brand? 
• Have you noticed some changes according to brand associations and brand loyalty 

among your customers and consumers since you started working with CSR? 

• How does the CSR-work affect your relationship to your consumers? 
o The relationship to other stakeholders? (Shareholder, owners, competitors, 

employers) 
• Have you noticed some other effects of your CSR-work? 

Bilaga 2 

Intervjuguide- Erik Nystedt, vd ASICS Sverige och Marknadschef för ASICS 
Scandinavia och Benelux. Personlig intervju 2015-03-13  

Inledande frågor 
• Kan du förklara kortfattat vem du är och vilken roll du har i ASICS? 
• Hur länge har du arbetat i organisationen? 
• Hur ser en typisk dag ut för dig?  
• Vad arbetar du med/om just nu? 

 
Vad är CSR enligt dig 

• Vad är fenomenet CSR enligt dig?   
o Din definition av CSR? 

• Fördelar och nackdelar med CSR arbete? 
• Varför tror du många företag i dag väljer att arbeta med CSR, vad är tror du är syftet?  

o Vill företag bidra med bra saker till samhället eller är det för att skapa fördelar 
för företaget? 

 
ASICS CSR –arbete 
 

• Hur arbetar ASICS med CSR idag? 
• Vilken är den viktigaste delen I ASICS CSR arbete?  
• Vilka är ASICS mål med CSR-arbetet? 

o Vilka resultat av CSR arbetet hoppas ni på att få? 
o Hur tror du ASICS CSR-arbete kan gynna organisationen? 
o Icke Finansiella eller finansiella? 

 
• Har ni haft någon möjlighet att mäta ert resultat av ert CSR-arbete och isåfall vilket 

resultat har ni fått? 
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• Hur tror du att konsumenterna reagerar på ASICS CSR- arbete?  
  

• Har ni haft möjlighet att göra mätningar på det, vad har de i så fall visat?  
o Vad för typ av respons vill ni få? 

 
• Forskning har visat att det finns en nära länk mellan CSR och konsumenternas 

förtroende för olika företag, är detta något som ASICS har märkt av? 
 

• Hur arbetar ASICS för att få stärka sin varumärkesbild? 
o Hur arbetar ASICS med CSR för att skapa ett gott rykte och förbättrad 

varumärkesbild? 
• Hur arbetar ASICS för att öka varumärkeslojalitet? 

o Hur kan CSR skapa varumärkeslojalitet enligt dig? 
• Har du märkt någon skillnad I förändring till varumärkes associationer och 

varumärkeslojalitet sen ASICS startade arbetet med CSR? 

• Hur påverkas ASICS CSR-arbete relationer med era konsumenter? 
o Relationer med andra intressenter? (aktieägare, ägare, konkurrenter, anställda) 

• Har du märkt någon annan effekt av CSR-arbetet? 

Bilaga 3 
Interviewguide- Jimmy Adames, CSR och hållbarhetschef för ASICS Amerika,           
Mail-intervju 2015-03-18 

Introduction 
• Can you please explain who you are and what your roll are in Asics?  
• For how long have you been in the organization? 
• How does your typical day look like?  
• What are you working on/with at the moment? 

 
What is CSR according to you  
 

• What is the phenomenon CSR according to you?  
o Definition? 

• Pros / Cons of the CSR-work? 
 

• Why do you think many companies choose to work with CSR? What is the aim 
purpose?  

o Do they want to make good things for the society or is it for the benefit for the 
company? 
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ASICS CSR –work 
 

• How does ASICS work with CSR today? 
• What is the most important part in ASICS CSR-work?  
• What are ASICS objectives with the CSR-work?  

o Which result are you hoping to get?  
o How do you think ASICS CSR-work can benefit the organization? 
o Non-financial and Financial? 

 
• Have you been able to measure the outcome of your CSR-work and in that case, which 

results have you get? 
 

• How do you think the consumers respond to ASICS CSR-work? 
o Have you been able to measure it and in that case, what have it shown? 
o Which kind of respond do you wish to get? 

 
• Research have shown a link between CSR and consumer trust, have Asics noticed it in 

some way or in research? What is your opinion about it?  
 

• How does ASICS work today to increase the brand image?  
o How do you use CSR to increase your reputation and brand image? 

• How does ASICS work today to increase the brand loyalty?  
o How can CSR create brand loyalty according to you? 

• How do you think the CSR-work affect ASICS as a brand? 
• Have you noticed some changes according to brand associations and brand loyalty 

among your customers and consumers since you started working with CSR? 

• How does the CSR-work affect your relationship to your consumers? 
o The relationship to other stakeholders? (Shareholder, owners, competitors, 

employers) 
• Have you noticed some other effects of your CSR-work? 

Bilaga 4 
Interviewguide- Brian Johnston, CSR och hållbarhetsspecialist för ASICS Japan, 
Mailintervju 2015-04-20.  

Introduction 
• Can you please explain who you are and what your roll are in Asics?  
• For how long have you been in the organization? 
• How does your typical day look like?  
• What are you working on/with at the moment? 
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What is CSR according to you  
 

• What is the phenomenon CSR according to you?  
o Definition? 
o Pros / Cons of the CSR-work? 

• Why do you think many companies choose to work with CSR? What is the aim 
purpose?  

o Do they want to make good things for the society or is it for the benefit for the 
company? 

 
ASICS CSR –work 
 

• How does ASICS work with CSR today? 
• What is the most important part in ASICS CSR-work?  
• What are ASICS objectives with the CSR-work?  

o Which result are you hoping to get?  
o How do you think ASICS CSR-work can benefit the organization? 
o Non-financial and Financial? 

 
• Have you been able to measure the outcome of your CSR-work and in that case, which 

results have you get? 
• How do you think the consumers respond to ASICS CSR-work? 

o Have you been able to measure it and in that case, what have it shown? 
• Which kind of respond do you wish to get? 

 
• Research have shown a link between CSR and consumer trust, have Asics noticed it in 

some way or in research? What is your opinion about it?  
• How does ASICS work today to increase the brand image?  

o How do you use CSR to increase your reputation and brand image? 
• How does ASICS work today to increase the brand loyalty?  

o How can CSR create brand loyalty according to you? 

• How do you think the CSR-work affect ASICS as a brand? 
• Have you noticed some changes according to brand associations and brand loyalty 

among your customers and consumers since you started working with CSR? 

• How does the CSR-work affect your relationship to your consumers? 
o The relationship to other stakeholders? (Shareholder, owners, competitors, 

employers) 
• Have you noticed some other effects of your CSR-work? 
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Bilaga 5 
Intervjuguide- Fredrik Kron, Butikschef ASICS Flagship Store Stockholm, Personlig 
intervju 2015-03-23 

Inledande frågor 
• Kan du förklara kortfattat vem du är och vilken roll du har i ASICS? 
• Hur länge har du arbetat i organisationen? 
• Hur ser en typisk dag ut för dig?  
• Vad arbetar du med/om just nu? 

 
ASICS CSR-arbete 

• Hur mycket vet du om ASICS CSR-arbete? 
• Tror du att CSR arbetet på något sätt kan gynna ASICS företag? Och varumärket i 

sig? 
• Forskning har visat att det finns en nära länk mellan CSR och konsumenternas 

förtroende för olika företag, vad är din åsikt om det? 
o Är detta något ni märkt av i butiken? 
o Får ni frågor relaterat till CSR från konsumenter idag, vad är det för typ av 

frågor? 
• Hur tror du är det bästa sättet att kommunicera ut ASICS CSR-arbete?  
 

Varumärke och Varumärkeslojalitet 
 

• Hur arbetar ASICS för att få stärka sin varumärkesbild? 
o Hur arbetar ASICS för att skapa ett gott rykte och förbättrad varumärkesbild? 

• Hur arbetar ASICS för att öka varumärkeslojalitet? 
• Vad är det som skiljer er och utmärker ASICS från andra konkurrenter? 
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