FRÅN ULL TILL KAPPA!
– EN FALLSTUDIE AV KAPPAHLS
PÅGÅENDE CSR- ÅTAGANDE
FRÅN PRODUCENT TILL KONSUMENT
Magisteruppsats i Företagsekonomi
Victor Ahlström
Edward Zobec
VT 2010:MF11

Förord
Föreliggande uppsats utgör vårt examensarbete för att erhålla en magisterexamen
inom företagsekonomi, med specialinriktning Management vid Högskolan i Borås.
Under de senaste fyra åren har vi successivt fördjupat vår kunskap inom området
management, och med den här uppsatsen kring Corporate Social Responsibility
(CSR)1, samt dess effekter på ett företags värdekedja avslutar vi våra studier. Som
managementstudenter intresserar vi oss för olika processer som styr individers
beteende. Således är det naturligt för oss att undersöka hur ett koncept som CSR
påverkar en organisation, samt dess medlemmars handlande. Vidare tror vi att
organisationers ansvar gentemot intressenter, samhälle och miljö blir en allt viktigare
fråga för att kunna bibehålla en stark marknadsposition. Mot det som bakgrund har vi
valt att förkovra oss inom CSR, med förhoppningen om att vår forskning kan bidra till
ökad förståelse inom det undersökta området.
Vi vill tacka all involverad Kappahl personal, Eva Kindgren, Renée Kling och Petra
Olofsson för en mycket givande och intressant empiri. Utan er skulle vår fallstudie
inte vara möjlig.
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Torbjörn Ljungkvist för all ovärderlig
feedback under uppsatsarbetet.
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Corporate Social Responsibility (CSR) har sitt ursprung i en strävan att försöka konsolidera ett
företags etiska, sociala och miljömässiga ansvar. (Blowfield & Murray 2008) Det finns ingen generell
definition av Corporate Social Responsibility. Det brukar dock utgöras av en sammanställning av
begrepp, som hållbarhet, företagsansvar, företagsetik, triple bottom line, samt företagsfilantropi
”corporate philanthropy”. (Porter & Kramer, 2006). EU komissionen definierar CSR som “whereby
companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their
interaction with their stakeholders on a voluntary basis.” ( Silberhorn och Warren, 2007, s.2).
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Abstract
In a globalized world, where multinational corporations emerge daily, it becomes even
more important for companies to be social corporate citizens. The increased
globalization, together with a highly developed information society, results in companies
becoming more transparent to the general public. Research shows that Corporate Social
Responsibility will in the future have an even greater impact on business in general.
Therefore it is imperative that corporations have well working legislated routines, to deal
with this sort of work. As of today, the usage of CSR is mainly for the protection of the
companies’ interests and to avoid discontent in the general eye of the public. By doing so
the corporations are not using the concept to its full extent.
Our research on Kappahl reveals that working correctly with CSR may result in positive
synergy effects all along a company´s value chain. With the support of established
theories, we confirm that it is the case in the fashion/textile industry. We can, with
outmost certainty state, that the CSR-concept has the potential to be economic profitable
if handled the right way. Our research shows that it´s of great importance to initially
centralize the implementation of CSR in the organization and from there spread the
concept throughout the value chain. We have developed our own model to illustrate the
connection, and have used Kappahl as an example. Our research shows that the concept
of CSR has to be taken seriously by corporations worldwide. A reason why this has not
yet happened is that the concept is too big and extensive in its current state. We would
like future research to focus on the possibility to develop specific trade of industry
concepts regarding CSR, in the same way we tried to do with our research in the
fashion/textile industry.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Cause Related Marketing, Brand
loyalty, Value chain, Fashion/textile industry, Institutionalization
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Sammanfattning
I en globaliserad värld, där multinationella företag uppkommer dagligen, blir det allt
viktigare för företag att vara sociala medborgare. Den ökande globaliseringen, samt ett
utvecklat informationssamhälle, medför att företag blivit alltmer transparenta för
omvärlden. Forskning har visat att företags sociala ansvar, kommer att ha ännu större
inverkan på verksamheten i framtiden. Därmed är det viktigt att företag har väl
fungerande rutiner, för hur de skall hantera den här typen av arbete. I nuläget använder
sig många organisationer av CSR som ett slags skydd mot allmänhetens missnöje, och
utnyttjar inte konceptet till dess fulla potential. Det framgår i vår undersökning av
Kappahl, att CSR-arbete kan skapa synergieffekter längs med värdekedjan. Med stöd av
erkända teorier kan vi i vår forskning påvisa att så är fallet inom mode/textilbranschen.
Vi kan då med största säkerhet påstå att CSR- konceptet har potential att bli ekonomiskt
lönsamt om det hanteras på ett korrekt sätt. Vår forskning har påvisat att det är väldigt
viktigt att inledningsvis implementera CSR centralt i organisationen, och först därefter
låta det grena ut i resten av värdekedjan. Vi har genom vår forskning utvecklat en modell
för att åskådligöra sambandet, genom att med Kappahl som exempel illustrera det.
Resultatet av vår forskning visar att CSR måste tas på allvar av företag världen över. En
orsak till att det ännu inte har skett, är att begreppet fortfarande är för stort och
omfattande. Vi vill se att framtida forskning skall se över möjligheten att utveckla
branschspecifika recept, såsom vi försökt med mode/textilbranschen.

Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), Cause Related Marketing,
Varumärkeslojalitet, värdekedja, mode/textilbranschen, institutionalisering.
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1 INLEDNING
I inledningen redogör vi för bakgrunden till studiens forskningsproblem. Kapitlet presenterar en
bakgrund, följt av en problemdiskussion som leder fram till en problemformulering. Utifrån det
skapas sedan en konkret grund för studien med forskningsfrågor, syfte och problemavgränsning.
Kapitlet avslutas med en lista över viktiga begreppsdefinitioner, samt disposition

1.1 Bakgrund
Under de senaste decennierna har pressen på företag och organisationer om att ta ett
större socialt ansvar ökat i snabb takt. (Luo & Bhattacharya, 2006) Vanliga medborgare,
regeringar samt media, har genom att granska företagens ansvarstagande fått ett allt större
inflytande på företagen. (Porter & Kramer, 2006) Samtidigt har en ökande globalisering
gett företag färre begränsningar gällande individers grundläggande rättigheter. Genom att
producera varor i regioner med ”fördelaktiga” lagar och regler, kan företag således
komma undan med ett ibland oacceptabelt beteende i jakten på större vinster. (Falck &
Heblich, 2007)
I en omvärld som präglas av konkurrens, kan det ibland vara frestande att ta den här
”genvägen” för uppnå större vinster. Som motpol till det, har flera företag börjat inse
vikten av att ha väl fungerade, samt långsiktigt hållbara rutiner för sociala frågor, då det i
längden kan ge strategiska fördelar som genererar högre vinster. Trots möjligheterna för
företag att hitta en bra strategisk fördel i en väl utvecklad CSR- plan, ser många företag
CSR som något nödvändigt, samt ett sätt att minimera risker. (Luo & Bhattacharya, 2006)
Enligt Falck & Heblich, (2007) har flera samtida studier av bland andra Orlitzky,
Schmidt, och Rynes (2003), samt Margolis & Walsh (2001) uppmärksammat företagens
sociala ansvar. Gemensamt för studierna är slutsatsen att marknaden belönar företag med
socialt engagemang. CSR bör således betraktas som en strategisk nyckelfaktor, och god
förvaltning av CSR- arbetet kan spela en avgörande roll i ett företags fortsatta
framgång.(ibid.)
Organisationer börjar som tidigare nämnts, i högre grad inse vikten av att ha ett gott
anseende, då det hänför sig till fullföljandet av företagets mål, samt skapar
konkurrensfördelar i en global värld. (Luo & Bhattacharya, 2006) Den globala
finanskrisen som svepte in över världen 2008, med recession i dess fotspår, har haft
långtgående konsekvenser för företag i allmänhet. Det har resulterat i att företag idag
tvingas att se över vad de gör för att ta ett större ansvar inför olika intressenter. Ovan
nämnda exempel har visat hur snabbt ett skadat rykte kan få kunders och anställdas
lojalitet att dala, samt skada ett företags ekonomiska framtid. I takt med en allt snabbare
teknologisk, samt medial utveckling sprids information snabbare. (Porter & Kramer,
2006) Kunder blir globala aktivister och somliga känner stark irritation inför stora
multinationella företag. Allmänhetens ilska över illegala handlingar är stor, vilket kan
medföra ett skamfilat rykte, samt ett skadat förtroende. Det har skapat en enorm press på
företag att vara socialt ansvarstagande. (ibid.) År 2005, publicerade 64 % av världens 250
största multinationella företag, rapporter över deras sociala ansvar (Porter & Kramer,
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2006). 90 % av dagens Fortune 500 företag har dessutom tydliga CSR policys
formulerade (Luo & Bhattacharya, 2006). Det visar att socialt ansvarstagande blir allt
viktigare, och att företag inte bör försumma CSR- arbetet. Corporate Social
Responsibility (CSR) är ett brett begrepp som spelar en allt större roll i dagens näringsliv,
trots att det inte har någon tydlig allmän definition. I det förflutna har det betraktats som
ett samlingsbegrepp, en sammanställning av termer som hållbarhet, företagsansvar,
företagsetik, triple bottom line, samt företagsfilantropi ”corporate philanthropy”. (Porter
& Kramer, 2006)
Även om CSR återfinns i de flesta företag, i en skepnad eller annan, så existerar
konceptet främst tack vare större företag. Förespråkare av CSR menar att stora företag
och organisationer bör vara mer engagerade i att göra världen till en bättre plats. Enligt
Carroll (1979, 1991) har företag juridiska, etiska, ekonomiska, och filantropiska
skyldigheter gentemot samhället samt miljön de verkar i. (Garcia de los Salmones et al.
2005) Vidare menar Carroll (1979, 1991) att de nämnda dimensionerna utgör konceptet
CSR (Corporate Social Responsibility) (ibid.).
I en undersökning gjord av Price WaterhouseCoopers, tillfrågades över 1000 VD:ar
runtom i världen om sina tankar kring CSR. Enligt studien ansåg 69 % av de tillfrågade
att CSR är avgörande för lönsamheten i alla företag. (Argenti & Druckenmiller, 2004)
Enligt studien publicerade dessutom 66 % av de tillfrågade, hur omfattande företagets
CSR- aktiviteter var i sina årsredovisningar. 24 % av de tillfrågade hade därtill separata
rapporter på företagets CSR- aktiviteter. (ibid.)
CSR är en investering i företagets framtid. Det medför att CSR- aktiviteter måste planeras
specifikt, övervakas noggrant samt utvärderas regelbundet. Om CSR- arbetet är väl
fungerande, skapas synergieffekter, bland annat kan det aktivt bidra till grundläggande
ordning i samhället och i slutändan förbättra företagets rykte. (ibid.) Utifrån ett
utbudsperspektiv är det nödvändigt att ha ett gott anseende, då det i slutändan är en
förutsättning för att attrahera, motivera samt behålla kompetent personal. Ur ett
kundperspektiv ökar ett gott rykte värdet på varumärket, vilket i sin tur förbättrar
företagets goodwill. (Falck & Heblich, 2007)
En fråga som blir allt viktigare för företag att ställa sig, är vad som händer om de inte
agerar på ett socialt ansvarstagande sätt i konsumentens ögon. Varumärkeslojalitet
utmärks av ett djupt engagemang för, samt en stark önskan att göra upprepade inköp av
en produkt eller tjänst, trots förekomsten av olika incitament för kunden att byta produkt.
(Chaudhuri & Holbrook, 2001)
Enligt Marconi (1993) förblir en konsument ett varumärke lojal om följande faktorer är
uppfyllda; bekvämlighet, värde, image, service, garanti, samt tillfredsställelse.
Willmott (2003) menar att lojalitet utgörs av två faktorer; förtroende för varumärket och
företaget, samt om konsumenten är nöjd med tjänsten eller produkten. Således kan ett
samband mellan CSR och lojalitet urskiljas. Förtroendet för varumärket och företaget är
direkt beroende av huruvida konsumenten uppfattar företaget som socialt ansvarstagande.
Upplever konsumenten företaget som socialt ansvarstagande, medför det ett ökat
förtroende samt lojalitet gentemot företaget. Det är ett samband som inte bör förringas, då
en konsument som känner ett starkt förtroende för ett bolag mindre sannolikt söker efter
nya ”leverantörer”.(ibid.)
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1.2 Problemdiskussion
I en värld som präglas av globalisering, blir individer alltmer beroende av varandra i alla
avseenden. (Falck & Heblich, 2007) Det har i sin tur medfört ett större krav på ömsesidig
solidaritet mellan människor i olika delar av världen. (Blowfield & Murray 2008) Det har
förorsakat ett hårdare företagsklimat, då företag ställs inför krav att ta ett större
samhällsansvar. (Luo & Bhattacharya, 2006) Mot det som bakgrund har nya policies,
samt rutiner skapats för att företag skall kunna klara den här omställningen.
Samlingsbegreppet för de nya rutinerna kallas allmänt Corporate Social Responsibility
(CSR). Begreppet har sitt ursprung i en strävan att försöka konsolidera företagets etiska,
sociala och miljömässiga ansvar. (Blowfield & Murray 2008) Under det senaste
decenniet har begreppet Corporate Social Responsibility fått allt större uppmärksamhet i
samhället. (Porter & Kramer, 2006) Bidragande orsaker till det, har bland annat varit
dokumentärfilmen an inconvenient truth (en obekväm sanning), som uppmärksammat
den ökande växthuseffekten(Guggenheim 2006), samt TV program som Kalla Fakta som
uppmärksammat undermålig behandling av får och gäss vid textilproduktion (Expressen
2010; TV4 2010)
Vi upplever att mode/textilbranschen är en bransch som är och har varit speciellt utsatt
när de gäller den här typen av problematik som CSR utgör. Det beror just på att företag
inom mode/textilbranschen har större delen av sin produktion i länder där rådande
lagstiftning inte alltid tillgodoser individens grundläggande mänskliga rättigheter, samt
inte ställer lika höga ”krav” på producenten som vi är vana vid. Vi anser att det kan skapa
en intressekonflikt då företaget å ena sidan försöker att maximera sina intäkter, men å
andra sidan tvingas öka sina kostnader genom att vara socialt ansvarstagande. Vidare tror
vi att varumärkeslojaliteten är ett viktigt inslag inom mode/textilbranschen, då det finns
många företag som vänder sig till samma segment, samt tillhandahåller likvärdiga
produkter av snarlik kvalitet. Det medför att företag skulle kunna få en stor
konkurrensfördel om de differentierade sig på basis av socialt ansvar. (Marconi 1993)
Willmott (2003) menar dessutom att ett företag som uppfattas som socialt ansvarsfullt
automatiskt får större lojalitet, då det finns ett positivt samband mellan socialt
ansvarstagande och varumärkeslojalitet. Det leder i sin tur till att kunden är mer benägen
att betala ett högre pris för produkten. (Chaudhuri & Holbrook 2001)
Det ligger således i företags intresse att aktivt satsa på CSR, då det potentiellt kan bli ett
kraftfullt differentieringsverktyg.
”kläder har varit en bra, en bra grupp att gå på så att säga, för alla har vi ju kläder och
vi har märkeskläder, de är lätta att känna igen så att jag tror att vi, eller jag vet att vi
inte är sämre än någon annan bransch, men att vi har fått gå bräschen för att göra
mycket nytta” (Eva Kindgren 2010)2
Vi anser att mode/textilbranschen i Sverige har varit en pionjär inom området Corporate
Social Responsibility. Det medför att det skulle vara intressant att undersöka hur ett
företag in mode/textilbranschen arbetar med CSR- frågor, då vi tror att det kan generera
2

Eva Kindgren CSR & Quality Manager, Kappahl. Personlig intervju 2010-04-29
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värdefull kunskap som andra branscher skulle kunna få nytta av. Då införandet av CSR
medför stora förändringar i ett företags organisation, anser vi att det skulle vara lämpligt
att undersöka begreppet samt dess effekter på värdekedjan. Begreppet värdekedja
utvecklades av Michael Porter, 1985. En värdekedja kan liknas vid en samling länkar,
eller ett nätverk, vars huvuduppgift är att konsolidera ett företags resurser för att skapa
värde. Genom att tillsätta länkar som samarbetar med varandra, skapas en hållbar
konkurrensfördel. Syftet med värdekedjan är att tillfredställa kunden bättre än
konkurrenterna gör. (Porter 1985, i Heany 1986) Vår studie ämnar således undersöka en
organisation utifrån Porters värdekedja.

1.3 Problemformulering
Begreppet CSR har blivit en allt vanligare del av vår vardag. Vi anser att begreppet har
fått mer utrymme i media de senaste åren. Vi har med vårt uppsatsarbete, därmed utgått
från att undersöka om CSR- konceptet är en modefluga eller en framtida standard. Vi
anser att CSR är en institutionaliserad standard inom mode/textil branschen. Grundat på
det lyder vår hypotes som följande, som vi avser att svara på.
CSR, en modefluga eller standard?

Under det senaste decenniet har CSR i Sverige vuxit avsevärt. Pressen på företag och
organisationer om att ta ett socialt ansvar har blivit allt större. En ökande globalisering
har därtill gett företag färre begränsningar gällande individers grundläggande rättigheter.
Det har medfört att företag idag tvingas att se över vad de gör för att ta ett större ansvar
inför olika intressenter. Dessutom har ett positivt samband mellan socialt ansvarstagande,
samt varumärkeslojalitet kunnat urskiljas. Det medför att det ligger i ett företags intresse
att vara socialt ansvarsfullt, då det potentiellt genererar högre varumärkeslojalitet.
Utifrån bakgrunden samt problemdiskussionen formuleras således följande
frågeställningar:

Huvudfråga:
 Hur arbetar ett mode/textilföretag med CSR längs hela värdekedjan?
För att kunna svara på huvudfrågan, måste ett antal delfrågor besvaras. Genom att
besvara delfrågorna, får vi således ett underlag för att besvara huvudfrågan.
Delfrågor:
 Vilka effekter har CSR- arbete på värdekedjan?
 Hur hålls CSR levande inom organisationen?
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1.4 Syfte
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur CSR (Corporate Social
Responsibility) tillämpas inom en organisation. Utgångspunkten är inte att försöka hitta
en generell mall för hur företag bör tillämpa CSR. Ambitionen är dock att kunna ge
vägledning för hur företag och organisationer bör tänka när de implementerar det. Vidare
vill vi belysa vikten av CSR- arbete i en organisation.

1.5 Avgränsning
Uppsatsen avgränsas till att behandla CSR utifrån ett leverantörs/företagsperspektiv. Vi
har valt att rikta in oss på mode/textilbranschen, vilket medför att vi begränsar våra fynd
till att gälla den branschen. När vi talar om värdekedjan, syftar vi till fyra länkar,
nämligen leverantör, mellanchef, operativ chef, samt operativ personal. Vi vill undersöka
hur de här funktionerna arbetar med, och uppfattar CSR. Uppsatsen syftar till att ta reda på
hur ett företag arbetar med CSR rent praktiskt, vilket medför att vi valt att fokusera på ett
företag och undersökt det lite djupare. Det empiriska materialet har samlats in hos
Klädföretaget Kappahl, vilket medför att studien empiriskt avgränsas till Kappahl
Sverige, samt dess verksamhet. Vidare avgränsas studien till företagets verksamhet i
Västra Götalandsregionen.

1.6 Definition av nyckelbegrepp
Då uppsatsen innehåller ett flertal begrepp som är av återkommande karaktär samt
betydande för undersökningen, följer här en kortfattad beskrivning av dem.
Corporate Social Responsibility (CSR) – Det finns ingen generell definition av
Corporate Social Responsibility (CSR). Det brukar dock utgöras av en sammanställning
av begrepp, som hållbarhet, företagsansvar, företagsetik, triple bottom line, samt
företagsfilantropi ”corporate philanthropy”. (Porter och Kramer, 2006).
Archie Carroll (1979), menar att ett företags sociala ansvar (CSR) omfattar de
ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska förväntningar som samhället har på
organisationer vid en viss tidpunkt: “encompasess the economic, legal, ethical, and
philanthropic expectations that society has of organizations at a given point in time”.
(Robins, 2005, s.97)
Varumärkeslojalitet – Varumärkeslojalitet utgörs av ett djupt engagemang för, samt en
stark önskan att göra upprepade inköp av en produkt eller tjänst, trots förekomsten av
olika incitament för kunden att byta produkt. (Chaudhuri & Holbrook, 2001)
Cause Related Marketing – Cause Related Marketing är ett verktyg som är beroende av
att konsumenter köper en produkt från ett företag. Företaget i fråga, tar sedan en del av
produktens genererade intäkter och skänker dem till ett välgörande ändamål (Davidson,
1997, i Polonsky & Wood, 2007). Förkortningen CRM förknippas vanligtvis med
Customer Relarionship Marketing. Vi har dock valt att använda förkortningen CRM när
vi behandlar begreppet Cause Related Marketing.

-5-

Värdekedjan- Syftet med värdekedjan, är att skapa en hållbar konkurrensfördel genom
att utveckla en kedja eller ett nätverk av värde. Det sker genom att tillsätta länkar som
samarbetar med varandra för att uppnå det slutliga målet, nämligen att tillfredsställa
kunden bättre än konkurrenterna gör. (Porter 1985, i Heany 1986)
Institution- ”en benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt
handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.” (Nationalencyklopedin
2010)

1.7 Disposition
Vi har valt att följa en disposition, där vi börjar med ett inledande kapitel som
introducerar läsaren till ämnet. Det följer en struktur, där vi först presenterar ämnets
bakgrund. Utifrån bakgrunden följer en problemdiskussion, som leder fram till studiens
problemformulering. Varpå studiens syfte samt avgränsningar formuleras. Följande
kapitel tar upp studiens vetenskapliga förutsättningar. Vi argumenterar för våra
metodologiska ställningstaganden, samt redogör för metodval. Kapitlet presenterar även
tekniker för insamling av empiriskt material, samt källkritik. Nästa kapitel presenterar
studiens teoretiska referensram. Den utgörs av aktuell forskning kring problemområdet,
samt samtida fackböcker om ämnet. Följande kapitel presenterar det insamlade empiriska
materialet, som består av en företagspresentation, en personlig intervju, samt två
telefonintervjuer. I följande kapitel tolkas samt analyseras det insamlade empiriska
materialet utifrån den teoretiska referensramen. Det sista kapitlet presenterar de slutsatser
som studien mynnat ut i. Det följs av en avslutande diskussion, där vi redogör för
resultatets praktiska värde. Kan våra fynd tillämpas praktiskt.
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2

METODDISKUSSION

I metodkapitlet presenterar vi studiens vetenskapliga förutsättningar. Vi redogör för våra
metodologiska ställningstaganden, de val vi gjort, samt de resonemang vi fört. Syftet är att
ge läsaren en god överblick av tillvägagångssättet, samt ge läsaren möjligheten att
tillgodogöra sig informationen, trots bruket av flertalet ovanliga begrepp.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Hermeneutiken, som är en central analysmetod inom det tolkande paradigmet, brukar
beskrivas som regler som möjliggör tolkning av texter på bästa möjliga sätt
(Nationalencyklopedin, 2010). Tolkning och insikt utgör kärnan i hermeneutiken. Det
medför att hermeneutikens huvudsakliga uppgift är att studera, tolka, samt förstå språk
och handling. (Patel & Davidsson 2003) Vanligtvis betraktas hermeneutiken som en
dubbel spiral, där individen tolkar texter ifrån detaljer till helhet och omvänt. Det medför
även att texterna tolkas utifrån individens förförståelse och omvänt.
(Nationalencyklopedin 2010) Individens tidigare erfarenhet, kunskap, samt subjektiva
förståelse av det undersökta området ses även som en tillgång. (Patel & Davidsson 2003)
”Den hermeneutiska cirkeln betecknar det förhållandet att all forskning består av ständiga
rörelser mellan helhet och del, mellan det vi skall tolka och den kontext som det tolkas i, eller
mellan det vi skall tolka och vår egen förförståelse”. (Gilje & Grimen, 1992 s.191)

Figur 1: Hermeneutiska cirkeln. (Föreläsningsunderlag, Ljungkvist, 2009)
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Den positiviska tanken bygger på att mänskligt tänkande genomgått tre stadier av
utveckling. I de två första stadierna använder individen religiösa respektive metafysiska
förklaringsmönster för att tolka samt förstå naturfenomen. Det är först i det tredje
vetenskapliga stadiet, som sinnet är moget nog att för kunna frigöra sig från de här
förutfattade meningarna, och omfamna det givna. För att kunna säkerställa positiv (sann)
kunskap, måste således en forskare bortse ifrån tidigare kunskaper. Enligt positivismen
finns det endast två vägar som leder till kunskap. Sinneserfarenhet, det vill säga
observationer, ligger till grund för all faktisk kunskap. All annan kunskap, berör
relationen mellan idéer. Hit räknas matematik och logik. (Nationalencyklopedin 2010;
Alvesson & Sköldberg, 2008)
Studien präglas av ett hermeneutiskt synsätt. Då hermeneutiken är starkt förknippad med
kvalitativt inriktad forskning, ansåg vi att den skulle passa vårt forskningsproblem bäst.
Insamlingen av empiri skedde genom en personlig intervju, samt två telefonintervjuer.
Den insamlade empirin utgör delarna som skapade en förutsättning för att förstå helheten.
Genom att läsa och analysera relevanta teorier för forskningsproblemet, förvärvades
därefter förståelsen. Vår förförståelse, det vill säga tidigare förvärvad kunskap om CSR,
underlättade förståelsen av den ”nya” kunskapen. Den insamlade empirin tolkades och
sammanställdes därefter till ett underlag som analyserades för att ge svar på
forskningsfrågorna. Vi påbörjade studien, med en begränsad kunskap om konceptet CSR,
som vi tillgodogjort oss genom media, artiklar och teori. Det kan betraktas som vår
förförståelse. Som ett andra led, läste vi på aktuella teorier och artiklar om CSR, vilket
kan liknas vid delen i den hermeneutiska spiralen. De aktuella artiklarna och teorierna,
bidrog till att vi fick en större förståelse av området. Utifrån vår förförståelse av området,
samt vår nyvunna kunskap skapades sedan en helhetsförståelse av det undersökta
området. Den här processen genomgick vi flera gånger under skrivandet av studien, då vi
hela tiden behövde komplettera med ”ny” kunskap för att för att få en helhetsförståelse av
det undersökta området.
Målet med studien har varit att erhålla för oss ny kunskap. Vi är inte ute efter att hitta den
generella ”sanning” som positivisterna förespråkar. Det medför att ett hermeneutiskt
synsätt passat vår forskning bäst.

2.2 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden
Ontologi handlar om vår verklighetsuppfattning, det vill säga hur vi betraktar världen.
Det finns enligt ontologin två olika verklighetsuppfattningar; idealism samt realism.
Enligt idealismen är världen ickemateriell, det vill säga den har en andlig karaktär.
Realismen betraktar däremot världen som fysisk. Den är objektiv och existerar oberoende
av det mänskliga tänkandet. (Ljungkvist 2009)
Vårt studieobjekts ontologiska förhållningssätt följer idealismen. Då vi undersöker ett
fenomen som är subjektivt i sin karaktär, menar vi att verkligheten är beroende av det
mänskliga tänkandet. CSR är ett koncept som skapats av individer, vilket innebär att det
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inte är oberoende av det mänskliga tänkandet. Det medför att individer har en subjektiv
uppfattning om vad begreppet innebär. Även om CSR i många avseenden har en allmän
definition, vill vi få individens personliga uppfattning om begreppet. Det innebär att
idealismen ligger vår studie närmare än realismen. Vidare utgår studien ifrån ett
hermeneutiskt forskningsparadigm, vilket ger oss utrymme för subjektiv tolkning och
reflektion.
Epistemologi handlar om vår syn på kunskap, vad vi finner vara giltig kunskap.
Epistemologin hyser i likhet med ontologin två olika inriktningar; rationalism samt
empirism. Rationalismen menar att kunskap är förnuftsbaserad, det vill säga kunskapen
är beroende av vårt medvetande. Enligt empirismen är kunskap erfarenhetsgrundad,
vilket innebär att den förespråkar en verklighet där kunskap uppstår genom observationer
av omgivningen. (Ljungkvist 2009)
Utifrån ett epistemologiskt förhållningssätt, är det empirismen som genomsyrar
uppsatsen. Vi anser att det inte har varit möjligt att tillgodogöra oss nödvändig kunskap
om CSR, samt dess tillämpning i organisationer, genom att utgå ifrån rationella
resonemang och dra ”logiska” slutsatser därifrån. Vi har istället genomfört empiriska
observationer. Genom att intervjua personer, har vi fått en ögonblicksbild av hur
respondenterna tillämpar CSR i sina respektive funktioner.

2.3 Vetenskaplig ansats
Det tillvägagångssätt en forskare tillämpar för att generera kunskap kallas för
forskningsansats. De val forskaren gör, ligger till grund för hur generaliserbar
undersökningen är. I samhällsvetenskaplig teori utgörs de vanligaste ansatserna av
deduktion, induktion och abduktion.

Figur 2: Deduktion, induktion, samt abduktion. Föreläsningsunderlag (Ljungkvist, 2009)

Vid tillämpningen av en deduktiv ansats utgår forskaren från teori. Utifrån teorin skapas
hypoteser som testas mot insamlad empiri . Inom deduktionen används således generella
teorier för att dra slutsatser om enskilda händelser. Deduktion går ut på att avleda från det
generella till det konkreta. Undersökaren bör ha stor generell kunskap om problemområdet
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för att denna ansats skall kunna bli framgångsrik. Ansatsen brukar även kallas
bevisföringens väg. (Andersen1998), (Johannessen & Tufte 2003)
I kontrast till deduktion, utgår induktion ifrån empirin. Det innebär att forskaren utgår från
insamlat empiriskt material som förklarar en enskild företeelse. Därefter söker forskaren
efter teorier som kan passa in på den enskilda företeelsen. Till sist drar forskaren en generell
slutsats, som övergår i en allmän sanning (Johannessen & Tufte 2003). Avsikten med en
induktiv ansats, är att försöka finna generella mönster i enstaka företeelser som kan bli
teorier. Ansatsen brukar även kallas upptäckandets väg. (Andersen1998), (Johannessen &
Tufte 2003)
Abduktion är en kombination mellan induktion och deduktion. Den präglas av växlingar
mellan teori och empiri, vilket medför att forskarens förståelse successivt växer fram.
Abduktion utgår ifrån en specifik företeelse, utifrån vilken en teori utformas. Därefter
prövas teorin deduktivt på andra fall. (Patel & Davidsson, 2003) Abduktion och induktion
har det gemensamt, att de utgår ifrån empiri. Abduktion avvisar dock inte teoretiska
föreställningar. Slutligen är en abduktiv ansats ute efter att skapa förståelse (Alvesson &
Sköldberg 2008).
Med utgång ifrån studiens syfte, fann vi att en abduktiv ansats var mest lämpad för vårt
forskningsproblem. Då den induktiva samt den deduktiva ansatsen gör anspråk på att leda
till en generell sanning, ansåg vi att de var orealistiska. Syftet med studien är inte att hitta
en generell sanning, utan vi vill belysa problematiken kring forskningsproblemet. De
förbättringar vi ämnar presentera för det undersökta företaget, kan inte ses som någon
absolut sanning, då de endast rör ett specifikt fall.
Den abduktiva ansatsen gav oss utrymme att växla mellan teori samt empiri, vilket ledde till
att vi successivt tillgodogjorde oss ny kunskap. Vi förde olika resonemang som gjorde att vi
kom fram till nya teorier som vi sedan testade. Utifrån vår förförståelse om CSR, var vi
övertygade om att CSR redan var en institutionaliserad standard inom
mode/textilbranschen. Vi utgick således ifrån en hypotes som vi sedan testade på det
undersökta företaget. När hypotesen inte bekräftades tillgodogjorde vi oss ”ny” kunskap.
Med den nyvunna kunskapen skapade vi en ny hypotes som vi testade. Vi utgick ifrån ett
antagande om CSR. Vi testade sedan om det stämde överens med det empiriska
materialet. Om antagandet inte stämde överens med empirin, så reviderades vår
uppfattning varpå ett nytt antagande växte fram. Den här processen pågick ända tills våra
antaganden om CSR bekräftades. Vi hade tänkt undersöka förändringsprocessen och
institutionaliseringen av CSR i en organisation. Som nämnts ovan fick vi inte det vi sökte
från den primära intervjun med Kappahls CSR- ansvarige. Därmed utnyttjade vi den
öppna intervjun till att få så mycket kunskap vi kunde, om Kappahls generella CSRarbete. Det som framkom var att arbetet var obalanserat, med stort fokus på Kappahls
leverantörer, uppströms längs med värdekedjan. Därmed beslutade vi att lägga fokus på
delintervjuerna, vid nedströms sidan av värdekedjan, det vill säga Kappahls butiksdel.
Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är en abduktiv ansats snarlik det hermeneutiska
förhållningssättet, då tolkningen av fakta sker med viss förförståelse .
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2.4 Undersökningsansats
Enligt Andersen (1998) finns det flera olika kategorier av syften som styr en
undersökning. De vanligaste är dock explorativa, deskriptiva och förklarande syften. Ett
syfte fastställer undersökningens målsättning, och beskriver dess färdriktning. Syftet
bidrar även med vägledning till hur undersökningen skall utföras, samt vad som önskas
uppnås med den. (Christensen et al 2001)
Syftet med explorativa undersökningar, är att undersöka fenomen som är mindre eller
helt okända. Det medför därmed att kunskapen inom undersökningsområdet är begränsad
eller obefintlig. (Andersen 1998) Undersökningen får således en utforskande karaktär,
med målsättningen att skapa en övergripande bild av undersökningsproblemet.
(Christensen et al 2001) Den här typen av undersökningar görs även för att belysa
fenomen som sedan kan undersökas grundligare. (Andersen 1998) Explorativa
undersökningar brukar förknippas med ”vad” frågor. (Christensen et al 2001)
När det redan finns omfattande kunskap kring ett fenomen, brukar undersökningen
vanligtvis ha en deskriptiv eller beskrivande karaktär. Det kan röra omständigheter som
är rådande eller som ägt rum. (Christensen et al 2001) En undersökning av deskriptiv
karaktär, undersöker få variabler inom ett fenomen grundligt. Variablerna undersöks
antingen var för sig, eller så undersöks någon form av samband mellan dem. (Patel &
Davidson 2003) Undersökningen syftar till att beskriva ”hur” ett fenomen ser ut.
(Christensen et al 2001)
När god kännedom om ett fenomen finns, men det saknas en tydlig förklaring till
”varför” fenomenet fungerar på ett visst sätt, bör undersökningen ha ett förklarande syfte.
En förklarande undersökning försöker således att hitta orsaker till ”varför” någonting sker
på ett visst sätt. (Christensen et al 2001) Förklarande undersökningar letar efter
kausalitetssamband, och handlar om orsaker eller verkan av ett fenomen (Andersen
1998).
Vår undersökning präglas av ett beskrivande syfte, med explorativa inslag. De
beskrivande inslagen utgörs av att de tillfrågade respondenterna innehar kunskapen om
hur CSR tillämpas inom organisationen. De explorativa inslagen utgörs av att det inte
finns så mycket forskning på just den här typen av CSR- arbete i Sverige.

2.5 Undersökningsmetod
Enligt Christensen et al. (2001), utgörs empiri av information som undersökaren själv samlat
in för den specifika undersökningen. Den insamlade empiriska informationen delas upp i två
olika grupper; kvalitativ och kvantitativ data. Vilken typ av data som är mest passande för
undersökningen, beror på dess form, samt informationen som skall samlas in.(ibid.)

Enligt Christensen et al (2001) utgörs kvalitativ data främst av ord, text och symboler.
Kvalitativ data syftar till att ge djupare kunskap om ett fenomen. Dess huvudsakliga

- 11 -

uppgift är att skapa en djupare förståelse av det undersökta fenomenet, vilket medför att
helheten värderas högre än separata delar. En kvalitativ undersökning försöker att finna,
samt belysa självklara samband. Data som framkommer i den här typen av undersökning,
beskriver därför forskningsproblemet bäst vid den angivna tidpunkten. (Christensen et al
2001) En kvalitativ undersökning uppfattas som mer öppen, då insamlingen av data
vanligtvis sker genom ett samtal. Den som intervjuar ställer öppna frågor, som
respondenten kan svara på med egna ord. Det medför en mer detaljerad beskrivning av
det undersökta området. Vanligtvis används en intervjuguide som stöd under intervjun.
Fördelen med en intervjuguide, är möjligheten att ställa följdfrågor. (Johannessen &
Tufte, 2003). Kvalitativa undersökningar är subjektiva. Det innebär att undersökningen
måste ta hänsyn till forskarens egna tolkningar, då de avspeglas i slutresultatet.
(Christensen et al 2001)
En undersökning av kvantitativ karaktär, syftar till att tolka data som framkommit genom
mätningar. Den fokuserar på att registrera samt tyda siffror. Undersökningen lägger stor
vikt vid antal, mängd, samt frekvens av generella uppgifter som kan analyseras statistiskt.
Undersökaren försöker att hitta samband mellan variabler, genom att leta efter det
utmärkande i sammanhanget. En kvantitativt inriktad undersökning bygger på struktur,
och passar bäst när kunskapen om det undersökta området redan är stor. (Christensen et
al 2001) Kvantitativ data samlas vanligtvis in genom frågeformulär med fasta svarsalternativ,
vilket medför att informationen i förväg blir mycket strukturerad. (Jacobsen, 2002). Den här
typen av undersökning kännetecknas av liten flexibilitet, då svarsalternativen är fasta och
inte kan ändras när datainsamlingen är slutförd. (Johannessen & Tufte, 2003)
Sammanfattningsvis samlas kvantitativa data in när ett statistiskt samband mellan olika
variabler skall säkerställas, och de används i stor omfattning för att generalisera.
(Christensen et al 2001)
Vår undersökning präglas av en kvalitativ inriktning. Då vi ville få en djupare förståelse
av hur det utvalda företaget jobbar med CSR, så ansåg vi att den här inriktningen var mer
lämplig för vårt syfte. Vidare har en kvalitativ undersökning mycket gemensamt med ett
hermeneutiskt förhållningssätt, vilket gjorde valet naturligt. En kvalitativ undersökning
passade vårt forskningsproblem bäst, då vi endast kunde få tag på empiri genom samtal
med våra respondenter. Det här resonemanget bekräftas av Christensen et al (2001), som
menar att kvalitativ data främst utgörs av ord, text, samt symboler. Vi tyckte dessutom att
en kvalitativ inriktning gav oss större flexibilitet, då vi alltid kunde ställa följdfrågor om
något skulle vara oklart. Det gav oss även möjligheten att kontakta våra respondenter
efter intervjutillfället, om någon information skulle saknas. En enkätundersökning som
kvantitativt inriktad forskning förespråkar (Christensen et al 2001), skulle inte vara
tillräckligt adekvat för vårt forskningsproblem, då vi ansåg att det fanns för lite kunskap
om det.

2.6 Forskningsdesign
Den ackumulerade ansträngningen som krävs för att genomföra en undersökning,
benämns som ansats. Den avgör både vilken typ av undersökning som kommer att
utföras, men även vilken typ av resultat som eventuellt uppnås. (Christensen et al 2001)
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Totalt två deldimensioner styr forskningsansatsen, en rumslig även kallad analytisk
dimension, samt en tidsdimension. Den analytiska dimensionen beskriver
undersökningens omfång, det vill säga djup och bredd, medan tidsdimensionen
bestämmer räckvidden, nämligen tidsperioden. (Christensen et al 2001)
Begreppen bredd och djup står inte i kontrast till varandra. De kan istället liknas vid två
underliggande dimensioner. En smal undersökning granskar få fall, medan en bred
undersökning granskar många fall. En ytlig undersökning granskar få variabler till
skillnad ifrån en djup undersökning som granskar många variabler. (Christensen et al
2001) Det medför att en undersökning exempelvis kan vara bred och ytlig eller bred och
djup.
I många fall är undersökningar antingen breda och ytliga, vilket medför att få variabler
granskas på många enheter, eller smala och djupa, vilket innebär att få fall granskas
djupare. (Christensen et al 2001)
Begreppet tidsdimension kan betraktas som två motpoler. Det innebär exempelvis att ett
undersökningsproblem kan observeras över tiden för att försöka återge en dynamisk bild
av verkligheten, eller observeras stilla vid ad hoc. Ad hoc innebär att forskaren ”fryser”
verkligheten, vilket resulterar i att problemet undersöks endast vid en given tidpunkt.
(Christensen et al 2001)
Det existerar fyra ledande undersökningsansatser. Den ansats som väljs bestämmer, dels
vilket omfång undersökningen rör sig inom, samt räckvidd. De fyra ansatserna är
tvärsnitts, fallstudie, longitudinell samt experimentell ansats. (Christensen et al 2001)

Återkommande

Longitudinell
ansats

Tidsdimension

Ad hoc

Experimentell
ansats

Fallstudieansats

Tvärsnittsansats
Bredd

Djup
Analytisk Dimension

Figur: 3 Fyra generella ansatser (Christensen et al 2001, s.75)
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Tvärsnittsansats
Tvärsnittsansatsen utgör ofta en bred och ytlig ad hoc ansats. Den går ut på att granska ett
representativt urval, från en specifik målpopulation, vid ett givet tillfälle. Ansatsen har en
kvantitativ karaktär och fokuserar på kvantitativ primärdata, vilket resulterar i
möjligheten att få fram statistiska generaliseringar. Tvärsnittsansatsen är den vanligaste
formen av ansats, och den används ideligen i och med att den i regel är mindre kostsam
än andra ansatser. Insamlingstekniker som är vanligast i samband med tvärsnittsansatsen,
är strukturerade telefonintervjuer, strukturerade observationer, personliga intervjuer, samt
enkäter med fasta svarsalternativ. (Christensen et al 2001)
Longitudinell ansats
En longitudinell ansats brukar användas för undersökningar som pågår under en längre
tid. Undersökningen är oftast bred och ytlig, samt utgörs av att ett representativt urval av
personer eller organisationer från en speciell målpopulation, undersöks över tiden.
Longitudinell ansats har ofta en kvantitativ karaktär och leder till resultat som presenteras
i form av statistiska generaliseringar. Den syftar till att samla in samma typ av data vid ett
flertal tillfällen under en längre period. De insamlingstekniker som vanligtvis används i
samband med den longitudinella ansatsen är strukturerade enkäter samt personliga
intervjuer. (Christensen et al 2001)
Fallstudieansats
En fallstudieansats har en kvalitativ karaktär, och går ut på att undersöka ett fåtal fall vid
en given tidpunkt eller under en längre tidsperiod. Den strävar inte efter statistisk
representativitet utan fokuserar på djupare förståelse. Ansatsen kan användas för att göra
analytiska generaliseringar, vilket betyder att den med hjälp av beskrivningar av ett
situationsspecifikt fenomen, åskådliggör generella mönster, som kan användas för att
förklara komplexa samband och öka förståelsen kring fenomenet. Generaliseringen utgör
ingen absolut sanning utan den kan betraktas som en arbetshypotes. Fallstudieansatsen
kan användas om en studie strävar efter att skapa större förståelse för
undersökningsproblemet (Christensen et al 2001).
Enligt Andersen (1998) existerar det två typer av fallstudier; enskilda, samt multipla. Den
enskilda fallstudien undersöker endast en enhet, till exempel ett företag, medan den
multipla fallstudien undersöker flera fall samtidigt. (ibid.)
Emil Kruuse (1998, i Andersen 1998, s. 129-130) beskriver fallstudien som
”en empirisk undersökning som belyser ett samtida fenomen inom det verkliga livets
ramar, där gränserna mellan fenomenet och det sammanhang i vilket det ingår inte är
självklart och där det är möjligt att använda flera informationskällor för att belysa det”
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Experimentell ansats
En experimentell ansats kan återfinnas vid samtliga positioner både på den analytiska
dimensionsskalan samt tidsdimensionsskalan. Det medför att ett experiment kan utföras
både som en ad hoc studie, en återkommande studie, eller som både bred- ytlig och djupsmal studie. Den fundamentala tankegången kring den experimentella ansatsen är att
jämföra personer eller grupper av personer som utsatts för någon form av förändring i den
egna miljön. Utifrån det jämförs den situation som var före förändringen med situationen
efter förändringen för att undersöka om förändringen kan vara orsaken till resultatet.
(Christensen et al 2001) En experimentell ansats är bäst lämpad till undersökningar där
det redan finns en klar bild av vad det är som skall undersökas. (ibid.)
Vi har i studien utgått ifrån en ansats som är smal- djup i den analytiska dimensionen,
samt över tiden i tidsdimensionen. Det medför att vi ser studien som en fallstudieansats,
då vi genom att fokusera på endast ett fall inte kan, eller har för avsikt att påvisa någon
generaliserbarhet. Vi har försökt se om det undersökta företaget hanterar CSR på ett
utmärkande sätt. Då vi baserar studien på en observationsenhet, har vi försökt att hitta det
unika hos det undersökta företaget. Vi har i studien valt att titta på flera perspektiv inom
den undersökta observationsenheten. Det har skett genom intervjuer av tre olika
funktioner i företaget; mellanchef, operativ chef, samt operativ personal. Vi har valt att
undersöka ett fåtal variabler, nämligen vilka effekter CSR- arbete har på värdekedjan,
samt hur en långsiktig hållbarhet vidmakthålls. Vi har både använt tidigare publicerat
material inom det undersökta området, empiriskt material ifrån det undersökta företaget,
samt material ifrån elektroniska informationskanaler, såsom databaser och internet.

2.7 Urval
De individer som studeras i en undersökning, kallas för urval. Respondenterna genererar
underlaget som används för att generalisera urvalsgruppen. Urval delas upp i icke
sannolikhetsurval, samt sannolikhetsurval. (Christensen et al 2001)
Vid ett sannolikhetsurval utses varje enhet slumpmässigt, vilket medför att varje
respondent har en uppskattad chans att delta i en undersökning. Sannolikhetsurval delas
upp på flerstegsurval, klusterurval, obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, och
stratifierat urval. (Christensen et al 2001)
Vid ett icke sannolikhetsurval sker urvalet inte slumpmässigt. Således går det inte att
uppskatta respondentens chans att delta i en undersökning. Icke sannolikhetsurval delas
upp på bekvämlighetsurval, kvoturval, strategiskt urval, påstana urval, självurval, och
uppsökande urval. (Christensen et al 2001)
Urvalet i undersökningen har skett genom ett bekvämlighetsurval, som ingår i kategorin
icke-sannolikhetsurval. Ett bekvämlighetsurval går ut på att forskaren endast väljer
respondenter som har möjlighet att medverka i studien efter att de blivit tillfrågade.
(Christensen et al 2001) Den här metoden är inte statistiskt representativ, då alla enheter i
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en population inte har samma chans att delta i undersökningen.(ibid.) Vi valde det här
tillvägagångssättet, då vi ville få djupare insikt kring hur företag jobbar med CSR.
Metoden lämpade sig bäst, då vi visste vilken bransch vi ville undersöka. Vi visste dock
inte vilka företag som hade möjlighet att ställa upp. Anledningen till att vi valde att
undersöka Kappahl, var att vi fick en snabb respons och bemötande från den CSRansvarige där. Vi valde respondenter, utifrån olika befattningsnivåer i organisationen, för
att på det sättet få möjlighet att se problemet ur olika perspektiv. Vi behandlade enbart
organisationen nedströms i de kompletterande intervjuerna. Det berodde främst på att vi
ansåg oss ha en klar bild av hur Kappahl agerade uppströms längs med värdekedjan, från
den personliga intervjun med Kappahls CSR- ansvarige . Dessutom fann vi det mer
intressant att undersöka hur de agerade nedströms via butikssidan, för att på det sättet
balansera upp fokusen i empirin på hela värdekedjan.

2.8 Datainsamlingsmetod
Referensmaterialet som används i undersökningar, kommer ifrån två källor. De utgörs av
primär, samt sekundärkällor. Underlaget som källorna genererar, kallas för primär och
sekundärdata. Informationen som utvinns, skall bistå forskaren vid analys av det
undersökta problemet. (Christensen et al 2001).
Primärdata samlas in för en bestämd undersökning. Den utgörs av data som genereras
genom enkäter observationer, experiment eller intervjuer. Primärdata är aktuell och kan
tillämpas direkt på undersökningsproblemet. (Christensen et al 2001)
Sekundärdata utgörs av data, som samlats in för en annan undersökning med ett annat
syfte. Till skillnad från primärdata, samlas sekundärdata in ifrån offentliga uppgifter eller
tidigare undersökningar. Sekundärdata delas upp i extern samt intern data. Extern data
erhålls ifrån utomstående källor. Det kan vara böcker, undersökningar eller tidningar.
Intern data hämtas däremot inom den egna organisationen (Christensen et al 2001).
Underlaget som används i undersökningen kommer ifrån primär, samt sekundärkällor.
Primärdata har vi samlat in genom tre olika intervjuer, en personlig, samt två
telefonintervjuer.
Sekundärdata har vi samlat in ifrån litteratur som består av böcker, vetenskapliga artiklar,
samt tidigare undersökningar. Dessutom har vi hämtat information ifrån internet,
databaser, samt föreläsningar. Böckerna har framförallt berört områden som
marknadsföring, samt organisationsstudier. De vetenskapliga artiklarna behandlar främst
marknadsföring och management. Databaserna är kopplade till högskolan i Borås, och
behandlar främst samtida teori kring CSR.

2.9 Datainsamlingsteknik
Enligt Johannesen & Tufte (2003) kan data som används i undersökningar av kvalitativ
karaktär, komma ifrån flera olika källor. Christensen et al. (2001) menar dock att två
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frekvent förekommande insamlingstekniker vid kvalitativ forskning är, den personliga
intervjun, samt telefonintervjun.
Enligt Christensen et al. (2001) karaktäriseras en personlig intervju, av ett personligt
samtal mellan respondenten och intervjuaren. Det sker genom att de för en dialog med
varandra. (ibid.) En intervju kan vara strukturerad, vilket medför att frågorna är
förutbestämda, samt följer en bestämd ordning. En strukturerad intervju är mer
tidseffektiv, då den är koncentrerad samt fokuserar vid ett specifikt ämne. Den är dock
mindre flexibel. (Johannesen & Tufte, 2003) En ostrukturerad intervju är mer informell i
sin karaktär. Det medför att den är mer flexibel, då den inte är lika styrd på förhand. Den
ger respondenten möjlighet att vara mer öppen i sina svar.(ibid.) Då en ostrukturerad
intervju vanligen styrs av intervjuguide, är det lättare för intervjuaren att ställa följdfrågor
om något intressant ämne dyker upp. (Christensen et al. 2001)
En nackdel med personliga intervjuer, är att de är dyra, samt tar lång tid att genomföra.
Det har lett till att telefonintervjun börjat bli alltmer populär. Telefonintervjun är en tids,
samt kostnadseffektiv lösning för insamlingen av data. Den är vanligtvis relativt
standardiserad, då frågorna är förutbestämda, samt läses upp i en bestämd ordning.
(Christensen et al. 2001) Telefonintervjun är dock inte lika intensiv som den personliga
intervjun, vilket gör den till ett användbart alternativ. (Ibid.)
I vår studie valde vi att genomföra tre intervjuer, en personlig, samt två telefonintervjuer.
Vi ansåg att det skulle räcka för att vi skulle få svar på forskningsfrågorna. Intervjuerna
gjordes med en butikschef, en butiksanställd, samt den ansvariga för CSR i företaget. Det
gav oss utrymme att få djupare insikt om respondenternas syn på CSR i företaget.
Respondenterna intervjuades, när de var på sina respektive arbetsplatser. Den personliga
intervjun varade ca 1 timme, medan telefonintervjuerna varade ca 30- 45 minuter vardera.
Vi hade i förväg formulerat ett antal frågor, som sammanställdes i en intervjuguide. Vi
tyckte att det tillvägagångssättet passade bäst, då det gav respondenterna utrymme att
svara på frågorna med egna ord. Det underlättade även för oss, då vi kunde ställa
följdfrågor om något intressant dök upp. Samtliga intervjuer spelades in, och skrevs
sedan ned med hjälp av ett ordbehandlingsprogram. För att skapa en bättre överblick,
analyserades och strukturerades materialet. Till sist sammanställdes materialet och en
jämförelse mellan respondenternas svar gjordes. Vår personliga intervju var situerad i ett
avskilt rum på Kappahls huvudkontor i Mölndal, där vi fick föra intervjun ostört. Vidare
kan vi ha påverkat respondenten att föra samtalet i en viss riktning, men vi lät denne
sväva ut i sina resonemang ordentligt för få chansen att upptäcka något nytt. Vi anlade
telefonintervjuerna vid en sådan tidpunkt, för att respondenterna inte skulle kunna bli
störda av kunder eller övrig personal. Därmed utförde vi våra intervjuer tidigt innan
öppning av respektive butik, för att på det sättet eliminera störningsmoment. Även i dessa
fall var vi noga med att låta respondenten i fråga inte vara fastlåst vid frågorna, utan hade
möjlighet att prata fritt om ämnet.
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2.10 Giltighet
Validitet kan förklaras som den insamlade informationens relevans för
forskningsproblemet. Validiteten visar hur väl undersökningen mätt det som var avsett.
Begreppet delas upp i intern samt extern validitet. Den interna validiteten mäter
trovärdighet. Den visar i vilken grad undersökningens resultat återger verkligheten.
Emedan den externa validiteten syftar på studiens generaliserbarhet. Den inre och den
yttre validiteten, är föremål för analys i kvalitativa undersökningar. Dessa undersökningar
bygger på tolkning av data som inte ger ett konkret svar eller betydelse, då det ofta är
någon form av bakomliggande skäl till företeelsen som skall åskådliggöras. Den interna
validiteten måste undersökas ur andra perspektiv än hur väl en företeelse mäts. Det
resulterar i att datan som används i undersökningen blir ett föremål för hård granskning.
Tillförlitligheten i primär samt sekundärdata blir en viktig faktor för att uppnå en god
intern validitet. (Christensen et al 2001)
Kvalitativa undersökningar baseras vanligtvis på data ifrån ett begränsat urval av fall. Det
innebär att det kan vara svårt att generalisera resultatet, eftersom den insamlade datan inte
är statistiskt säkerställd. För att på ett tillförlitligt sätt kunna fastställa resultatets
generaliserbarhet, bör den externa validiteten granskas ur andra perspektiv än statistisk
representativitet. (ibid.)
För att uppnå en så god intern validitet som möjligt, har litteraturen valts ut efter bästa
förmåga. Vår utvalda litteratur behandlar områden som vi anser är relevanta för
undersökningsproblemet. Studiens validitet kan dock alltid ifrågasättas, eftersom den är
direkt kopplad till de personer som genomför studien. Det gäller även den litteratur som
vi använder oss av i referenssyfte. Eftersom vi personligen har valt ut allt teoretiskt
referensmaterial, samt att det är vi själva som genomfört studien, så går det alltid att
ifrågasätta validiteten. Vi kan ha misstolkat information, eller valt ut felaktigt
referensmaterial. Vårt omdöme kan även ha påverkats av yttre omständigheter under
uppsatsens gång. Den yttre validiteten är dock inte lika relevant i vårt fall, då en abduktiv
ansats inte har som mål att generalisera. Det är det enskilda fallet som är viktigt.

2.11 Tillförlitlighet
Reliabiliteten anger undersökningens tillförlitlighet. Hög reliabilitet kan uppnås om flera
undersökningar under liknande omständigheter uppvisar likartade resultat. Ett flertal
faktorer påverkar reliabiliteten i en undersökning. En anledning är att datan i en kvalitativ
undersökning, samlas in genom samspel mellan individer, vid i ett givet tillfälle. Det kan
resultera i att datan starkt påverkas av omständigheterna kring undersökningen.
Omvärlden förändras konstant och det medför att det blir omöjligt att utföra en liknande
undersökning på exakt samma villkor. Reliabiliteten bestäms av den som utför studien.
Det innebär att undersökaren i sig måste betraktas som ett mätinstrument. Reliabiliteten
präglas därmed till stor del av undersökarens egna subjektiva tolkning.(Christensen et al
2001)
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I och med detta är det svårt att bedöma undersökningens reliabilitet. Då vi, personligen
har genomfört undersökningen, samt varit informanter, kan vi ha missbedömt ett flertal
situationer. Vi kan således ha påverkats av yttre faktorer och följaktligen misstolkat eller
inte upptäckt viktig information. Vi anser dock att transparensen i vår undersökning ger
anledning att tro att reliabiliteten är god.

2.12 Källkritik
Vid genomförandet av en forskningsstudie, bör validiteten i de utvalda källorna diskuteras.
Vår uppfattning är att validiteten i de genomförda intervjuerna är hög. Alla respondenterna
har arbetat i det undersökta företaget i flera år. Utöver det, har alla mångårig erfarenhet av
mode/textil branschen.
Validiteten i de utvalda vetenskapliga artiklarna anses vara hög. Vi har i den mån det går
försökt att hitta samtida forskning om det undersökta ämnet. När författarna hänvisat till
tidigare studier, har vi försökt att hitta de ursprungliga artiklarna. Vissa av de vetenskapliga
artiklarna som använts är lite äldre. Vi anser dock att de fortfarande är aktuella, då de
behandlar centrala aspekter, som områdets användbarhet och framtid. Utöver vetenskapliga
artiklar, grundas uppsatsen på kurslitteratur, som i stor utsträckning används vid högskolor
och universitet. En del av böckerna vi använt är äldre, vilket medför att de kan vara
inaktuella. Vi anser dock att de är tillförlitliga, då andra författare hänvisar till dem i stor
utsträckning. Vi har dessutom försökt att komplettera studien med nyare litteratur inom
det undersökta området.
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3 TEORETISK REFERENSRAM
I följande kapitel introduceras tidigare forskning, och de teorier som varit väsentliga för
studiens genomförande. I kapitlet har vi valt att behandla tidigare forskning och teorier
löpande under alla underrubriker, för att försöka konkretisera innebörden och definitionen
av CSR. Begreppets bakgrund samt framtidsutsikter granskas även. Kapitlet vilar på tre
pelare. Den första pelaren behandlar begreppet CSR. Den andra pelaren granskar CSR:s
påverkan på varumärkeslojalitet, och den sista pelaren behandlar understödjande teorier,
det vill säga teorier som krävs för att kunna slutföra analysarbetet. Av de understödjande
teorierna, har vi bland annat behandlat institutionell teori. Institutionell teori behandlar de
normer och regler i en specifik kontext, som styr individers handlande till varaktiga
upprepade beteendemönster. Den här typen av teori har ett viktigt inslag för att förstå hur
individer fungerar i en organisation.

3.1 Corporate social responsibility
Som tidigare nämnts så finns det ingen generell definition av Corporate Social
Responsibility (CSR). I tidigare forskning brukar CSR dock utgöras av en
sammanställning av begrepp, som hållbarhet, företagsansvar, företagsetik, triple bottom
line, samt företagsfilantropi ”corporate philanthropy”. (Porter & Kramer, 2006). Även om
CSR finns i alla typer av organisationer, så återfinns det främst i stora företag.
Den Amerikanske nobelpristagaren i ekonomi Milton Friedman hade dock en mer
konservativ syn på begreppet. Han menade att “the business of business is to maximize
profits, to earn a good return on capital invested and to be a good corporate citizen
obeying
the
law-no
more
and
no
less”.(
Robins,
2005,
s.99)
Archie Carroll (1979) menade att ett företags sociala ansvar omfattar de ekonomiska,
juridiska, etiska och filantropiska förväntningar som samhället har på organisationer vid
en viss tidpunkt: “encompasess the economic, legal, ethical, and philanthropic expectations
that society has of organizations at a given point in time”. (Robins, 2005, s.97)
Han rangordnade de fyra elementen i en hierarkisk ordning, och föreslog att företag inte
endast skulle tillmötesgå primära intressenter utan även sekundära intressenter. (Carroll
& Buchholtz, 2000).
Kenneth Andrews (1989) definierade ett företags sociala ansvar som “sensibility to the
social costs of economic activity and to the opportunity to focus on
corporate power on objectives that are possible, but sometimes less economically attractive
than socially desirable.” (Robins, 2005, s.99) Hans definition väckte en livlig debatt, då
han ifrågasätter huruvida företag bör bedriva miljö och samhällsarbete när det inte finns
juridiska eller ekonomiska incitament att göra det.
Då CSR är ett världsomspännande koncept, bör även begreppets globala inflytande
uppmärksammas. 2004 publicerade Journal of Corporate Citizenship en specialutgåva om
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CSR- praxis i Asien. En respondent med säte i Hong Kong menade att CSR i Asien inte
är lika välutvecklat som i Europa. Respondenten betonade dock att det kunde bero på att
intressenters krav och förväntningar är kulturspecifika (Robins, 2005).
Utifrån ett asiatiskt perspektiv kan CSR definieras som “CSR is a company's
commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable
manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders” (CSR Asia 2010).
EU komissionen definierar csr som “whereby companies integrate social and
environmental concerns in their business operations and in their interaction with their
stakeholders on a voluntary basis.” ( Silberhorn och Warren, 2007, s.2). Definitionen är
snarlik den asiatiska med skillnaden att kommissionen menar att åtagandet är frivilligt.

3.2 Element i CSR
Enligt tidigare forskning återfinns två huvudsakliga element i Corporate Social
Responsibility, nämligen Cause Related Marketing (CRM), samt institutionaliserad CSR.
CRM kan liknas vid en blandning mellan Public Relations, sales promotion, samt
företagsfilantropi. Det medför i sin tur en fusion mellan affärsintresse och
företagsfilantropi. CRM:s huvudsyfte är att generera kortsiktiga resultat, såsom att höja
kundens köpintention, medan institutionaliserad CSR har som huvuduppgift att främja
långsiktiga
kundrelationer.
(Pirsch
et
al.,
2006).
Varadarajan & Menon, (1988) ser CRM, som en process för att utforma samt genomföra
aktiviteter, som kännetecknas av ett erbjudande från företaget att bidra med ett visst
belopp till ett bestämt ändamål när kunder bedriver intäktshöjande utbyten som uppfyller
enskilda mål “the process of formulating and implementing activities that are
characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated
cause when customers engage in revenue-providing exchanges that satisfy the
individual objectives” (Nan & Heo, 2007, s. 63).
CRM är ett verktyg som är beroende av att konsumenter köper en produkt från ett
företag. Företaget i fråga, tar sedan en del av produktens genererade intäkter och skänker
dem till ett välgörande ändamål (Davidson, 1997, i Polonsky & Wood, 2001). Enligt
Ptacek & Salazar (1997) (i Polonsky & Wood, 2001) har CRM vuxit avsevärt under de
senaste decennierna. 1983 hade knappast taget någon hört talas om begreppet, men under
1997 hade CRM genererat cirka 500 miljoner amerikanska dollar i intäkter. (ibid.)
Adkins, (1999, s. 11) menar att CRM är en kommersiell handling genom vilken ett
företag med en produkt, tjänst eller image på marknaden, skapar en relation med en
inverkan som båda parter har ömsesidig nytta av. ”a commercial action by which a
business with a product, service or image to market creates a relationship with a
cause or a number of causes for mutual benefit”.(Ibid.) Det avgörande i den här
definitionen är begreppen ”commercial” och ”mutual”. Det här är av allt att döma inte
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filantropi, då det föreslår att båda parter skall ha ömsesidig nytta av relationen. (Adkins,
1999)
CRM ger företag möjligheten att bidra till samhället, samtidigt som de kan marknadsföra
sina produkter. Somliga menar att den här typen av verksamhet blir en allt vanligare del i
företags marknadsstrategi och i dess marknadsföringsaktiviteter. Skälet till det, är att
företag i allmänhet börjar inse att de behöver vara ansvarstagande samhällsmedborgare.
Utöver det är CRM ett effektivt verktyg som kan användas för att utveckla varumärket,
och tillika förstärka samt frambringa företagets värderingar och sociala ansvar. (Adkins,
1999).
Pirsch et al. (2006) menar att institutionaliserade CSR- program har som uppgift att
skapa en heltäckande strategi för företags sociala ansvar, genom att försöka uppfylla ett
företags sociala skyldigheter gentemot alla intressenter i alla delar av en organisation;
“providing a comprehensive approach to CSR, attempting to fulfill a company’s social
obligations across all the stakeholder groups, and touching all aspects of the company”
(Pirsch et al., 2006, s. 126). De fastställer även att institutionaliserade program vid en
jämförelse mellan CRM och institutionaliserat CSR, är mer framgångsrika i att minska
konsumenternas skepsis, förbättra inställningen till företaget samt öka konsumenternas
lojalitet. (Pirsch et al. 2006)

3.3 Drivkrafter bakom CSR
Enligt forskning genomförd av Jane Nelson (2010), ansvarig för Corporate Social
Responsibility Initiative, vid Harvard Kennedy School, finns det sju viktiga drivkrafter
som påverkat utvecklingen av CSR under det senaste decenniet.
1. Den första är tillväxten i den privata sektorn. Det har skett en oerhörd tillväxt av
privata företag runt om i världen. FN uppskattar att antalet multinationella företag globalt
sett, har ökat från ungefär 37 000 tusen 1990 till, drygt 70 000 idag. Det har i sin tur lett
till uppkomsten av miljontals små och medelstora företag som bedriver verksamhet längs
dessa försörjningskedjor. Den här tillväxten är ett resultat av trender som globalisering,
privatisering, avreglering, samt teknisk innovation. Utvecklingen har dessutom medfört
nya möjligheter, samt rättigheter för företag. Dock har en hel del risker samt,
förväntningar på den privata sektorn dykt upp till följd av tillväxten. (Jane Nelson 2010)
2. En andra drivkraft, är det faktum att folks förtroende för den privata sektorn sänkts.
Det har främst drivits på av etiska skandaler som till exempel Enron. Dessutom har
tilliten för institutioner i allmänhet minskat. Det har medfört att företagsledare börjat inse
behovet av att ständigt reagera för att bibehålla allmänhetens förtroende. (Jane Nelson
2010)
3. En tredje drivkraft utgörs av den anmärkningsvärda ökningen av antalet
aktivistorganisationer, samt ett ökat inflytande från icke-statliga organisationer (NGO)
och
lobbygrupper.
De
här
grupperna
har
utomordentligt
goda
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kommunikationsmöjligheter genom de globala medierna och internet. Det har resulterat i
en god förmåga att uppmärksamma företags fel och försummelse, vilket i sin tur ökat den
offentliga uppmärksamheten. (Jane Nelson 2010)
4. En annan viktig drivkraft, är kopplad till stora institutionella intressenter. Det är ingen
hemlighet att de spelar en viktig roll på finansmarknaderna. Institutionella investerare har
tidigare haft en mer passiv roll. Det har dock förändrats, och institutionella investerare
har idag fått en roll som övervakare av bolagsstyrningen. Det har i sin tur medfört en
ökning av aktivism bland aktieägare. (Jane Nelson 2010)
5. En femte drivkraft kommer från luckor i det offentliga. De här luckorna uppstår främst
på grund av begränsningar i den offentliga sektorns ekonomiska förutsättningar, samt
dess begränsade förmåga att kunna hantera komplicerade frågor. Det blir särskilt tydligt i
utvecklingsländer, då de präglas av svagt styre, samt i vissa fall undermålig ledning och
korruption. Nya riktlinjer, samt den föränderliga miljön i den offentliga sektorn, har satt
stor press på företag att fylla de här luckorna. (Jane Nelson 2010)
6. Den sjätte drivkraften är den ökade betydelsen av immateriella tillgångar. Implicita
tillgångar som värderingar, relationer till intressenter, samt innovation har blivit viktiga
för ett företags rykte. De här tillgångarna har blivit så pass stora och viktiga, att företag
idag inte kan låta sig utsättas för de risker de kan ha utsatts för i det förflutna. Företag
har blivit medvetna om att ryktet är viktigt och de måste göra allt i sin makt för att bevara
det. (Jane Nelson 2010)
7. Den sista drivkraften är ökningen av globala utmaningar. Klimatförändringar påverkar
till exempel inte bara en sektor, utan världen som helhet. Det är frågeställningar som
enstaka länder inte kan lösa på egen hand. Olika intressenter, aktivister och regeringar
förväntar sig att den privata sektorn skall agera, då de har global räckvidd, samt resurser
och inflytande som krävs för att göra skillnad. (Jane Nelson 2010)

3.4 CSR samt dess inverkan på det finansiella resultatet
En fråga som är vanligt förekommande i forskningsområdet kring CSR, rör sambandet
mellan företagets CSR- arbete och dess finansiella resultat. Det är viktigt att påpeka att
det är oerhört svårt att mäta, då kraven på prestation nästan alltid är föremål för debatt.
Det finns tre olika åsikter som har dominerat forskningen genom åren. Den första åsikten
är att socialt ansvarstagande företag är mer lönsamma. Många studier har försökt att
bekräfta det här förhållandet, men det har alltid gått att ifrågasätta de framkomna
resultaten. Det finns dock somliga studier som hittat belägg på att det lönar sig för företag
att vara socialt ansvarstagande. I en studie genomförd av Douglas O'Bannon och Lee
Preston, undersöktes 67 stora bolag i USA under åren 1982 till 1992. O'Bannon och
Preston kom fram till att det finns ett positivt samband mellan socialt ansvarstagande och
ekonomisk prestation i större amerikanska företag. (Carroll & Buchholtz, 2000) Covenant
Investment Management, ett Chicagobaserat värdepappersföretag, gjorde en studie av
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200 företag som rankats högst i Covenants egna Social Responsibility Index. De fann att
de undersökta företagen hade ett bättre resultat än, Standard & Poor's 500-stock index,
under perioden 1988 till 1992 (Carroll & Buchholtz, 2000).
En annan teori, som dock inte undersökts i lika stor omfattning, är uppfattningen att ett
företags ekonomiska resultat är ett motiv för dess sociala prestation. När företag upplever
positiva ekonomiska perioder, vittnar intressenter om en högre grad av socialt
ansvar. Under tuffa ekonomiska tider är deras sociala ansvar emellertid inte lika högt.
(Carroll & Buchholtz, 2000)
En tredje syn på förhållandet mellan socialt ansvarstagande och ekonomisk prestation, är
att det finns ett interaktivt förhållande mellan företagets anseende, finansiella resultat och
sociala prestation. De tre faktorerna är inbördes sammanvävda, vilket medför att de
automatiskt påverkar varandra. Det är inte fastställt vilken faktor som driver de andra. De
tre perspektiven har dock gemensatt att alla anser att företagens sociala ansvar spelar en
betydande roll i dagens omvärld. (Carroll & Buchholtz, 2000)

3.5 Teoretiska modeller av CSR
Carrolls (1991) pyramid är en av de tidigaste och kanske mest kända modellerna över
Corporate Social Responsibility (CSR). (Meehan et al., 2006) Den presenteras i form av
en pyramid med en hierarki. Vid basen ligger det ekonomiska området, följt av juridiska,
etiska och filantropiska ansvar (se figur 4). Carroll (1991) menade att det ekonomiska och
det rättsliga var det mest väsentliga, medan det filantropiska i topp var mindre viktigt.
Det var dock omöjligt att fastställa det här förhållandet. Modellen misslyckades dessutom
att fånga de överlappande effekterna av fyra domäner. Vissa kritiker ansåg också att det
var motsägelsefullt att ha filantropi som ett separat område, vilket i huvudsak gör det till
ett ansvar, när det i själva verket är en frivillighet. (Schwartz & Carroll, 2003)
Sambandet illustreras i följande modell:
Be a good corporate citizen

Desired
Philanthropic

Be ethical

Expected
Ethical

Obey the law

Required
Legal

Be profitable

Required
Economic

Figur 4. Carroll's (1991) Pyramid of Corporate Social Responsibility, Schwartz & Carroll (2003, s.504)
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För att övervinna de här begränsningarna, skapades en reviderad modell. (Se figur 5).
Modellen har tre rena områden, det ekonomiska, juridiska och etiska, samt fyra som är
överlappande.

1. Economic
2. Legal
3. Ethical
4. Economic/Ethical
5. Economic/Legal
6. Legal/Ethical
7. Economic/Legal/Ethical

3.

4.

6.
7.

1.

2.
5.

Figur 5. The Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility. (Schwartz & Carroll, 2003, s. 509)

Den rent ekonomiska delen omfattar åtgärder som har både en direkt och indirekt
ekonomisk påverkan på organisationen. Det är åtgärder som kan vara olagliga, eller
passivt följa lagen, och är i sin natur oetiska (Schwartz & Carroll, 2003). Som exempel
kan företaget Lockheed Aircraft nämnas. De gjorde hemliga utbetalningar till japanska
regeringstjänstemän för att få behålla sina kontrakt. Motivet var således rent
ekonomiskt.(ibid.)
Det andra området berör det rent juridiska. Det innefattar åtgärder som inte har någon
direkt eller indirekt ekonomisk nytta, men de anses också vara oetiska. Ett exempel skulle
kunna vara en del butiker som inte har öppet på söndagar eftersom de följer lagen, trots
att de står inför en alternativkostnad (Schwartz & Carroll, 2003). Ett exempel som kan
omfattas av det här området är fildelningsprogrammet Napster. Trots ett etiskt dilemma
gällande upphovsrätten, gjorde de i lagens mening inget olagligt. Företagets verksamhet
var dessutom inte uppbyggd för att generera någon vinst. (ibid.)
Det tredje området innefattar det rent etiska. De åtgärder som faller inom den här
kategorin ger varken direkt eller indirekt ekonomisk nytta. De har dessutom inga rättsliga
påföljder. Många företag tillhör denna kategori. Som exempel kan Timberland och Levi
Strauss beslut att dra sig ur Kina 1993, för att protestera mot övergreppen gentemot
mänskliga rättigheter nämnas. (Schwartz & Carroll, 2003).
Som tidigare nämnts har modellen tre rena områden, samt fyra som är överlappande.
Den fjärde ekonomisk/etiska kategorin, omfattar all verksamhet som är etisk i naturen,
men som samtidigt kan leda till ekonomiska fördelar. Det kan till exempel röra sig om
företag som säljer miljövänliga produkter. Verksamheten bygger i grunden på ett
ekonomiskt incitament, men den är samtidigt etiskt, samt miljövänlig. (Schwartz &
Carroll, 2003)
Den femte kategorin, är den ekonomisk/ juridiska. Den innefattar aktiviteter som är både
juridiska och ekonomiska, men samtidigt oetiska. Det är till exempel bolag som verkar i
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länder i tredje världen, på grund av ”fördelaktigare” lagstiftning gällande miljön,
arbetsvillkor, samt produktsäkerhet. (Schwartz & Carroll, 2003)
Det sjätte juridisk/etiska området, omfattar aktiviteter som enligt lag är nödvändiga, men
även etiska. De här aktiviteterna medför dock inga ekonomiska fördelar. Få verksamheter
skulle omfattas av det här området, då många juridiska och etiska åtgärder indirekt har
ekonomiska fördelar. Tvånget att installera en reningsanordning, då det krävs enligt lag,
men samtidigt anses vara etiskt, skulle kunna hamna under den här kategorin. Den här
typen av investeringar brukar inte heller ha någon långsiktig ekonomisk fördel för
företaget. (Schwartz & Carroll, 2003)
Det sjunde området är det ekonomisk/juridisk/etiska. Det återfinns i centrum av modellen.
Enligt Schwartz & Carroll, (2003) är det den ultimata positionen. Ett företag bör sträva
efter att nå den här positionen, då alla ansvar (ekonomiska, juridiska och etiska) gentemot
intressenterna uppfylls samtidigt. Wal-Mart visade prov på det, när de slutade sälja
cigaretter i sina kanadensiska butiker (Schwartz & Carroll, 2003). När det gäller det
ekonomiska ansvaret, så var det en reaktion på den allmänna opinionen. Wal-Mart
reagerade dessutom på förväntade förändringar i lagstiftningen. Beslutet kan också anses
vara etiskt, då cigaretter är beroendeframkallande och ohälsosamma.(ibid.)
Enligt Meehan et al., (2006) har den reviderade modellen avlägsnat de missuppfattningar
som fanns kring den tidigare hierarkiska modellen. De menar dock att den nya modellens
största svaghet är, att den inte tillhandahåller konkret vägledning för hur den bör
tillämpas i företag.(ibid.)
För att motverka det här problemet har Meehan et al., (2006) utvecklat 3C-SR
(konkurrensfördelar genom "sociala resurser") modellen. Den bygger på tre viktiga
komponenter (ibid.)




Etiska och sociala åtaganden, 
Länkar i värdekedjan, 
Konsekvent beteende över tiden för att bygga förtroende.

Den första delen, etiska och sociala åtaganden, består av värderingar, etiska normer och
sociala mål i ett bolag. Den här delen består främst av samma faktorer som återfinns i
centrum av Carols modell (ekonomiska, juridiska, etiska). De här komponenterna är
märkbara i organisationens verksamhetsmål, företagskultur, samt strategiska planering.
Enligt Meehan et al.,(2006), kan samhället få en positivare inställning gentemot företag
som åtar sig ett yttre ramverk som behandlar etiska och sociala värden, till exempel
OECD: s principer för multinationella företag.3
3

OECD:s principer utgörs av ett antal riktlinjer för hur multinationella företag bör bedriva sin verksamhet.
Principerna är utarbetade av 40 regeringar, och berör områden som miljö, vetenskap och teknik, korruption,
samt konkurrens. (Regeringskansliet 2010)
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Den andra delen behandlar uppkomsten av värde. Normann och Ramirez (1993, i,
Meehan et al., 2006) menar, att värde inte uppstår sekventiellt utan i komplexa
konstellationer. Det kan liknas vid värdekedjan, som Porter först presenterade 1985.
Enligt Porter (1985, i, Heany, 1986), är syftet med värdekedjan att skapa en hållbar
konkurrensfördel genom att utveckla en kedja eller ett nätverk av värde. Det sker genom
att tillsätta länkar som samarbetar med varandra för att uppnå det slutliga målet, nämligen
att tillfredsställa kunden bättre än konkurrenterna gör. (ibid.). I stället för att ha ett
kortsiktigt operativt fokus, krävs partnerskap både uppströms och nedströms. (Meehan et
al., 2006). Partnerskapet är inte starkare än den svagaste medlemmens engagemang,
vilket medför att organisationen måste lära sig att kommunicera sina åtaganden och
värderingar, lika effektivt genom hela organisationen, samt dess affärsverksamhet. (ibid.)
Den tredje parametern är konsekvent beteende, vilket avser organisationens hela
verksamhet långsiktigt. Det är dessutom absolut nödvändigt att hålla sig till allmänt
erkända normer och program, då tillkortakommanden i ett företags sociala ansvar har en
tendens att locka kritiker. I dagens samhälle efterfrågar konsumenter trovärdiga och
konsekventa, samt långsiktiga åtaganden från organisationer som påstår sig vara socialt
ansvariga (Lafferty et al., 2002, i Meehan et al., 2006).
För att ett företag således skall kunna lyckas långsiktigt med CSR, måste det lära sig att
bemästra alla aspekter av 3C-SR modellen.

3.6 CSR i framtiden
CSR är ett omfattande forskningsämne som ger gott om utrymme för diskussion. Trots att
CSR inte tillämpas av företag i alltför stor utsträckning, börjar det bli en allt vanligare,
samt mer accepterad del av företagsvärlden. (Robins, 2005).
Det finns tre huvudsakliga skäl till varför CSR förändras idag. Det är skäl som kommer
att fortsätta vara viktiga för områdets utveckling i framtiden. (Robins, 2005). Det första
skälet är globaliseringen. Alltfler företag växer och slår sig in på globala marknader.
Förekomsten av multinationella företag ökar dagligen. De här företagen är vana vid att
hantera olika lokala normer, och är villiga att ta socialt ansvar för att öka standarden i de
fattigaste och minst avancerade länderna. Den underliggande drivkraften sägs dock vara
en önskan att undvika allmänhetens ogillande i sina hemländer.(ibid.)
Det andra skälet är utvecklingen av informationssamhället. Företag präglas alltmer av
information samt dess utbyte, vilket medfört att de blivit mer transparenta för omvärlden.
Det har i sin tur lett till att intressenter fått mer makt. Intressenterna har även blivit mer
aktiva, och kräver idag att företag skall vara socialt ansvarsfulla. (ibid.)
Den tredje utvecklingen är det positiva sambandet mellan aktiepriset och etiskt
handlande, vilket har blivit ett stort incitament för chefer att agera etiskt. Det medför att
samhället förblir nöjt och stöder verksamheten, vilket leder till långsiktig överlevnad för
organisationen. (ibid.)
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Sammanfattningsvis finns det en tendens till att socialt ansvar kommer att bli allt
viktigare i framtiden. (Robins, 2005). Den kommande utvecklingen inom CSR kommer
att bidra till ökad press på kommande lagar och förordningar, särskilt de nationella, som
företagen är skyldiga att rätta sig efter, såväl som frivilliga standarder inom olika
branscher. (ibid.).

3.7 För och nackdelar med CSR
Samtida forskning visar både för och nackdelar med CSR. Enligt Pirsch et al., (2006,), så
främjar CSR en positiv image. Ett annat argument som de för, är att CSR har positiv
effekt på företagets resultat. Organisationer som presterar bra i fråga om CSR, kan
dessutom bättra på sitt rykte. (ibid.)
CSR fungerar som ett sätt att differentiera en organisation, och förbättra dess
konkurrenskraft. Konsumenter har ett större stöd för företag som är socialt ansvarsfulla.
(Pirsch et al., 2006). Enligt Stodder (1998), genomförde Walker Information survey 1994,
en undersökning som visade att 70 % av de tillfrågade konsumenterna, inte skulle göra
affärer med företag som inte var socialt ansvariga, oavsett pris. (Joyner & Payne, 2002,)
När ett företag visar sig vara socialt ansvarstagande, skyddar det sig från framtida statliga
regleringar, samt ingripanden. Regeringar kan ibland införa kostsamma, samt
komplicerade regleringar för att täppa till luckor som företag utnyttjar. (Carroll &
Buchholtz, 2000,)
Somliga anser att företag investerar i CSR på grund av intressentteorin. Den menar att en
organisation endast kan bli framgångsrik om den uppfyller sina ekonomiska och ickeekonomiska mål, samtidigt som den tillgodoser sina intressenters olika behov. (Pirsch et
al., 2006)
Ett starkt skäl för CSR- arbete, är att det är företagets ansvar att vara socialt
ansvarstagande. Det är ett resonemang som föreslår att det är företagsvärlden som orsakat
de sociala orättvisor som finns idag. Kritiker menar att företagsvärlden borde stå i
framkant för att lösa problemen, då de själva förorsakat dem. Företagsvärlden måste
agera på samhällets förväntningar om de ska kunna överleva i framtiden (Carroll &
Buchholtz, 2000).
Ett annat skäl för CSR- arbete, är att det är bättre att agera förebyggande än att reagera på
problem. Det är både billigare och förnuftigare att handla i förebyggande syfte. Ett bra
exempel är föroreningar. I stället för att sanera sjöar, åar och bäckar som redan har
förorenats, är det bättre att försöka undvika föroreningarna från första början. (Carroll &
Buchholtz, 2000).
Enligt Carroll & Buchholtz (2000), är dock företagsvärlden inte alltid rustad för att
hantera sociala åtgärder. Somliga forskare menar att chefer är inriktade på
verksamhetsstyrning och ekonomi. De menar att cheferna inte innehar den nödvändiga
”sociala kunskapen”, som krävs för att fatta beslut inom det sociala området.(ibid.)
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Många anser att CSR bara är ett kosmetiskt svar på intressenternas krav gentemot
företaget, vilka menar att det är nödvändigt att uppvisa sitt sociala engagemang i en
glassig CSR- rapport. (Porter & Kramer 2006).
Om samhället tvingar företag att vara socialt engagerade, leder det till högre priser.
Kritiker menar att det kan få en dominoeffekt, då företagen skulle behöva bära
kostnaderna för föroreningar, samt sanering av farliga produkter, kostnader som
samhället tidigare ansvarade för. (Carroll & Buchholtz, 2000, )
Ett argument mot CSR, är att företagsvärlden redan är överlägsen i termer av ekonomi,
miljö, samt teknik. Varför skulle människor vilja ge företagsvärlden än mer makt. Då
företagsvärlden redan påverkar samhället i stor utsträckning, anser kritiker att det skulle
störa status quo och rubba en naturlig balans om de fick större inflytande. (Carroll &
Buchholtz, 2000).

3.8 Ett ramverk för utvecklingen av en csr strategi
Under 2006 offentliggjorde Kanadas regering ett ramverk för utvecklingen av ett CSRprogram. De föreslår en femstegsmodell som bas för en CSR- strategi. Stegen behöver
inte följa någon speciell ordning. Det viktigaste är att alla steg genomförs. (Industry
Canada 2010)






Förankring i företagsledning och bland anställda
Se över vad andra i branschen gör
Förbereda en mall av föreslagna CSR åtgärder
Utveckling av alternativ för genomförandet
Beslut om inriktning, strategi, samt fokusområden

Det första steget går ut på att skapa stöd bland ledande befattningshavare. Det är en
nödvändighet, då de aktörerna aktivt kommer att delta i genomförandet av CSRstrategin. Försummelse av det ökar risken för ett misslyckande. Utöver det måste
ledningsgruppen bygga upp stöd bland de anställda. Det är viktigt, då genomförandet av
strategin kräver full förståelse och samarbete från alla anställda. (Industry Canada 2010)
Det andra steget går ut på att skanna omvärlden efter kunskap. Det är lättare om
organisationer ser på vad andra har gjort, samt använder den kunskapen för att bygga på
sitt kunnande. Andra företag, branschorganisationer, samt specialiserade CSRorganisationer kan utgöra användbara informationskällor. Ett företag kan ta en närmare
titt på den egna branschen, för att se vilka CSR- aktiviteter som lyfts fram. Det är viktigt
att notera likheter och skillnader, samt göra en bedömning av branschens fördelar och
kostnader med CSR- arbete. Branschorganisationer är bekanta med den inhemska samt
internationella CSR utvecklingen, vilket gör dem till användbara kontakter. De kan även
ge möjligheter till nätverkande. Specialiserade organisationer som Social Accountability
International är användbara informationskällor. De är organisationer som bedriver
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forskning, har konferenser, samt håller workshops om CSR- frågor. (Industry Canada
2010)
Ett tredje steg, är att skapa en mall över planerade CSR- händelser. Mallen bör delas in
i ekonomiska, miljömässiga och sociala kolumner. Vidare bör varje kolumn, delas upp i
nuvarande och föreslagna CSR- aktiviteter. Raderna bör bestå av rubriker som processer,
produkt/tjänst, samt effekter. (Industry Canada 2010)

Område
Åtgärder

Ekonomi
Miljö
Sociala åtaganden
Nuvarande Föreslagna Nuvarande Föreslagna Nuvarande Föreslagna

Processer
Produkt/tjänst
Effekter
Ansvarande
enhet
Figur 6: Mall över planerade CSR- händelser, modifierad (Industry Canada 2010, s. 35)

Härifrån finns två alternativa vägar. Den första vägen, innebär en stegvis förändring
gentemot den nya strategin. Det andra alternativet innebär en mer genomgripande
förändring i riktning. Utgångspunkten bör dock i båda fall vara, att hålla en brainstorming
med högre chefer, anställda, samt viktiga affärspartners. De berörda medlemmarna måste
inse att CSR- strategin måste anpassas till företagets kärnverksamhet, mål, samt
kompetens, oavsett vilken väg som väljs. (Industry Canada 2010) Ledningsgruppen måste
samla all information från brainstormingen, samt utforska vad andra företag gör inom
området. Utifrån det utvecklas sedan en affärsplan, med förslagen som visat sig vara mest
lovande. Michael Porter (2005) uttryckte det väl, när han menade att målet är att utnyttja
ditt företags unika möjligheter för att stödja sociala orsaker, och i samma kontext
förbättra din konkurrenskraft. (i Industry Canada 2010)
Som ett avslutande steg behöver företaget besluta om vilken inriktning det kommer att
följa. Det måste besluta om vilka områden som skall prioriteras. Utöver det, måste en
metod som närmare förklarar genomförandet av strategin finnas på plats. Det kan
innebära att företaget måste ändra sin vision eller mission. Hur som helst måste det göras
tydligt. Områden som prioriteras skall gå i linje med företagets affärsmål. Det kan vara
att utnyttja ett nytt affärstillfälle eller att hitta och förbättra brister i företagets nuvarande
rutiner. (Industry Canada 2010)

3.9 Varumärkeslojalitet
I tidigare forskning utmärks varumärkeslojalitet av ett djupt engagemang för, samt en
stark önskan att göra upprepade inköp av en produkt eller tjänst, trots förekomsten av
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olika incitament för kunden att byta produkt. (Chaudhuri & Holbrook, 2001)

3.10 Element i varumärkeslojalitet
Tidigare forskning visar att en kund förblir ett varumärke lojal om kraven på värde,
image, bekvämlighet, service, garanti samt tillfredsställelse motsvarar kundens
förväntningar (Marconi, 1993).
I termer av värde, så kan långvarig användning av varumärket i ett avseende visa på
lojalitet. Det är dock viktigt att påpeka att kvalitetsminskning, samt omotiverad
prisökning, kan göra den trognaste av kunder missnöjd (Marconi, 1993).
Det andra elementet är image. Precis som det finns ett samband mellan medvetenhet och
marknadsandelar, så finns det ett samband mellan varumärkesimage och
marknadsandelar. Produkter som är kända för att vara gröna, tenderar att skapa stark
varumärkeslojalitet i växande marknadssegment (Marconi, 1993). Dessutom kan sociala
attribut som miljövänlig fungera som en signal för kvalitet (Kang & James, 2006). Pris
och kvalitet är faktorer som bidrar till varumärkets attraktivitet, men i de flesta fall är det
på grund av sin image, samt vad det representerar i huvudet på konsumenten som avgör
om produkten eller tjänsten köps. (Marconi, 1993).
Den tredje parametern är bekvämlighet och tillgänglighet. Företag eller varumärken som
erbjuder produkter som lätt kan köpas, hämtas, betalas för, samt som levereras inom
rimlig tid, är de som tar och behåller marknadsandelar. (Marconi, 1993).
Det fjärde elementet är service. Kunder kräver en hög servicegrad, oavsett vilken bransch
ett företag verkar i. Företag bör endast lova det dem kan hålla. Dessutom bör garantier
erbjudas, då det ger kunden sinnesro. När en kund nyttjar sin garantirätt, skapas en ökad
varumärkeslojalitet (Marconi, 1993,).
Den sista parametern är tillfredställelse. Den motsvarar resultatet av alla faktorer i
kombination. Ökad tillfredsställelse leder således till ökad varumärkeslojalitet. (Marconi,
1993,).

3.11 För och nackdelar med varumärkeslojalitet
Enligt Kapferer (2003) finns det många fördelar med varumärkeslojalitet. Ett varumärkes
värde kommer ifrån dess förmåga att skapa en positiv mening i medvetandet hos ett stort
antal konsumenter.
Enligt Jacoby & Chestnut, (1978) är konsumenter villiga att betala mer för ett varumärke,
om de kan identifiera någon form av värde i varumärket som substitut inte erbjuder. (i
Chaudhuri & Holbrook 2001) Varumärkets anseende är en motor, som skapar långsiktig
efterfrågan och attraktionskraft. Uppfattningen av utmärkt kvalitet och mervärde
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rättfärdigar dessutom ett högre pris (Kapferer, 2003). Enligt Selnes (1993) ökar
varumärkeslojalitet en positiv word of mouth, samt gör det mindre troligt att
konsumenten provar en konkurrerande produkt. (i Garcia de los Salmones, 2005) Enligt
Kapferer (2003) är lojala kunder dessutom är upp till fem gånger billigare att kontakta än
icke-kunder.
Varumärkeslojaliteten är beroende av god service och support, vilket ofta kan vara svårt
att upprätthålla. För att upprätthålla en hög kundtillfredsställelse, måste operativa
företrädare vara välutbildade, ha tillgång till en bred informationsbas, och ha tillgång till
kundinformation. (Bailor, 2006,). Det innebär att varumärkeslojaliteten kan vara svår och
dyr att kontrollera då den beror på en mängd olika mänskliga faktorer.(ibid.)

3.12 CST samt dess effekter på varumärkeslojalitet
Ett företag som beter sig socialt ansvarsfullt, bidrar till att skapa sig ett gott rykte och
förtroende. Det resulterar i två effekter. Den första är den ökade medvetenheten i
kvaliteten på företagets service eller produkter. Den andra effekten är en känsla av stöd
gentemot företaget. Det utgörs av en djup känsla för företaget som kan göra konsumenter
mer inställsamma gentemot företaget, även till den punkt där konsumenterna kan förbise
enklare misstag (Willmott, 2003,). (Se figur, 7).

Figur 7: Citizenship and Loyalty Model. (Willmott, 2003, s.367)

Modellen uppvisar förhållandet mellan ett företag som agerar socialt ansvarsfullt, samt
lojalitet. Lojalitet har två faktorer, den första är tillfredställdhet med produkten eller
tjänsten, och den andra är förtroendet för företaget och varumärket. Den andra faktorn är
beroende av hur konsumenten uppfattar företaget. Om konsumenten anser att företaget
agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt, så kommer företaget att få höjt förtroende och ökad
lojalitet. Det är ett förhållande som är viktigt, då konsumenter som litar på ett företag är
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mindre benägna att söka någon annanstans. Konsumenterna blir dessutom mer förlåtande
för misstag ifrån företagets sida. (Willmott, 2003).

3.13 Värdekedjan
Michael Porter (2004), påvisar att företagets branschanalys och generiska
strategival, leder till en insikt om hur företagets resurser och aktiviteter bör
mobiliseras för att uppnå vinstmaximering, och i ett bredare spektrum även leda till
möjligheten att erhålla konkurrensfördelar. Det görs genom en analys över
företagets värdeskapande aktiviteter. Förloppet benämns som en värdekedjeanalys,
där företagets aktiviteter har delats in i två läger, nämligen primära och stödjande
aktiviteter. Dessa aktiviteter kan sedan brytas ned i mindre aktiviteter i ledet, i syfte
att identifiera de beståndsdelar som leder till ökat värdeskapande (se figur nedan).
(Porter 2004)

Figur 8: Porters värdekedja: Porter 1985 s. 14

Porters tanke med en värdekedjeanalys är att den ska fungera som ett hjälpmedel
till att förbättra och utveckla en organisations konkurrensfördelar. Hans
huvudtanke med värdekedjan är att ju bättre insyn ledningen får i det egna
företaget, desto bättre kommer företaget att kunna anpassa dess verksamhet till
branschstrukturen. Därmed kan värdekedjan ge bättre förutsättningar att skapa en
harmoni mellan företagets interna förhållanden och dess branschstruktur, och
företaget kan därigenom maximera sin position gentemot konkurrenterna. (Porter
2004)
Vi kan sammanfatta Michael Porters resonemang enligt följande. En analys över de
fem drivande krafterna skall ge företaget kunskap om branschens struktur. Utifrån
branschanalysen kan företaget välja mellan tre generiska strategival. När det
strategiska valet är gjort, skall företaget mobilisera sina resurser/aktiviteter genom
en värdekedjeanalys. Med hjälp av värdekedjeanalysen kan företaget göra sig mer
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konkurrenskraftig och lönsamt. (Porter 2004)

3.14 Business Social Compliance Initiative BSCI
Business Social Compliance Initiative BSCI är en icke vinstdrivande organisation som
grundades 2004, och har huvudkontor i Bryssel. Syftet var att skapa en konvergens inom
fältet CSR för olika företag i olika länder. Bakgrunden till samarbetet baseras på att
företag verkar i en alltmer globaliserad värld, det blir vanligare att organisationer lägger
ut sin produktion till U-länder där lagar, policys och regelverk inte följer samma direktiv
som i västvärlden. BSCI menar att företag som verkar i dessa miljöer står i risk att skada
sitt rykte om inte arbetsförhållanden kring produktion kontrolleras på ett tillförlitligt sätt.
Därmed syftar BSCI till att åtgärda dessa problem, genom att bedriva sin egen
kontrollverksamhet åt alla organisationsmedlemmar, med hjälp av the BSCI Code, som
strävar efter att förbättra villkoren för arbetarna i U-länder. De välkomnar samarbete med
alla sorters företag som bedriver handel med U-länder. BSCI arbetar med att förbättra
arbetsförhållanden i värdekedjan världen över. De beskriver sig själva som en gemensam
plattform där alla medlemmar får vara med, och inneha en aktiv roll i att ytterligare
förbättra BSCI systemet och deras tjänster. (Business Social Compliance Initiative 2010)
BSCI koden baseras på de viktigaste internationella restriktionerna gällande försvar av
arbetares rättigheter, såsom International Labour Organization (ILO), FN-lagar och
OECD riktlinjer. BSCI koden består av 10 huvudelement för att förbättra
arbetsvillkoren;











Frihet till facklig tillhörighet och förhandlingsmöjligheter skall respekteras
Ingen diskriminering skall tillåtas
Barnarbete är förbjudet
Laglig minimilön och/eller industristandard lön skall utbetalas
Arbetstider skall överensstämma med nationella lagar och inte överstiga 48h
vanlig+12h övertid.
Det skall inte finnas någon påtvingad arbetsdisciplinpåföljd
Arbetsplatsen skall vara säker och hälsosam.
Miljö och omgivning skall respekteras
Det finns en policy för socialt åtagande
Det finns en anti-mut och anti-korruptions policy.
(Business Social Compliance Initiative 2010)

Medlemmar ombeds adoptera och implementera BSCI koden internt och inom hela
värdekedjan. Medlemmarna ombeds även att göra en självständig utvärdering av
leverantörerna innan BSCI:s granskning, för att förbereda praktiska spörsmål. (Business
Social Compliance Initiative 2010)
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Ett av deras huvudmål, är att skapa insyn i leverantörsledet genom revidering. BSCI:s
granskning ämnar utvärdera leverantörernas prestanda gentemot BSCI:s Code of conduct.
Den initiala granskningen och kontrollen utförs var tredje år. Om granskningen visar att
leverantören inte uppfyller alla krav så utförs en ny granskning för att utvärdera om de
korrekta åtgärderna har vidtagits. Alla granskningar utförs av SA8000 utbildad personal,
som är anställda inom företag som är godkända av Social Accountablity Accreditation
Services, även kallad (SAAS). (Business Social Compliance Initiative 2010)
Corrective Action Plan, även kallad (CAP), är en uppföljningsplan som påvisar de
åtgärder som behövs för att leverantören ifråga skall godkännas av BSCI. Varje CAPplan har en deadline på 12 månader, efter revideringsdatumet, som inte får överskridas.
När alla åtgärder vidtagits, görs en ny granskning (re-audit), för att försäkra att
produktionen är jämförbar, transparent och av konsistent kvalitet. Vidare påstås att alla
granskningar använder sig av samma standardiserade managementverktyg igenom hela
processen. (Business Social Compliance Initiative 2010)
BSCI processen kan åskådligöras genom ett steg-för-steg utförande (se modell nedan).

Figur: 9 The BSCI process (Business Social Compliance Initiative 2010)
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3.15 Institution
Enligt Ljungkvist (2008), utgörs institutionell teori inte av någon enhetlig teori som
definierar hela området. Institutionell teori består snarare av mer eller mindre
sammanhängande tankar, samt idéer som styr mänskligt tänkande och samspel.(ibid.)
Nationalencyklopedin definierar en institution som:
”en benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till
bestående eller återkommande beteendemönster.” (Nationalencyklopedin, 2010)
Enligt Selznick (1957) handlar institutionalisering, om hur specifika värderingar, får fäste
över tiden, och hur upprätthållandet av värderingarna blir ett självuppfyllande mål hos
organisationer, samt dess medlemmar. Det är ett resonemang som Berger och Luckmann
(1967) utvecklar, genom att hävda att institutionalisering sker genom individers
gemensamma översättningar, samt kategoriseringar. Det sker genom att individer utifrån
kategoriseringar översätter olika händelser, som de delar med sig till andra. Det medför i
sin tur liknande beteenden och reaktioner (ibid.). Douglas (1986), menar att individer,
förstår och kontrollerar sin omvärld via institutioner. Det medför dock att institutionerna
begränsar individens tolkning av omvärlden. Vidare menar Douglas (1986) att
institutioner hjälper individer att hantera osäkerhet och beslutsfattande i olika situationer.
En institution kan enkelt beskrivas som en etablerad konvention eller norm mellan
utvalda individer. (Nationalencyklopedin 2010) Den kan liknas vid en överenskommelse
som bestämmer hur utvalda individer skall bete sig i ett specifikt sammanhang.
Institutioner kan vara lagstadgade som till exempel skolan, eller kulturspecifika sedvänjor
och traditioner. (ibid.)
Inom en organisation eller ett företag, kan olika idéer institutionaliseras. Det innebär att
en populär idé eller ett populärt koncept imiteras. Det sker genom att en idé, exempelvis
en teori skickas iväg. Därefter fångas idén upp och översätts så att den passar den ”nya”
organisationen eller företaget. Sedermera omsätts översättningen i en specifik handling.
När handlingen upprepas utan att ifrågasättas kan idén sägas vara institutionaliserad.
(Czarniawska 2005)
Enligt Berger & Luckmann (1966, i Czarniawska 2005) bildas en institution genom att en
handling upprepas. Varför handlingen upprepas, kan bero på flera olika orsaker. En
vanlig förklaring är dock att den upprepas på grund av att den får en önskad effekt.
Handlingen åstadkommer ett resultat. Orsaken till varför handlingen genomförs, är inte så
viktig. Det centrala är att den upprepas. När upprepningen av handlingen blir så tydlig så
att utomstående kan urskilja den, skapas ett handlingsmönster. När ett tidigare
ickeexisterande handlingsmönster upptäcks, blir en naturlig följdfråga varför. Svaret
måste formuleras så att det stämmer överens med rådande värderingar och normer, för att
det skall kunna accepteras. Om det inte sker, så avfärdas handlingsmönstret och
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försvinner sedermera. Skulle handlingsmönstret dock accepteras, blir det mindre och
mindre synligt. När handlingsmönstret tas för givet har en institutionalisering skett.
(Czarniawska 2005)
Sambandet illustreras i följande modell:
en
handling

en upprepad
handling

ett handlingsmönster

ett handlingsmönster som
tas för givet

+

observatör: varför?

en normativ
förklaring
= en institution

Figur 10: Hur uppstår en institution (Czarniawska 2005, s 33)
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4 EMPIRI
I följande kapitel presenterar vi det insamlade empiriska materialet. Kapitlet är strukturerat
på sådant sätt att vi inledningsvis ger en presentation av det undersökta företaget. Vi
presenterar sedan våra tre respondenters syn på, samt arbete med CSR.

4.1 Presentation KappAhl
"Vi skall ge många människor möjlighet att vara välklädda", (Kappahl 2010)
Affärsidé formulerad av Kappahls grundare Per Ahl i samband med etableringen av
företaget 1953.
En av Skandinaviens ledande modekedjor Kappahl, grundades av Per-Olof Ahl 1953.
Den första Kappahl butiken öppnades i en källare i stadsdelen Skår i Göteborg. Vid den
tidpunkten kom de största intäkterna från försäljningen av kappor. Det var ett mycket
framgångsrikt koncept, och människor kunde köa i flera timmar för att köpa en billig
kappa. Kappahl sålde cirka 400 kappor per dag, och 1954 hade försäljningen ökat till
över 4,5 miljoner svenska kronor. (Kappahl 2010)
10 år efter att Kappahl öppnade sin första butik, hade de expanderat till 25 butiker och en
årlig omsättning på 50 miljoner kronor. I slutet av 1960-talet bestod Kappahl av 50
butiker. (Kappahl 2010)
Genom årens lopp, växer Kappahl till en av de största modekedjorna i Sverige och
Skandinavien. I mitten av 1980-talet börjar Kappahl expandera utomlands, och öppnar en
butik i Schweiz. I början av 1990-talet har Kappahl butiker i Sverige, Norge och Finland.
Under samma årtionde lämnar företaget familjens händer, när det säljs till Kooperativa
Förbundet (KF). 40 år efter den första butikens öppnade, har KappAhl en omsättning på 2
miljarder kronor. (Kappahl 2010)
På grund av hårdnande konkurrens, gör Kappahl sitt sämsta resultat någonsin i mitten av
1990-talet. En stor omorganisation och framgången med Kappahls Family Concept 4, blir
dock vändpunkten. (Kappahl 2010)
I slutet av 1990-talet expanderar Kappahl till Danmark och Polen. I början av det nya
århundradet expanderar Kappahl ytterligare, genom att öppna åtta nya butiker i Polen och
en i Tjeckien. Vid utgången av 2004 har Kappahl nya ägare, och verksamheten i
Danmark och Tjeckien avvecklas. (Kappahl 2010)
KappAhl är sedan 2006, även noterat på Stockholmsbörsen. (Kappahl 2010)
KappAhl har i dag cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. De har en
arbetsstyrka på 4300 personer. KappAhl säljer mode för män, kvinnor och barn, men
4

Kappahls Family Concept, är ”prisvärt mode för många människor kvinnor, män och barn och riktar sig
särskilt till kvinnor 30-50 år med familj.” (Kappahl 2010)
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fokuserar framförallt på kvinnor i åldrarna, 30-50 med familj. KappAhl hade en
omsättning på drygt 4,8 miljarder kronor under räkenskapsåret 2008/2009. (Kappahl
2010)
KappAhls Vision ”KappAhl skall bli den ledande och mest lönsamma modekedjan i
Norden för kundgruppen 30–50 år.” (Kappahl 2010)
KappAhls affärsidé: ’’Prisvärt mode för många människor’’ (Kappahl 2010)
Kappahls strategi går ut på att öka intäkten samt förbättra lönsamheten, genom att
fokusera på fyra huvudområden, nämligen:





”expansion av butiksnätet.”
”kontinuerlig uppgradering av butikerna.”
”ökad försäljning i befintliga butiker.”
”utnyttjande av skalfördelar i affärsmodellen.”
(Kappahl 2010)

KappAhl verkar på fyra huvudsakliga marknader. De utgörs av Sverige, Norge, Finland
och Polen. Sverige är dock företagets största enskilda marknad. Det samlade värdet på
KappAhls marknad uppgick vid ingången av 2009 till 194 miljarder kronor. (Kappahl
2010)
Kappahls årsredovisning visar att företag uppvisar goda resultat trots en global recession.
De presenterar dock ingen information gällande företagets pågående CSR- arbete i
årsredovisningen. (Kappahl 2010)

4.2 Kappahl Miljö och socialt ansvar
Vi vill i följande avsnitt, redogöra för hur Kappahl officiellt redovisar sitt miljömässiga
och sociala ansvar. Utifrån vår egen uppfattning finner vi det intressant att undersöka hur
en sådan stor organisation förespråkar, underhåller och arbetar med CSR. Anledningen
till vårt intresse är att Kappahl marknadsför sitt miljömässiga och sociala engagemang så
pass extensivt på hemsidan.
På Kappahls hemsida kan man ta del av deras miljömässiga arbete och sociala
ansvarstagande. Där framgår det att Kappahl under en många år arbetat systematiskt med
att hantera deras miljömässiga och sociala risker, samt deras påverkan genom hela
värdekedjan från design, produktion, transport och lager till butik. KappAhl äger inga
egna fabriker utan är en av många kunder till fristående tillverkare. (Kappahl 2010)
De ser sig själva som en liten aktör på en stor marknad, och är medvetna om att ensam är
inte stark. De förespråkar således att fler aktörer i branschen skall följa deras exempel för
att tillsammans kunna förbättra villkoren för människorna som tillverkar deras plagg.
(Kappahl 2010)
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1997 tog Kappahl fram sin första uppförandekod för sina leverantörer. Anledningen var
att de ansåg det viktigt att deras plagg producerades på ett rättvist sätt. Sedan 2004 deltar
Kappahl i Business Social Compliance Initiative, BSCI, som är ett internationellt
företagssamarbete som har utvecklat en gemensam kod för uppföljning. (Kappahl 2010)
Kappahl använder sig av denna kod än idag, och koden inkluderar områden såsom;
arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, barnarbete, löner och arbetstider. Det framgår att Kappahl
kontrollerar att leverantörerna följer koden, delvis via externa revisionsbolag och dels
genom egna heltidsanställda inspektörer som samtidigt bistår leverantörer med
förbättringsarbete. (Kappahl 2010)
Angående Kappahls produkter, så förespråkar de på hemsidan att de värnar om att de
skall produceras så miljö- och människovänligt som möjligt. De anser sig ställa tuffa krav
gentemot leverantörer via deras ”Test and Manufacturing Guide”, som avser skadliga
kemikalier, fysiska krav och barnsäkerhet i plagg. Kappahls Guide har under 2008
uppdaterats, och samtliga personer och organisationer som använder den får en grundlig
utbildning i hur den skall följas. (Kappahl 2010)
Kappahl arbetade under 2008–2009 med ett eget projekt som kallas No risk. Projektet
gick ut på att Kappahl skall vara säkra på att inga skadliga ämnen används vid
tillverkningen av deras plagg. Kappahl har under en längre tid arbetat med Miljö- och
hälsomärkningar, och de använder sig av Öko-Tex Standard 100, EU-blomman, Organic
Cotton och Organic Linen. För att ge ett exempel på deras arbete, så presenterar Kappahl
att 6 miljoner plagg hade någon av dessa märkningar 2008. (Kappahl 2010)
Kappahl anser sig själva vara ett av branschens mest miljömedvetna företag. 1999 blev de
den första modekedjan i världen, som certifierats enligt miljöledningsstandarden ISO
14001. Samma år infördes grön el till hela verksamheten i Sverige. Kappahl arbetar
kontinuerligt med att förbättra miljöpåverkan vid produktion av garn och tyg. 2008
genomfördes ett projekt att förbättra vattenreningen hos leverantörer med våtprocesser.
Sedan 2005 mäts totalutsläppet på koldioxid i alla varutransporter, och Kappahl arbetar
kontinuerligt med att försöka förminska dessa. (Kappahl 2010)
Kappahl arbetar mot att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt för samtliga av
deras medarbetare. Kappahl förespråkar att alla, oavsett kön, ursprung, trosuppfattning,
sexuell läggning eller handikapp, skall ha lika möjligheter och samma förutsättningar.
(Kappahl 2010)
NÅGRA MILSTOLPAR I KAPPAHLS HISTORIA:

1997 – Första uppförandekoden – Miljöutredning genomförs – Plagg märkta med Öko Tex. Här intensifieras Kappahls satsning mot CSR. Det är ett viktigt steg i riktningen mot
dagens uppförandekod. Den utgör en viktig grund för framtida långsiktig hållbarhet inom
området.
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1998 – Första miljöpolicyn – Inspektioner hos leverantörer. En förlaga till Kappahls
aktuella CAP-modell.
2004 – Plagg märkta med EU-blomman – Medlemmar i BSCI. I samarbete med ett fåtal
andra stora aktörer, blir Kappahl pionjärer inom mode/textilbranschen i och med
introduktionen av en ny gemensam uppförandekod för kontroll av leverantörer.
2007 – Nysatsning på ekologisk bomull – Uppförandekodsarbetet effektiviseras. En ny
riktning inom CSR, som inte är lika inspektionsfokuserad. Arbetet runtomkring längs
med värdekedjan blir allt viktigare. Är även med och utvecklar ny teknologi kring
bearbetningen av bomull.
(Kappahl 2010)

4.3 Personlig intervju Eva Kindgren CSR & Quality Manager
Kappahl
Vi har intervjuat Eva Kindgren, som under de senaste fem åren arbetat som CSR &
Kvalitetsansvarig på Kappahl. Eva har tidigare erfarenhet som inköpare inom
organisationen och senast kontorschef i Bangladesh. Efter tre års arbete i Bangladesh så
ansåg Kappahl att Eva inte skulle återgå till positionen som inköpare, utan istället ta
hand om Kappahls etiska och sociala ansvarsarbete, på grund av hennes genuina
engagemang i Bangladesh. Ledningen och övrig personal hade kommit att
uppmärksamma hennes arbete, och därmed blev Eva utnämnd CSR-ansvarig på Kappahl.
Eva arbetar i nuläget med Kappahls egen ”Code of Conduct”, som utgör grunden för
deras nuvarande och framtida CSR- arbete. Vi kommer att använda benämningen CM:
CSR Manager för Eva.
Bakgrund till Kappahls CSR arbete
CM påpekar att CSR arbetet inte är nytt inom organisationen, men att namnet CSR är en
relativt ny beteckning. CM berättar att Kappahl i princip har arbetat på samma sätt som
de gör, de senaste 13 åren. Skillnaden är att det numera finns en formell beteckning för
det. CM fortsätter att berätta att CSR innehåller både miljö, etik och socialt ansvar. Dessa
tre punkter har Kappahl tidigare arbetat med på olika avdelningar, på huvudkontoret.
Numera har de samlat dessa under ett och samma namn, CSR.
CM berättar att Kappahl var relativt tidiga med att ta initiativet till att börja arbeta med
CSR inom organisationen. 1997 gjorde Kappahl en egen uppförande kod, som de
använder sig av vid inspektion och kontroller av alla sina befintliga leverantörer. Under
denna tid så utbildades en del utav Kappahls personal till att bli ISO 8000 certifierade, så
att de kunde utföra sin egen inspektion. CM berättar att 1997 även var samma år som
både Lindex, H & M, och många andra stora nystartade textilföretag påbörjade sitt eget
CSR- arbete.
Kappahl och många av de andra textilföretagen kom dock underfund med att det
behövdes mer än vanliga inspektioner för att komma längre i deras arbete. Därmed
startades 2004 en förening som heter BSCI, som i nuläget sitter i Bryssel. BSCI byggde
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på att man skulle skapa en gemensam standardiserad kod, som medför att leverantörer
inte behöver inspektera för en kod på måndag och för en annan kod på tisdag. Utan
konceptet med BSCI, är att en inspektion, skulle kunna vara tillräcklig för ett flertal
kunder.
CM fortsätter att berätta att den gemensamma BSCI- koden bygger på att man skall
inspektera en fabrik så att produktionen följer det specifika landets lagar. Ett problem
som tillkommer är om produktionslandet har tvivelaktiga miljölagar. Kappahl kan till
exempel inte kräva att en fabrik utför kemisk vattenrening, om det inte regleras i
inhemska lagar. Däremot finns EU-direktiv som Kappahl och andra textilföretag måste
följa, angående vilka sorters kemikalier som får finnas i klädproduktionen och på de
klädesplagg som importeras in i Europa. På det sättet begränsar direktiven delvis skadan
på miljön. CM anser att grundtanken och utförandet av arbetet hittills varit bra, men inte
tillräckligt.
”-BSCI är en ej färdig skrivbordsprodukt som inte går att applicera tillräckligt bra i
vekligheten”.5
CM berättar att eftersom hon hade stor erfarenhet av att vara inköpare, så skulle hon
skapa ett kontor som var speciellt utformat för Kappahls inköpare i Bangladesh. Hennes
arbete var framgångsrikt, och på tre år växte personalstyrkan från sju till 27 personer.
Ökningen påvisade att Kappahls etablering var lyckad. Vidare berättar CM att det var
första gången hon arbetade i ett U-land. Det gick inte att undgå att se hur svårt människor
hade det, speciellt kvinnor och barn. CM berättar att hon alltid brytt sig om etiska ämnen
på ett personligt plan. Utifrån det intresset började tankarna forma sig, om att det skulle
vara väldigt trevligt att kunna vara anställd på ett vinstdrivande företag och ändå få göra
någon skillnad, socialt.
Någonting som CM snart upptäckte efter sin etablering, var att de började sälja mer plagg
och textilier från Bangladesh. Det medförde att Kappahl började generera större vinster
på varorna därifrån. Det var en av anledningarna till att CM kände att Kappahl hade ett
socialt ansvar gentemot landet och det lokala samhället. CM berättar att det inte gick att
blunda för problemen som industrialiseringen i landet hade fört med sig. Barn simmade i
sopor där sjöar en gång låg. Vattendrag och dricksvatten var förorenat. CM påpekar att
hon absolut inte är någon miljöaktivist, men att situationen i landet kan bli katastrofal
inom några år. CM fortsätter berätta att Bangladesh försörjer sig på risodlingar som
kräver stora mängder vatten, samt att landet har ett invånarantal på 175 miljoner
människor, på motsvarande en tredjedel av Sveriges yta. Om exploateringen av
vattendrag fortsätter i den takten den gör nu, så kommer landets situation inte vara
hållbar, då förgiftade vattendrag leder till förgiftade skördar. Landet saknar legitima
miljölagar, och därmed finns det industrier och företag som verkligen utnyttjar det
faktumet.
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CM berättar att det hela inledningsvis startade med att hon gjorde lite småprojekt. Hon
upptäckte dock snart att ju fler sociala åtaganden hon utförde, desto större positiv respons
fick hon av Kappahl.
CM fortsätter;
-” Någonting som både jag och Kappahl upptäckte under denna tid var att det inte
krävde mycket ekonomiska resurser för att göra en stor skillnad för omgivningen kring
Kappahls kontor i Bangladesh”6.
I och med det, så ansåg Kappahl att det inte fanns några hinder för CM att sysselsätta sig
med det. Vi ber CM nämna några av projekten som hon utförde i Kappahls namn. Hon
svarar att de var med och sponsrade olika sociala projekt, bland annat en skola för barn
som lever på gatorna. Barnen belönades varje månad med 15 kilo ris om de hade en hög
närvaro. På det sättet så lockades många barn till skolan, där även hygien och vaccination
tillhandahölls. Ett annat välgörenhetsarbete som CM sysselsatte sig med genom Kappahl,
var ett renoveringsarbete av ett litet sjukhus, där kvinnor som drabbats av syraattacker
från sina män vårdades. CM deltog i sponsring av byggnadsprojekt, gällande stormsäkra
bostäder, och Kappahl var även med och sponsrade matpaket till familjer. CM påpekar att
alla uppdrag upptäcktes och genomfördes på hennes initiativ, eftersom det var hon som
var stationerad mitt i händelsernas centrum.
Det fanns inget officiellt CSR- arbete tidigare, berättar CM. Förändringsprocessen med
Kappahls ”nya kod” som inleddes i Bangladesh var helt på eget initiativ. CM:s arbete i
Bangladesh med egen kod och egna inspektörer blev ett slags test för Kappahl.
Inledningsvis var både CM och Kappahl skeptiska till idén, eftersom de ansåg att
kostnaderna skulle bli för stora. Snart insåg de dock att det rörde sig om väldigt blyga
kostnader för att göra stor skillnad i det lokala samhället. CM fortsätter berätta att de
upptäckte att den absolut största kostnaden ett textilföretag har, bygger på okunskap hos
leverantören. CM beslutade därmed att lägga resurser på att utbilda sina leverantörer och
deras personal i fabrikerna. CM fortsätter berätta att Kappahls engagemang bidrog till ett
starkare samarbete med leverantörerna, och att utdelningen visade sig vara enorm. Den
direkta effekten av Kappahls engagemang och arbete, medförde att de automatiskt
lockade mer köpare, och alla de främsta leverantörerna attraherades av att arbeta och
skapa ett samarbete med Kappahl. Kappahls positiva företagsrykte spreds vidare, vilket
även medförde att de automatiskt lockade till sig inhemsk kompetent personal. CM
påpekar att synergieffekterna av arbetet var fantastiska. CM fortsätter med att ge ett
exempel; om Kappahl har en bra fabrik, så attraheras många andra köpare som vill köpa
ifrån den, delvis för att det är ordning och reda i fabriken, vilket medför mindre spill, det
blir mindre sekunda varor. Det leverantörerna snabbt upptäckte, var att de själva tjänar
mer på att ha en ren fabrik med god lön så att sömmerskorna stannar kvar. CM berättar
att det därmed framhävde att det fanns ett antal anledningar för en fabrik att följa
Kappahls önskemål och standard. CM berättar att när de höll utbildningsseminarium för
leverantörerna, så upplevde hon att leverantörerna verkligen ville lära sig och utvecklas,
men att de inte hade den kunskapen själva.
6
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Kappahls Code of Conduct
CM fortsätter berätta att hon inte riktigt följde BSCI:s direktiv i Bangladesh, utan snarare
gick ett steg längre och utformade en egen kod som gällde där.
CM berättar att det finns ett antal anledningar till varför Kappahl har en egen Code of
Conduct. I deras modell har Kappahl satts i centrum för att CM inte vill peka ut att någon
av intressenterna är viktigare än någon annan (se modell nedan).
CM berättar att det är viktigt att kunna leverera de punkter man utlovar, eftersom en stor
organisation som Kappahl är under konstant mediebevakning. Kappahls kunder skall
kunna veta att vi gjort vårt bästa med varorna genom hela värdekedjan, säger CM.
Investerare som köper våra aktier skall veta att vi är framstående med vårt CSR-arbete,
och är medlemmar av etiska rådet. Regeringarna utomlands har lagt arbetet på oss.
Sverige har ingenting att göra med den här typen av arbete, i till exempel Bangladesh.
CM berättar att det ligger på Kappahls initiativ att leverantörerna följer sitt egna lands
lagar, då de som medlemmar i BSCI har krav på att deras direktiv följs.

Fackföreningar

Kunder

Investerare

Media

Regeringar

NGO`s

BSCI

Anställda

Figur 11: Kappahls intressentgrupper, modifierad, Eva Kindgren, personlig intervju Mölndal 2010-04-29

Vi ber CM beskriva sitt arbete med Kappahls Code of Conduct på daglig basis gentemot
leverantörerna. CM berättar att inspektionerna bara är en del av arbetet. Hon poängterar
att det som är viktigt är att göra ett arbete, att det är en process och en kontakt, och att
man hela tiden pratar med leverantören.
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CM säger att; – ”En inspektion är en ögonblicksbild i en fabrik” 7. CM ger ett exempel
på hur bristfälliga enstaka inspektioner är. Kappahl kan komma till leverantören på
måndag, göra en inspektion och fabriken anses godkänd. Det medför att fabriken påbörjar
arbetet med att sy upp varorna. Sedan spärras alla utgångar under produktion, och så
börjar det brinna. Då står man där med en bra inspektion från måndagen när alla brann
inne på fredagen. CM anser att det är mycket viktigare att undervisa och lära
leverantörerna vad dem skall tänka på själva, så att inspektionen bara blir en del i den
pågående processen. Det är på grund av ovan nämnda exempel, som CM anser att BSCI:s
arbete med enstaka inspektioner är bristfälligt. CM berättar att hon anställde en egen
lokal inspektör som kontrollerade de saker som var viktiga för Kappahls verksamhet,
eftersom BSCI:s kontroller var otillräckliga. Vidare berättar CM att detta initiativ, har
bidragit till att Kappahl har anställt ytterligare 15 inspektörer runt om i världen där de
producerar varor, som på samma sätt utför Kappahls egna Code of conduct.
CM:s arbete med Kappahls egna kod, har bidragit till en konkret process som de följer
upp och kontinuerligt arbetar med. Cm avslöjar att Kappahl nu är inne i en fas, där de
överväger att lämna BSCI helt och hållet på grund av att Kappahl brinner ännu mer för
frågan än vad de gjorde 2004.
Angående utbildningen av leverantörerna, så svarar CM att Kappahl först gör en
inspektion. Efter inspektionen gör man en follow up (uppföljning). Därefter presenterar
Kappahl en skräddarsydd plan för leverantören grundat på inspektionen. Cm berättar att
det kallas för en CAP (Correction Action Plan). Där får leverantören alla de punkter den
skall åtgärda. Därefter får leverantören komma tillbaka och tala om när den tänker
implementera ändringarna. När leverantören börjat pricka av de punkterna som behöver
åtgärdas, görs en follow up. En ny follow up görs igen. Därefter görs en BSCI ”audit”,
som innebär en ny inspektion. Därefter görs en follow up på den kontrollen och
eventuellt en till för att korrigera någon sista punkt. Därefter är det dags för en ny
Kappahl inspektion. CM berättar att det fungerar som en kontinuerlig utvecklingsprocess.
Det blir ett verktyg som fungerar och leverantören blir mer och mer kompetent (se figur
nedan).

7
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Inspection

CAP
Inspection of CAP

Inspection
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Follow- up

Follow- up

BSCI
Audit
Figur 12: Modell över Kappahls inspektioner och uppföljningsbesök, modifierad, (Eva Kindgren, personlig
intervju Mölndal 2010-04-29)

CM berättar att Kappahls krav gentemot leverantörer kan beskrivas i form av en pelare. I
botten ligger grundkraven, förutsättningarna till att alla de andra kraven skall kunna
tillgodoses. Ovanför de ”liggande” grundkraven, finner vi stående krav, vilka utgör
mindre viktiga krav som Kappahl ställer på sina leverantörer. Totalt har Kappahl cirka
138 krav sammanlagt. De viktigaste är grundkraven som kan vara inget barnarbete,
minimilöner, arbetstid och dylikt.
Det centrala i Kappahls modell (se figur 13), är att om ett av de grundläggande kraven
saknas, så faller hela modellen samman. En del av de stående kraven kan Kappahl klara
sig utan. Om ett ”liggande krav” saknas, kan de dock inte arbeta med den leverantören
innan denne har vidtagit åtgärder. På frågan vad Kappahl ställer för några motkrav om en
leverantör inte uppfyller kraven, så svarar CM att Kappahl hotar med minskad
orderingång och beställningar.
CM understryker dock att Kappahl har ett socialt åtagande och inte överger en leverantör
på grund av att kraven inte uppfylls. CM anser att det enda man gör då är att skjuta
problemet vidare. Kappahl ger leverantören en frist på fyra veckor att åtgärda problemen.
Är det inte möjligt inom den tiden så kan de ge leverantören ytterligare dispens och
eventuellt bidra med utbildning så att processen går fortare.
På frågan hur stickprovskontrollerna utförs och av vem, så svarar CM att det utförs av
svenska Kappahls anställda kontrollanter, och inte av inhemsk personal. Dessa quality
controllers besöker leverantören minst tre gånger per order. CM berättar dock att
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inspektionerna kan te sig annorlunda beroende på vilket land fabriken ligger i.
Geografiska avstånd i till exempel Kina gör det svårt att utföra oförberedda stickprov hos
leverantörer. Det är dock någonting som Kappahl kompenserar med bra kommunikation
och samarbete i de enstaka fallen.
CM berättar om den nya miljökod som CM håller på att införa i organisationen som går
under namnet Social Compliance. Hon fortsätter berätta att miljökodsarbetet inleddes
genom ett samarbete med Lindex. CM berättar vidare att Lindex är en utmärkt
samarbetspartner, eftersom de har en liknande organisationsuppbyggnad och ligger i
samma prissegment, vilket skulle göra det lättare att införa en gemensam kod. Då
samarbetet inte utvecklades som Kappahl önskade, beslutade de sig att göra en egen kod
enbart anpassad för Kappahl. De tog själva in extern hjälp i form av konsulter som
ansvarade för utbildning av bland andra CM och övrig ansvarig personal. Cm berättar att
de besökte vattenreningsverk och lärde sig en hel del om den processen. Cm anser att om
man skall lära ut någonting om vattenrening till leverantörer, så är det viktigt att besitta
den kunskapen själv. CM forstätter att berätta att en stor del av arbetet har gått ut på att
utbilda Kappahls egna personal, om vilka frågor som skall ställas och saker de skall leta
efter.
CM påpekar att Kappahl fortfarande är i inledningsskedet, men att utbildningen av
ledningen har inletts, och därefter skall övrig personal successivt utbildas. CM betonar
fortfarande att det är utbildning av leverantörer som är viktigast, då Kappahls inspektörer
har upptäckt att även om deras leverantörer investerar i ett nytt reningsverk så saknas
kompetent personal att underhålla det.

Figur 13: Modell över Kappahls kravspecifikationer, modifierad, (Eva Kindgren, personlig intervju
Mölndal 2010-04-29)
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CM berättar att Kappahl arbetar med att förminska antalet skadliga kemikalier vid
produktion av textilier. I nuläget är enbart 5 % av kemikalierna som används miljöfarliga,
men Kappahl arbetar mot en nollvision. Bland annat försöker de utnyttja och lära sig av
ny teknologi inom området. De har funnit nya processer, där man med lufttryck skall
pressa in färg i fibrerna så att det inte går åt så mycket vatten till produktionen. Kappahl
stöttar alla deras leverantörer som vill utnyttja ny teknologi, och hjälper till med
utbildning och ekonomiska resurser. Oavsett om Kappahl aldrig når nollvisionen, så
anser CM att det enbart kan medföra positiva resultat att lägga resurser på förnybar
teknologi.

Promotion: internt inom organisationen och externt gentemot kund
CM anser att det blev väldigt stor skillnad kring ämnet CSR, när hon kom tillbaka till
Sverige för fem år sedan. Hon tror att den främsta anledningen var att det låg mer i tiden
med de här frågorna, att den nordiska marknaden blivit redo. CM berättar att hon fick ta
emot ett stort pris av ledningen och hyllades allmänt igenom hela organisationen för sitt
arbete i Bangladesh. CM anser att CSR- biten med både miljö, etik och socialt ansvar är
en viktig fråga för ledningen, men att ämnet fått ny energi inom organisationen. CM
berättar vidare att när ledningen ansåg att CSR var viktigt så gick processen mycket fort
ner igenom hela organisationen. CM anser att man alltid skall ha ledningens stöd i all
sorts förändringsarbete.
CM berättar att det för tillfället inte sker några utbildningar genom butiksledet, men att de
har planer på att införa det på agendan nästa år. CM understryker vikten av att de i
nuläget främst koncentrerar sig på personalen som köper in textilier. Därefter skall även
ledningen genomgå utbildning, sedan blir det aktuellt för butikssidan. CM anser att det är
viktigt att hela företaget får kunskaper i miljö och socialt ansvar.
CM är medveten om att Kappahls CSR- arbete inte når ut till slutkonsumenten ordentligt.
Hon anser att det är en svår fråga. Kappahl vill inte göra alltför mycket reklam kring sitt
CSR- arbete, då risken finns att det slår tillbaka negativt. Med mycket promotion så får
man även mycket uppmärksamhet, och vi kan inte ha 100 % koll på alla leverantörer hela
tiden, berättar CM. Vidare berättar hon att exempelvis arbetet i Bangladesh handlade om
sådana små summor att de vore fel att redovisa de siffrorna. CM anser också att det är en
balansgång med CSR- arbete, att Kappahl vill göra det av ”de rätta anledningarna” och
inte använda det som en direkt konkurrensfördel. CM påpekar att hon inser att
exponeringens positiva effekter kan överträffa de negativa, och att Kappahl skall arbeta
vidare med att marknadsföra sitt CSR- arbete på ett bättre vis.

- 48 -

4.4 Telefonintervju Renée Kling, butikschef på Kappahl
Backaplan
Vi har intervjuat Renée Kling som sedan fyra år tillbaka arbetat som butiksansvarig på
Kappahl Backaplan. René är diplomerad marknadsekonom i grunden, och har tidigare
arbetat som franchiseansvarig för 50 butiker utomlands på ett annat stort klädmärke. Vi
kommer att använda benämningen SM: Store Manager för Renée
Kappahls CSR- arbete
Angående Kappahls CSR- arbete, så berättar SM att det enbart är synligt genom
produkten. Sedan ett halvår tillbaka finns det en folder som är tillgänglig för kunden i alla
Kappahls butiker. I den beskrivs utförligt allt arbete och åtaganden som Kappahl utför
gällande CSR. Den fungerar som ett stöd för personalen om kunder ställer frågor
angående var och hur Kappahls kläder framställs.
Kappahls Code of Conduct
SM berättar att det inte sker någon officiell utbildning i Kappahls Code of Conduct, utan
att det rör sig om frivillig utbildning. Personalen på Kappahl kan självmant ta del av all
information och manualer via Kappahls intranät, Kap Net. Det är upp till varje enskild
butik/butikschef att utbilda personalen i det här ämnet, och se till så att alla har uppfattat
det korrekt, anser hon. Vidare berättar SM att hon personligen inte har behandlat ämnet
djupgående med sin personal, utan bara ytligt på personalmöten. Men SM anser att; ”Det är var och ens ansvar att själva lära sig om ämnet och butikschefens ansvar att
förmedla och lära ut detta och utbilda.”8

Promotion: internt inom organisationen och externt gentemot kund
SM nämner att det inte finns några direkta direktiv gällande CSR från huvudkontoret.
Hon förespråkar dock att all Kappahl personal självmant bör ta reda på allt som rör
företaget och all ny information som dyker upp, för att hålla sig up-to-date. Kappahls
butikschefer har vid ett par tillfällen per år regionsmöten, där de får information från
huvudkontoret gällande pågående CSR- arbete. I övrigt så märker SM av små praktiska
saker som att alla butiker använder sig av kravmärkt kaffe och grön el. SM nämner att de
inte har någon möjlighet till källsortering av papper och plast på grund av att
fastighetsägaren endast tillgodoser dem med en container. Elavfall samt äldre
elutrustning hämtas däremot upp av auktoriserade myndigheter.
Angående promotion mot kund, så understryker SM att Kappahls kundsegment är den
breda massan, vilket gör att intresset för dessa typer av frågor inte är stort bland deras
kunder. SM påpekar dock att hon på senare tid märkt av en ökning av förfrågningar bland
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kunder, angående tillverkningsland, material och framställningsmetoder av deras textilier.
Därmed är det viktigt att kunna svara på alla eventuella frågor en kund har, anser hon.
Kappahl och CSR samt hållbar utveckling i framtiden
För SM innebär CSR vart och hur varan har producerats, och i framtiden tror hon att det
kan anses vara mer viktigt för kunden att veta dessa saker. SM berättar att hon
personligen redan har medverkat i sådant CSR- arbete utomlands, och finner det bra att
även Kappahl har öppnat vägen för den här sortens arbete. För tillfället anser SM att det
enbart är ett smalt segment av kunder som sätter trenden världen över med gröna textiler.
Hon menar att först när det har slagit igenom ordentligt, först då kommer den breda
massan också att få upp ögonen för CSR.

4.5 Telefonintervju Petra Olofsson, butiksanställd på Kappahl
Kungsgatan
Vi har intervjuat Petra Olofsson som är butiksanställd på Kappahl Kungsgatan för att få
en bättre bild av hur Kappahls CSR- arbete påverkar personalen på operativ nivå. Vi
kommer att använda benämningen Sk: Store keeper för Petra
Bakgrund Kappahls CSR arbete
Sk berättar att hon enbart ser på Kappahls CSR- arbete som något positivt, men att ämnet
i sig inte känns närvarande i hennes dagliga arbete. Sk anser att begreppet känns för stort
och för omfattande för att hon själv skall kunna sätta sig in i och förstå ämnet ordentligt.
Sk berättar vidare att CSR- arbetet mer är något som huvudkontoret arbetar med, och att
det inte direkt angår henne eller butiken på något sätt. – ”Det sker så långt ovanför mitt
huvud i organisationen för att jag skall kunna engagera mig ordentligt”.9
Sk fortsätter berätta att hon antar och räknar med att huvudkontoret sköter och utför de
åtaganden de förespråkar och förmedlar på ett korrekt sätt.
Kappahl Code of Conduct
Sk berättar att det inom butiken sker miljöutbildningar och dylikt, men att information
om det generella ämnet CSR är något man själv får utbilda sig i via Kappahls intranät,
Kap Net. Sk berättar att all information en kund kan tänkas vilja ha, återfinnes i deras
folder som finns i kassan i varje Kappahl butik sedan ett halvår tillbaka. Sk påpekar att de
har haft den informationen i butiken i över ett år. På grund av ökande intresse från kunder
så tog Sk initiativet att ta ut all relevant information från Kap Net, och lägga den i en
pärm i butiken så att alla frågor kunde besvaras av personalen. Sk berättar att
informationen i foldern har legat ute i flera år på Kap Net för uppdatering. Den ökande
efterfrågan från kunder var så stor att Kappahl beslutade att printa ut den och ställa ut
exemplar i varje butik.

9

Petra Olofsson butiksanställd Kappahl kungsgatan (Göteborg) telefonintervju 2010-05-06
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Promotion: internt inom organisationen och externt gentemot kund
Sk berättar att de inte får några direkta direktiv från huvudkontoret gällande CSR, utan att
det är upp till varje enskild butik hur djupt man vill behandla ämnet. Butikschefen har det
yttersta ansvaret gällande sådana här frågor. Butikspersonalens uppgift är främst att sälja
kläder, säger Sk. Sk fortsätter berätta att de vet varifrån kläderna kommer, vilken bomull
och material de innehåller, men inte mycket mer än så. Däremot är de väldigt noga med
källsortering i butiken. Eftersom alla kläder kommer inplastade, så blir det enorma
volymer som måste sorteras rätt, berättar Sk. Hon fortsätter förtälja att de förutom
källsortering av papper och plast, även använder fair trade kaffe och lågenergi lampor.
Deras Butikschef påpekar vikten av dessa moment så pass mycket att allt miljömässigt
arbete går på rutin, säger Sk.
Sk fortsätter berätta att det inte finns någon som kontrollerar butiken, utan att det är varje
enskild butiks ansvar att göra dessa åtaganden.

Kappahl och CSR samt hållbar utveckling i framtiden
Sk anser att Kappahls CSR- arbete är någonting väldigt positivt, och att de har blivit
tillgodosedda med allt det behöver från huvudkontoret. Dock är det fortfarande deras eget
ansvar att lära sig allt kring ämnet. Sk anser att det kommer krävas ytterligare
utbildningar kring ämnet om intresset fortsätter att växa. I nuläget så svarar det alltid på
kundens förfrågan, men det kan krävas flera personers samverkan för att åstadkomma ett
tillförlitligt svar. Vidare anser Sk att intresset oavsett vad som sker i framtiden, kommer
att skilja sig väldigt mycket utifrån varje enskild butiks geografiska läge.

4.6 Kappahl och CSR samt hållbar utveckling i framtiden
CM anser att klädbranschen inte är sämre inom det här området än någon annan. Det är
stort fokus på just mode/textilindustrin, och det har varit en bra målgrupp att angripa från
medias håll. – ”Vår bransch har fått gå bräschen för att göra mycket nytta så att jag tror
att börjar man kontrollera någon annan bransch så ligger dem nog tyvärr mycket längre
efter oss, vi inom textilen har kommit långt”10.
CM anser att arbetet med koden på lång sikt är hållbart även om de lämnar BSCI. Hon
berättar att Kappahl har samtalat med BSCI, och att även dem är medvetna om att
utvecklingen går mot att inspektionerna inte blir så viktiga. Det är arbetet runt om som
blir viktigt istället. BSCI vill att Kappahl skall vara kvar som medlemmar, och att CM
skall leda deras förändringsarbete på samma vis som Kappahl arbetar i nuläget. BSCI har
lagt upp en plan på 3-5 år, men CM säger sig vara för impulsiv för att ta ett sådant stort
åtagande i nuläget.

10

Eva Kindgren CSR & Quality Manager, Kappahl. Personlig intervju 2010-04-29
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CM berättar att bomullen beräknas ta slut om 25 år om branschen använder sig av dagens
metoder. Företag i branschen måste hitta nya sätt att utvinna den på ett hållbart vis. CM
berättar att det är av den anledningen Kappahl är med i något som heter BCI (Better
Cotton Initiative), tillsammans med IKEA, H & M och Lindex. BCI bygger på att man
skall odla bomull på ett bättre sätt, med mindre bekämpningsmedel, mindre
gödningsmedel och mindre vatten. CM berättar att hon tror att företag kommer att
samarbeta mer och mer med sådana här projekt tillsammans i framtiden, för att kunna
skapa en hållbar framtid. CM påpekar att det inte är någon konkurrens alls inom det här
området, utan att alla parter gynnas om de lyckas komma fram med en bättre lösning.
Dessutom kan man ta lärdomar av varandras arbetssätt genom samarbetet.
CM anser att ju mer projekt man gör tillsammans med andra företag, desto mer syns man.
Hon nämner att Kappahl exempelvis håller på med att starta ett vattenprojekt i Indien
tillsammans med Indiska och Lunds Universitet.
CM menar att Kappahl fortfarande är en jätteliten aktör ute i världen, och att de behöver
ta hjälp av många aktörer för att uppnå stora förändringar.
CM understryker att ekologisk bomull endast utgör 0,03 % utav all bomull i världen, så
den medför en väldigt liten skillnad. Om man däremot kan förändra de 99,97 % som
hamnar under BCI, så skulle nyttan vara oändligt mycket större.
CM tror att den största utmaningen i framtiden inom textilindustrin, förutom miljöarbetet
kommer att vara textilarbetarnas löner i U-länder, som skall vara högsta prioritet. I och
med den globala prisökningen, så försvinner mycket av textilarbetarnas löner i
inflationen. Det gäller att etablera en någorlunda acceptabel standardiserad lönenivå för
dem, anser CM.
CM påpekar även vikten av att företag lär sig av varandras arbetsmetoder och
erfarenheter inom CSR- området, samt att det krävs mycket större engagemang från alla
aktörer inom industrin. CM berättar att en av Kappahls inspektörer inspekterade en ny
fabrik dagligen i två år, utan att ens träffa på något annat företags inspektör. Det ger en
riktlinje om att vi har mycket kvar att göra i branschen, påpekar CM.
Vi frågar CM om hon tror att CSR kommer att bli branschstandard inom tre år. CM
svarar att Kappahl har en fördel, då de är i den här storleken. Trots att Kappahl är en liten
aktör på en global marknad, så är de ändå etablerade i många länder, och CM tror att
hennes erfarenheter i Bangladesh kan öppna ögonen för andra företag i branschen, i och
med de positiva effekterna som arbetet medförde. CM understryker återigen alla bra
bieffekter som CSR- arbetet medförde. Det var inte svårt att få tag på bra personal. Det
var väldigt enkelt att få kontakt med bra leverantörer, eftersom alla ville arbeta med
Kappahl. Det bidrog till att Kappahl fick de bästa fabrikerna och ytterst bra personal nere
i Bangladesh.
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5 ANALYS
I följande kapitel analyseras det empiriska materialet, vilket sker genom en jämförelse
mellan den insamlade teorin och empirin. Vi har valt ut fyra huvudområden som vi kommer
att analysera med hjälp av den teoretiska referensramen. Syftet är att analysera uppsatsens
frågeställningar.

5.1 Inledning
Det insamlade empiriska materialet har varit väldigt omfattande, och täckt en mängd
olika områden tillhörande CSR. För att få en bättre struktur, har vi dock valt att fokusera
analysen på fyra huvudområden. Vi anser att det är områden som varit närvarande i hela
det empiriska materialet. Vidare är de viktiga beståndsdelar i CSR.
Det första området behandlar institutionaliserad CSR. Det är en gren inom CSR, som
skall främja långsiktiga relationer med kunder. Institutionaliserade CSR- program har
som uppgift, att skapa en heltäckande strategi för företagets sociala ansvar, genom att
försöka uppfylla ett företags sociala skyldigheter gentemot alla intressenter i alla delar av
en organisation. (Pirsch et al. 2006)
Det andra området behandlar värdekedjan, samt dess betydelse för CSR. Syftet med
värdekedjan, är att skapa en hållbar konkurrensfördel genom att utveckla en kedja eller
ett nätverk av värde. Kedjan skall verka som en konkurrensfördel för organisationen.
Det tredje området behandlar Cause Related Marketing (CRM) och varumärkeslojalitet.
CRM är ett verktyg som är beroende av att konsumenter köper en produkt från ett
företag. Företaget i fråga, tar sedan en del av produktens genererade intäkter och skänker
dem till ett välgörande ändamål (Davidson, 1997, i Polonsky & Wood, 2007). Vi har
dock valt att tillämpa CRM på leverantörsledet.
Varumärkeslojalitet utgörs av fem beståndsdelar: värde, image, bekvämlighet,
service/garanti, samt tillfredsställelse. Varumärkeslojalitet förknippas vanligtvis med
marknadsföring gentemot kund. Vi skall dock även här tillämpa begreppet på
leverantörsledet.
Det sista området behandlar CSR, samt dess potential i framtiden.

5.2 Institutionaliserad CSR
Pirsch et al (2006) menar att institutionaliserad CSR utgörs av ett program, vars syfte är
att skapa en heltäckande strategi för företagets sociala ansvar. Czarniawska (2005)
beskriver en institution som ett handlingsmönster som upprepas utan att ifrågasättas.
Kappahl har kommit olika långt, när det gäller institutionalisering av CSR i
organisationen. Gentemot leverantörsledet, har Kappahl ett CSR- program som fungerar
väl. De har en code of conduct som leverantörerna måste förhålla sig till, samt inarbetade
rutiner för kontroll av leverantörer. De har en specifik kravlista, som leverantörer skall
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uppfylla, samt ett välfungerande förfarande för kontroll av fabriker. På operativ nivå har
Kappahl dock inte lika inarbetade CSR- rutiner. Enligt respondenterna på operativ nivå,
är åtagandet mer eller mindre frivilligt. Huvudkontoret tillhandahåller
utbildningsmaterial, men det är upp till varje butik att skapa egna rutiner för CSR. Det är
således butikschefens ansvar att planera och koordinera butikens CSR- arbete. Det går i
kontrast med resonemanget Lafferty et al., (2002, i Meehan et al., 2006) för, när de menar
att CSR- arbetet måste vara konsekvent igenom hela organisationen.
Som det empiriska materialet visar, arbetar Kappahl mer eller mindre sporadiskt med
CSR på operativ nivå. Butiken på kungsgatan (Göteborg) har till exempel källsortering av
papper och plast, medan butiken på Backaplan (Göteborg) inte källsorterar den här typen
av material. Det saknas tydliga riktlinjer för hur CSR- arbetet skall ske. Huvudkontoret
tillhandahåller information via företagets intranät (Kap Net), men i övrigt är det upp till
varje butikschef att fram rutiner för CSR.
Kappahls företagskultur verkar inte heller gå i samklang genom hela organisationen.
Kappahl har svårt att förankra företagets etiska och sociala åtaganden bland de operativa
medarbetarna. Meehan et al.,(2006), menar att det är viktigt att kunna kommunicera
bland annat företagskulturen för att kunna bli framgångsrik med CSR- arbete. Utifrån det
empiriska materialet framgår det att företaget haft svårt att göra det. Den butiksanställda
respondenten, menar att det är något som är ovanför hennes huvud, något som ligger på
huvudkontorets bord.
Utifrån vårt perspektiv är det en faktor som är beroende av den enskildes engagemang i
företaget. Den enskilde utgör en intern faktor som enligt Selznick (1957) påverkar
huruvida specifika värderingar och rutiner får fäste i en organisation. Vi kan se en
koherens mellan den enskildes engagemang och CSR- arbetet i företaget. Kappahls butik
på kungsgatan, har till synes en större CSR- verksamhet, än butiken på Backaplan. Den
tillfrågade butiksanställda, menar att allt miljömässigt arbete går på rutin. Det visar att
butikschefen lyckats kommunicera miljöarbetet, på ett sådant sätt att det blivit accepterat
av de anställda. Således kan en enskild butik betraktas som en egen företagskultur, med
egna rutiner gällande CSR- arbete. Det beror på att CSR- arbetet inte är tillräckligt
implementerat och institutionaliserat från huvudkontoret. Då huvudkontoret delegerar ut
CSR- arbetet på varje butikschef, sker institutionaliseringen utifrån den individens
perspektiv. Det medför att det är den individens personliga värderingar kring CSR som
styr butiksmedarbetarnas beteende. Det bekräftas av Selznick (1957), som menar att
bevarandet av organisationens kristalliserade värderingar blir ett mål i sig, som inte ger
upphov till någon förnyelse. Målet blir att bevara och underhålla dessa värderingar.
Vidare förklarar företagets CSR- ansvarig, bland annat, att ju mer projekt hon gjorde,
desto mer intresserade blev leverantörer av att jobba med Kappahl. Det visar på att
Kappahl lyckades kommunicera sitt etiska och sociala ansvar, vilket gjorde företaget mer
attraktivt bland leverantörer. Det bekräftas av Pirsch et al., (2006) som menar att ett
företag endast kan bli framgångsrikt om de uppfyller sina ekonomiska och icke
ekonomiska mål samtidigt.
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Det finns dock ett glapp inom organisationens CSR- arbete. Koordinationen mellan
enheter inom företaget är inte så god. Som tidigare nämnts förespråkar Meehan et
al.,(2006), ett konsekvent arbete med CSR, för att en organisation skall kunna bli
framgångsrik. Empirin visar däremot att företaget på en strategisk nivå har välutvecklade
rutiner för hanteringen av CSR uppströms, på leverantörssidan. På företagets operativa
nivå, är dock inte CSR- arbetet alltid lika välutvecklat. Det tyder på att
institutionaliseringen av CSR i företaget inte är tillräckligt förankrad, att det är en obalans
i Kappahls värdekedja med för stort fokus uppströms. Skälet till det är att individer
nedströms på butikssidan, får för stort utrymme att utöva sina egna individuella rutiner,
vilket ger en mycket splittrad och inkonsekvent bild av CSR- arbetet som följd. Vårt
resonemang underbyggs av Douglas (1986) som menar att individen genom
institutionalisering begränsar sitt eget handlande. Vidare menar Douglas (1986), att
institutioner hjälper individer att eliminera osäkerhet. Ur det resonemanget tolkar vi att
Kappahls inkonsekventa beteende nedströms ger en osäker bild av hela CSR- konceptet,
vilket i sin tur resulterar i att butikspersonalen känner osäkerhet att implementera
konceptet i sin butik. Osäkerhetsbilden blandat med friviligheten att implementera CSRkonceptet, gör att personalen väljer att hålla sig till gamla beprövade tankemönster och
rutiner. Det empiriska materialet visar att institutionaliseringen av CSR började ta fart när
ledningen fick upp ögonen för begreppet. Det var ett direkt resultat av CM:s CSR- arbete
i Bangladesh. Kappahl upptäckte således sambandet mellan företagets anseende,
finansiella resultat och sociala prestation. Det bekräftas av Carroll & Buchholtz (2000),
som menar att de här tre faktorerna har ett interaktivt förhållande, och således påverkar
varandra.
Utifrån det empiriska materialet, kan Kappahls CSR-arbete placeras i fas tre (ett
handlingsmönster) i Czarniawskas (2005) modell (se figur 9).

5.3 Värdekedjan
Värdekedjans syfte är att skapa mervärde, genom att utveckla en kedja eller ett nätverk av
värde. Kedjan skall verka som en hållbar konkurrensfördel för organisationen. (Porter
1985, i Heany 1986)
Meehan et al., (2006), menar att företag inte bör rikta in sin verksamhet på kortsiktiga
operativa mål. De menar istället att företag bör rikta in verksamheten på att skapa bra
samarbeten längs med hela värdekedjan, både internt och externt. Samarbetet är beroende
av alla parters engagemang, och är inte starkare än den svagaste länken i värdekedjan.
Som framgår av det empiriska materialet, så är det en obalans i Kappahls värdekedja, då
engagemanget är mycket starkare och större uppströms gentemot leverantörer. Däremot
satsar inte Kappahl tillräckligt mycket nedströms på värdekedjan, gentemot den operativa
nivån i butik och mot slutkonsument.
Kappahl verkar inte ha insett att det krävs ett konsekvent beteende genom hela
organisationen för att kunna verka framgångsrikt långsiktigt. Det är ett resonemang som
Bekräftas av Meehan et al., (2006), som menar att konsekvent beteende är grundläggande
för att CSR- konceptet skall kunna fungera effektivt. Det understrykes av Sk och SM:s
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berättelser om självman egenutbildning inom CSR. Det framgår av deras berättelser att
Kappahls värdekedja är bruten gentemot konsumentsidan, då CSR- arbetet på operativ
butiksnivå är frivilligt.

Återkoppling saknas nedströms
CSR

Butiksled
Återkoppling uppströms

Pågående arbete CSR

Pågående arbete CSR

CSR

Leverantörsled

Kappahl HK
Figur. 14”vågskålsmodell” av Kappahls pågående CSR- arbete (Ahlström & Zobec, 2010)

Med vågskålsmodellen vill vi illustrera Kappahls pågående CSR- arbete, samt dess
obalans i värdekedjan. Det vi ser med illustrationen är att Kappahls CSR- arbete enbart
har fokus på leverantörsledet. Vidare så når inte konceptet fram hela vägen till
butiksledet. Därmed sker ingen återkoppling från nedströmssidan till huvudkontoret
(HK).
Enligt Falck & Heblich, (2007) måste CSR- aktiviteter planeras detaljerat, kontrolleras
noggrant samt granskas regelbundet. Ett väl fungerande CSR- arbete skapar
synergieffekter längs med hela värdekedjan, samt är en investering i företagets
framtid.(ibid.)
Empirin vittnar om att synergieffekter förekommer uppströms i Kappahls leverantörsled,
men att de stagnerar nedströms. Värdekedjan bromsas upp av Kappahls inkonsekventa
beteende gällande CSR- arbetet.

Kappahl anser att deras CSR- arbete har haft sådan framgång att de överväger att lämna
branschorganisationen BSCI. CM menar att BSCI:s nuvarande strategi är förlegad, och
ineffektiv. Enligt Meehan et al., (2006), finns dock möjligheten att Kappahl förlorar en
del av sin legitimitet inom området, om de beslutar att avbryta samarbetet med ett allmänt
erkänt program.
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CM förespråkar interorganisatoriska samarbeten, och menar att olika aktörer inte behöver
se varandra som konkurrenter, när det gäller CSR- arbete. Hon menar snarare att ett
gemensamt arbete gynnar alla parter. Det påståendet kan kopplas till Porters (1985)
resonemang om värdekedjan. Genom att lägga till ”länkar”, som samarbetar med
varandra kan Kappahl skapa en gemensam konkurrensfördel för alla involverade parter. I
det här fallet utgörs dock ”länkarna” av Kappahls konkurrenter.

5.4 Cause Related Marketing, samt varumärkeslojalitet
Enligt Willmott, (2003), skapar företag sig ett gott rykte och förtroende, om de beter sig
socialt ansvarsfullt. Det medför två effekter. För det första, så ökas
kvalitetsmedvetenheten gentemot företagets service och produkter. Den andra effekten
utgörs av att ett förtroende för företaget skapas, vilket kan leda till att konsumenter kan
förbise enklare misstag som företaget eventuellt kan tänkas göra. (ibid.) Utifrån det
empiriska materialet framkommer det att CM ej är medveten om det. CM menar snarare
att företaget skulle utsätta sig för onödig risk, om de uppmärksammade Kappahls CSRarbete gentemot omvärlden, samt intressenter. Hon menar att om företaget skulle öka sin
exponering, då skulle det bidra till större granskning från omvärlden. Utifrån Willmotts
(2003) resonemang, framgår det dock att en öppen dialog kring CSR- arbetet, skulle bidra
till att konsumenterna genom den ökade lojaliteten mot företaget och varumärket i sig,
skulle förbise eventuella misstag.
Vidare anser CM att många av deras projekt, till exempel i Bangladesh, är på en sådan
liten skala, att de inte kan tillgodoräknas i redovisningen eller presenteras för
allmänheten. Jacoby & Chestnut, (1978) menar dock att kunder frivilligt betalar mer för
ett varumärke, om de kan hitta någon form av mervärde som konkurrenter inte erbjuder.
Företagets sociala ansvarstagande kan betraktas som ett mervärde, och skulle därmed
enbart öka lojaliteten hos Kappahls befintliga kunder, om de fick vetskap om projekten,
enligt Jacoby & Chestnuts, (1978) resonemang.
Enligt Adkins, (1999), är CRM en affärsmässig handling, som ett företag med hjälp av en
produkt, tjänst eller image kan skapa en relation, som alla parter har ömsesidig nytta av.
Det två huvudsakliga begreppen i definitionen är, ”affärsmässig” och ”ömsesidig”. Det är
inte tal om välgörenhet, då alla parter skall ha ömsesidig nytta av samarbetet. (ibid.)
Det empiriska materialet visar att Kappahl inte utnyttjar det här nedströms gentemot
konsument, då de inte använder ett CRM- perspektiv i sin marknadsföring.
I det empiriska materialet, framgår det att CM:s CSR -arbete i Bangladesh, resulterade i
direkt attraktionskraft gentemot köpare, leverantörer, kunder och kompetent personal.
Genom att bland annat satsa på och utbilda sina leverantörer, så bidrog det till att deras
rykte höjdes på den inhemska marknaden. Det medförde att de bästa leverantörerna
automatiskt sökte sig till Kappahl. Vidare, så bidrog leverantörernas nyvunna kompetens
till att locka nya köpare till deras fabriker. Det resulterade även i att kompetent inhemsk
personal ville arbeta för Kappahl. Det här fenomenet styrks av Falck & Heblich, (2007)
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som menar att ett välfungerande CSR-arbete bidrar till synergieffekter längs hela
värdekedjan.
Enligt Kapferer, (2003) kommer varumärkets värde, ifrån dess förmåga att skapa en
positiv mening i medvetandet hos ett stort antal konsumenter. Det är ett resonemang som
även kan tillämpas på leverantörsledet. Det empiriska materialet visar, att ju större
satsningar Kappahl gjorde, desto mer ökade attraktionskraften till företagets varumärke.

5.5 CSR samt dess potential i framtiden.
Enligt Robins (2005), är den ökande globaliseringen, en av de viktigaste orsakerna till
fortsatt utveckling av CSR i framtiden. Anledningen är att företag dagligen fortsätter att
växa och slå sig in på globala marknader. Ökningen av multinationella företag sker
progressivt, vilket medför att de har blivit viktiga aktörer som tillför ett stort bidrag till
hur utformningen av CSR kommer att se ut i framtiden. Kritiker menar dock att den
underliggande drivkraften i nuläget, dock sägs vara en strävan att undvika allmänhetens
ogillande i hemländerna.(ibid.) Carroll & Buchholtz, (2000), menar att det är bättre att
agera proaktivt, än att reagera på problem. Det är mer rationellt och mindre kostsamt att
handla i förebyggande syfte. (ibid.) SM menar att hon, och personalen i butiksledet
kommer att behöva mer utbildning inom området för att kunna bemöta kundernas ökande
intresse på ett tillfredsställande sätt. Om vi följer Carroll & Buchholtz, (2000),
resonemang gällande SM:s uppfattning, så indikerar det att Kappahl redan i nuläget bör
börja utbilda personal i butiksledet.
Sk menar, att bra service ger bra förtroende. Därmed kommer det i framtiden att krävas
mer utbildning inom området för att Kappahl skall kunna bibehålla kundernas förtroende.
Även CM understryker vikten av utbildning. CM förespråkar utbildning, då det leder till
ökat intresse inom CSR– området. Som det framkommit av det empiriska materialet,
leder det i sin tur till ökat förtroende från leverantörer. Det är ett resonemang som
bekräftas av Jane Nelson(2010), som menar att en viktig drivkraft bakom utvecklingen av
CSR, är kunna bibehålla intressenters förtroende.
Som tidigare nämnts, menar CM att hon inte vill utsätta Kappahl för onödig risk genom
att exponera CSR- arbetet i för stor utsträckning. Det påståendet står dock i kontrast med
Jane Nelsons (2010) resonemang att betydelsen av immateriella tillgångar blir allt
viktigare. De här tillgångarna börjar bli så stora och viktiga, att företag idag måste
underhålla och vårda dem. De har inte råd att försumma dem. Robins (2005) drar det ett
steg ytterligare, genom att påpeka ett positivt samband mellan aktiepris och etiskt
handlande.
De största utmaningarna för CSR i framtiden inom mode/textilbranschen anser CM bland
annat vara att säkerställa textilarbetarnas löner. Det resonemanget stöds av Adkins
(1999), som menar att företag i allmänhet börjar inse att de måste vara ansvarstagande
samhällsmedborgare (Corporate Citizens).
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6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION
I kapitlet presenterar vi slutsatserna som framkommit under studiens gång, samt svarar på
våra forskningsfrågor. Kapitlet mynnar ut i en avslutande diskussion, och förseglas med
rekommendationer för framtida forskning inom området.

6.1 Slutsatser
Vi anser att vi har lyckats svara på vår forskningshuvudfråga gällande, hur ett
mode/textilföretag arbetar med CSR längs hela värdekedjan? Som vi kan utröna, så har
Kappahl kommit olika långt i institutionaliseringen av CSR, i olika länkar av
värdekedjan. Vi anser att det är en obalans, som borde korrigeras för att CSR- arbetet
skall kunna bli långsiktigt hållbart (se figur.14). Som det empiriska materialet har visat,
så är CSR- arbetet inom Kappahl fokuserat på leverantörskedjan, och inte på
konsumentdelen. Vi anser i likhet med Meehan et al.,(2006), att arbetet med CSR måste
ske konsekvent genom hela värdekedjan.
Vidare rekommenderar vi att utbildning inom området blir obligatorisk och ”officiell”
inom hela butiksledet. I nuläget är butikerna, alldeles för frikopplade ifrån
huvudorganisationen, i form av rutiner, för att kunna genomsyras av konceptet. För att
kunna institutionaliseras ordentligt så bör företagskulturen anamma CSR- konceptet
igenom alla organisationsled.
Gällande vår forskningsfråga hur hålls CSR levande inom organisationen?, anser vi att
det bör implementeras fasta direktiv och rutiner i butiksledet, precis som det finns i
leverantörsledet. I nuläget så delegeras ansvaret om införande och utbildning ut på
respektive butik. Vi anser dock att strategin med att decentralisera ett recept innan det fått
en stabil grund och blivit institutionaliserat inte är taktiskt rätt väg att gå. Vi anser att
Kappahl till en början bör centralisera ansvaret, och utveckla grundläggande fasta rutiner
för butiksledet, såsom källsortering av plast och papper. Enligt vår undersökning bör
Kappahls ansvar och primära CSR- arbete utgå ifrån kärnverksamheten, för att därefter
sprida sig nedströms och uppströms. Vi anser att det i nuläget är viktigt för Kappahl att
ha en fast huvudpunkt, en slags referenspunkt att utgå ifrån. Det skulle eventuellt
resultera i att samordningen blir bättre och mer översiktlig.
Ur det empiriska materialet så framgår det att alla produkter levereras inplastade. Vilket
betyder att stora mängder plast konsumeras av varje butik, varje år. Trots det, anser den
ena butiken, att det är fastighetsägarens ansvar att tillgodose en container för plast. Vi
anser däremot att det i framtiden bör vara Kappahls ansvar att tillgodose förutsättningar
för att kunna fullfölja CSR- arbetet. Anledningen till det är att Kappahls 350 butiker kan
ha en stor påverkan på omgivningen. CSR- arbetet borde vara minst lika viktigt på den
här sidan av värdekedjan. Vidare anser vi att om Kappahl skulle välja att följa endast det
här ovanstående förslaget, så skulle företagets CSR- policy bli mer konsekvent och
balanserad för alla parter, både för anställda internt inom organisationen och externt för
kunder och övriga intressenter.
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För att kunna göra en ordentlig utvärdering och uppföljning av CSR-arbetet, så skulle en
förenklad CAP- modell med grundläggande krav kunna utformas för butiksledet. Således
blir arbetet likartat på respektive sida av verksamheten. Vidare vill vi att Kappahl skall
arbeta utifrån huvudkontoret och sprida sig jämnt längs värdekedjan. Vi anser att
obalansen i CSR- arbetet i nuläget skapar ineffektivitet, (se figur.14) och vill med hjälp
av en ny modell (se modell nedan) åskådliggöra våra slutsatser kring hur Kappahl kan
hålla CSR- konceptet levande och balanserat längs med hela värdekedjan.
”Glasögonmodell CSR”

Leverantörer

KappAhl HK

CSR

CAP

CSR

Butiker

CAP

Figur 15: Glasögonmodell CSR (Ahlström & Zobec, 2010)

Som figuren visar, så bör Kappahl, utgå med sitt CSR-arbete centralt ifrån
huvudkontoret, och därifrån simultant verka mot respektive sida av värdekedjan. Därefter
bör CSR- arbetet kontrolleras med hjälp av Kappahls CAP modell. Den nuvarande
gentemot leverantörer, och en specifik modell mot butikssidan. Därefter skall
återkoppling till huvudkontoret ske. Med hjälp av glasögonmodellen sker en redundans,
och kontinuerlig uppdatering av Kappahls CSR- arbete som håller konceptet levande
inom organisationen. För att kunna institutionalisera CSR- konceptet längs hela
värdekedjan, krävs det att Kappahl centraliserar koordinationen av CSR- åtgärder, samt
avskaffar möjligheten till frivillig implementering. Konceptet i sig måste spridas
konsekvent utifrån huvudkontoret längs med båda leden på värdekedjan, för att
företagskulturen skall genomsyras av samma värderingar. Butiksledet skall styras av ett
antal grundpelare inom CSR, som blir en ”standard”, men som kontinuerligt uppdateras
för att inte stagnera.
Som vi kan utröna ur vår forskning, har Kappahl uppströms gentemot sina leverantörer
till synes arbetat utifrån en abduktiv ansats, en så kallad ”trial and error” strategi.
Kappahl har genomgripande prövat ett nytt förfarande, som de successivt modifierat för
att passa det enskilda fallet. Vår studie visar att det inte alltid gått friktionsfritt, utan
Kappahl har under hela arbetet med CSR förändrat olika tillvägagångssätt för att kunna
utveckla samt effektivisera CSR både för sin egen och sina leverantörers del. Arbetet har
inte alltid gått i samklang med intresseorganisationen BSCI:s strategier. Det har dock inte
avskräckt Kappahl att handla för att vidareutveckla och implementera en egen strategi
gällande CSR- konceptet. Utifrån vårt perspektiv så tror vi att Kappahl skulle kunna ha
stor nytta av att använda en liknande strategi nedströms gentemot butiksledet, då den
operativa delen arbetar utifrån andra förutsättningar än leverantörsledet. Vi anser
- 60 -

dessutom att Kappahl skulle ha god nytta av en abduktiv ansats gentemot butiksledet, då
den ger Kappahl chansen att korrigera, samt kompensera eventuella ineffektiva processer.
Vi har under genomförandet av vår studie upptäckt en obalans på värdekedjans
nedströmssida som ovan nämnt, och vi tror att Kappahl skulle kunna kompensera den
genom en ”trial and error” strategi. Vi har utvecklat glasögonmodellen endast som en
vägledning för illustrera ett tillvägagångssätt som vi tror skulle kunna underlätta för
Kappahls implementering av CSR fullt ut genom hela värdekedjan. Vi inser att en modell
som glasögonmodellen inte löser de praktiska problem som kan dyka upp vid
implementerandet av en strategi. Vi är dock övertygade om att vår modell kan utgöra en
god vägledning för Kappahls framtida CSR- arbete.
Angående vår forskningsfråga, -vilka effekter har CSR- arbete på värdekedjan?, så är det
svårt att undgå att se vikten av utbildning av leverantörer, då okunskap hos
leverantörerna, enligt Kappahl inledningsvis utgjorde den största kostnaden. Kappahls
engagemang och konsekventa beteende, visar på att CSR- arbetet genererade större
lojalitet och attraktionskraft gentemot varumärket. Ur det empiriska materialet, framgår
det att Kappahl redan i nuläget gynnas av synergieffekter uppströms, längs med
leverantörskedjan. Vi menar att det här är ett resultat av konsekvent beteende gällande
deras CSR- arbete, vilket även bekräftas av Meehan et als.,(2006) resonemang i analysen.
Om Kappahl skulle applicera samma förfarande nedströms på butiksledet, så anser vi att
det även där skulle kunna uppstå synergieffekter, i form av ökad varumärkeslojalitet och
förtroende.
Det empiriska materialet, visar att en CRM- ansats även är effektiv uppströms gentemot
leverantörer. Det visade sig i form av att ju mer punktinsatser och småprojekt CM utförde
i Bangladesh, ju mer växte förtroendet och ryktet kring Kappahl som socialt
ansvarstagande företag. Vi anser att Kappahl emellertid försakar en stor chans, när de inte
använder en liknande strategi gentemot konsumenten. Vi anser i likhet med Willmot
(2003), att ett transparent CSR-arbete, skapar en trognare kundkrets, som skulle skydda
Kappahl snarare än stjälpa, om någon oförutsedd skandal skulle inträffa. Därmed håller
inte riktigt CM:s nuvarande argument kring frågan. Vidare vill vi påpeka att det inte
krävs ett lika extensivt arbete, som i nuläget görs på leverantörssidan. CRM applicerat på
butiksledet handlar mest om basic promotion.
Vi får inte förbise att Kappahl är ett mode/textil företag, därmed måste strategin anpassas
utefter kundens preferens, samt förväntningar. En tänkbar strategi, kan vara att anpassa
olika konfektion till olika småprojekt. Det här skulle kunna ske i samband med höst och
vårkollektioner. Vår idé går ut på att branda kläder efter ett specifikt projekt. För att göra
det modemässigt korrekt, så går kläderna under olika namn, baserat på projektets
innebörd. Exempelvis ” Kappahl Village X edition” där X:et utgör namnet på den byn
Kappahl sponsrar under pågående säsong. På det här viset hålls CRM- konceptet levande,
och skapar ett intresse inför varje ny release. Strategins appliceringsområde är oändligt.
En insamling för en förorenad sjö skulle exempelvis kunna benämnas ”Kappahl Lake X
edition” eller något liknande. Det här är ett sätt att differentiera sig både
affärsmannamässigt och öka medvetenheten hos kund gällande Kappahls sociala ansvar
anser vi.
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Således vill vi påvisa att CRM är en möjlighet att förena ”business” och socialt ansvar,
vilket även överensstämmer med Adkins (1999) resonemang. Vi tror att det är viktigt att
ha fokusområden gällande insamlingarna, och kunna påvisa resultatet och skillnaden som
konsumenten bidragit till. Vi tror inte på konstanta insamlingar, utan genom att fördela
CRM- projekten på vår och höst, skapas en förväntan hos konsumenten om ”what´s next”
i Kappahls CSR- arbete.
Vi tror att Kappahl inte behöver vara rädda att vara pionjärer på den nordiska marknaden,
avseende den här typen av CSR- arbete, då forskning styrker proaktivt arbete. Vi tror
snarare, att det skulle vara fördelaktigt att vara först in och sätta standarden. Vi vill även
belysa vikten av att redovisa immateriella tillgångar i årsredovisningen. Forskning visar
att immateriella tillgångar blir allt viktigare, och att företag i framtiden i högre grad
kommer att värderas utifrån immateriella tillgångar. Konsumenter köper inte enbart
företagets produkter utan även ett företags kultur, det gäller även på aktiemarknaden
anser vi. Enligt Robins (2005) resonemang, så påvisas ett positivt samband mellan ett
företags aktiepris, och dess sociala åtaganden, vilket i sin tur ger indikationer på att det
finns en eventuell sanning i påståendet.
CSR är i nuläget är för stort och omfattande, enligt vår mening. Det kan vara en av
anledningarna till att organisationer idag avskräcks från att använda det fullt ut. Vår tes är
att det behöver branschanpassas och göras mer specifikt för varje användningsområde. Vi
tror fortfarande att begreppet har en exotisk klang i norden. Med den här studien vill vi
dock visa, att det går att förenkla och effektivisera. Vi anser att CSR för tillfället har en
pretentiös klang inom mode/textilbranschen. Det vi vill visa, är att arbetet med CSR går
att normaliseras och användas effektivt, samt att fördelarna med konceptet överväger
nackdelarna inom mode/textilbranschen. Vi måste dock understryka att varje enskilt
företag måste göra sin ”egen resa” inom CSR och testa sig fram för att upptäcka vad som
fungerar bäst för dem. Vi vill med denna uppsats upplysa om hur det i verkligheten går
till när en organisation anammar ett koncept och gör en egen version av den. Det är inte
så enkelt att bara anamma ett recept rakt av, utan det är en lång ”trial and error” resa
innan en organisation hittar rätt spår att använda. Dock kan vi våga påstå att CSR -arbete
bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar framtid för alla parter inom värdekedjan.
Det empiriska materialet vittnar exempelvis om vikten av utbildning i CSR- arbete, inte
minst hos leverantörer i u-länder. Vi anser att det är ett resonemang som håller, och vill
understryka det med följande 2500 år gamla citat:
”Give a man a fish and you will feed him for a day, teach a man how to fish and you will
feed him for a lifetime”
(Konfucius 551 FK – 479 FK, Kinesisk filosof och reformator)
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6.2 Avslutande diskussion
Mode/textilbranschen är väldigt intressant att undersöka, på grund av att branschen har en
stor del av sin produktion i länder som inte alltid tillgodoser individers grundläggande
rättigheter. Därmed anser vi att mode/textilbranschen har ett extra stort ansvar att axla,
eftersom vår forskning indikerar att Kappahls arbete kring värdekedjan direkt och
indirekt påverkar omgivningen i stor utsträckning.
Vår empiriska studie har visat att företag med relativt små medel kan göra stor nytta. Ett
CSR- arbete medför synergieffekter längs hela företagets värdekedja. Vi upptäckte vidare
att kappahls inkonsekventa agerande kring CSR, leder till att företaget har svårigheter
med att hålla det levande inom organisationen och utåt mot butiksledet. För att åtgärda
det här problemet har vi således utvecklat en modell som skall underlätta vid
koordinationen av CSR- arbetet.
Vidare hoppas vi att uppsatsen kan utgöra underlag för andra företag inom
mode/textilbranschen. Utifrån aktuell teori har vi kunnat påvisa effekterna av CSRarbete, samt hur vi anser företag inom branschen kan implementera det och hålla
konceptet levande. Vi har under studiens gång använt en abduktiv ansats, vilket medför
att vi inte ha för avsikt att komma med någon ny sanning, utan vi utgår från det enskilda
fallet. Vi tror dock att våra fynd kan vara till stor nytta för andra aktörer inom branschen.
Vi måste understryka att våra upptäckter inte enbart är teoretiska utan även skall kunna
tillämpas i praktiken. Dock måste vi rikta viss kritik till att ansatsen kan vara för
subjektiv i sin karaktär, vilket kan ha påverkat forskningsstudien.
Vi utgick i början av vår studie ifrån en idé att CSR var en institutionaliserad standard
inom mode/textilbranschen. Det vi upptäckte var att vår gissning både slog rätt och fel.
Genom studien upptäckte vi att CSR- begreppet var långt ifrån standard, men att det inte
är en modefluga heller. Vi upptäckte att begreppet är i början av en
institutionaliseringsprocess hos Kappahl. Om de väljer att fortsätta att arbeta i samma
nyfikna, abduktiva anda som de tidigare gjort och drar nytta av sina tidigare erfarenheter
så anser vi Kappahl har en spännande och framgångsrik resa framför sig inom sitt CSRarbete.

6.3 Förslag till vidare forskning
Vår forskning har huvudsakligen riktat in sig på en organisations interna processer kring
CSR- arbete. Vi tror att det skulle vara av stor relevans att undersöka hur CSR- arbete ter
sig i konsumenters ögon. Vi tror även att det är av stor vikt att undersöka CRM
begreppet, samt dess verkan på konsumenter. Vi rekommenderar en kombination av
kvalitativ samt kvantitativ forskning. Vidare förespråkar vi forskning kring framtagandet
av branschspecifika mallar och riktlinjer kring begreppets tillämpning, för att förenkla
och effektivisera begreppet, samt göra det praktiskt applicerbart.
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration,
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision,
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans
enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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