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Sammanfattning  
 
Titel: Corporate Social Responsibility – en kvalitativ studie om hur CSR 

påverkar företags lönsamhet 
  
Författare:   Sara Paulsson och Marielle Schullström 
 
Handledare:   Bengt Bengtsson 
 
Nyckelord:   CSR, lönsamhet, KappAhl 
 
 
Frågeställningar: Vilket är förhållandet, om ett sådant finns, mellan ett företags 

CSR-arbete och dess lönsamhet? 
 

I vilken utsträckning bedriver KappAhl aktiviteter inom CSR?  
 
Går det att utläsa något förhållande, och i så fall vilket, mellan  
KappAhls CSR-arbete och företagets lönsamhet? 

 
 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett 

förhållande mellan företags CSR-arbete och deras lönsamhet.  
 
 
Teori: I studien redogörs för vilka definitioner av CSR som används idag 

och olika teorier kring ämnet som vi fann användbara. 
 
  
Empiri:  I empirikapitlet granskas diverse åsikter kring förhållandet 

mellan CSR och lönsamhet samt vilka faktorer som kan påverkas 
av att ett företag arbetar med CSR. Vidare har vi valt företaget 
KappAhl som undersökningsobjekt. Vi har genomfört en intervju 
med KappAhls miljöchef Ann-Marie Heinonen och vi har även 
använt oss av information om företaget som huvudsakligen har 
hämtats från dess hemsida.  
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Resultat: Vi fann att de undersökningar som hittills har utförts kring ämnet 

är tvetydiga och av begränsad omfattning. Dessutom går åsikterna 
isär kring huruvida företag överhuvudtaget ska ägna sig åt CSR-
arbete. Utifrån vår studie drog vi dock slutsatsen att det finns ett 
positivt förhållande mellan ett företags CSR-arbete och dess 
lönsamhet. Vi vill ändå framhålla att det behövs mer forskning 
inom området för att komma fram till en absolut sanning.  
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Ordlista 
 
Baby Boomers 
Termen baby boom syftar främst på de dramatiskt ökande födelsetalen under och strax 
efter andra världskriget i stora delar av västvärlden. Dessa gav upphov till den stora 
fyrtiotalist-generationen, som i Sverige ibland benämns ”Jätteproppen Orvar” eller 
”Köttberget”, och pågick ungefär mellan 1943 och 1949. I USA, där personer från denna 
generation istället kallas ”Baby Boomers”, inleddes perioden efter 1930-talets långa 
depression och varade mellan 1946 och 1964.1 
 

BCI 
The Better Cotton Initiative har som syfte att främja mätbara förbättringar gällande såväl 
miljömässiga som sociala påverkningar vilka kommer från de världsomspännande 
bomullsodlingarna. BCI har under de senaste två åren arbetat med organisationer från 
leverantörskedjor inom bomullssektorn och andra intressenter för att göra industrin 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar.2 
 

BSCI 
The Business Social Compliance Initiative är en ideell organisation som arbetar med företag 
vilka är dedikerade till förbättringen av arbetsförhållandena i sina leverantörskedjor.3 
 
EU-blomman 
EU-blomman är EU:s motsvarighet till den, av de nordiska länderna framställda, officiella 
miljömärkningen Svanen.4 
 
Grön teknologi  
Användningen av miljövetenskap i syfte att bevara vår naturliga miljö och dess resurser 
samt att hindra de negativa följderna av människans påverkan på denna. Hållbar utveckling 
är kärnan i den gröna teknologin.5 
 
Hållbar utveckling 
En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter till att tillfredställa sina behov. Exempel på hållbar utveckling är 
att betala anställda tillräckligt mycket pengar att de kan överleva på sin lön och att inte 
skövla skog och våtmark för att göra plats för köpcentrum eller dylikt.6  
 
Intressenter 
Intressenter utgör en grupp aktörer som har intresse av ett företag eller en organisation. De 
intressen som grupperna har kan i vissa fall vara gemensamma och i andra fall stå i konflikt 

                                                        
1
 http://sv.wikipedia.org/ 2010-05-06 

2
 http://www.bettercotton.org/ 2010-05-06 

3
 http://www.bsci-eu.org/ 2010-05-06 

4
 http://www.svanen.nu/ 2010-05-18 

5
 http://en.wikipedia.org, 2010-05-23 

6
 Grankvist P., CSR i praktiken, 2009, s. 18-19 
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till varandra. Exempel på intressenter är ägare, anställda, leverantörer, kunder, banker, stat 
och kommun.7 
 
ISO14001 
ISO 14000 är en serie standarder som är fastställda och utgivna av ISO (International 
Standard Organisation). Standarderna i denna serie fungerar som ett hjälpmedel för att 
utveckla ett fungerande system för ledning och styrning av miljöfrågor i företag eller 
organisationer. ISO14001 är en standard som ingår i serien ISO14000 och specificerar de 
krav som miljöledningssystemet måste uppfylla. Det är upp till företaget självt att bedöma 
hur de ska uppfylla kraven i sin egen verksamhet då standarden endast talar om vilka 
kraven är. 8 
 
Konfektionsbransch 
Den bransch som innefattar försäljning av kläder vilka är tillverkade på fabrik inom 
textilindustrin.9  
 
Organic cotton 
KappAhls kläder som är producerade av ekologiskt framställd bomull har etiketten Organic 
cotton. Dessa plaggs bomull är kontrollerad och certifierad av ett eget kontrollorgan.10 
 
Rena kläder 
Rena kläder är ett nätverk av organisationer vilket arbetar för att de som tillverkar skor, 
kläder och textiler ska få bättre arbetsvillkor. Genom informationsspridning och 
opinionsbildningar arbetar nätverket för att få företag att ansvara för hur deras varor som 
säljs är tillverkade. Arbetet de utför finansieras till större delen av Sida.11 
 
Tekoindustrin 
Textil- och konfektionsindustrin.12 
 
Världskommissionen för miljö och utveckling 
En FN-kommission som arbetar med miljö- och utvecklingsfrågor.13 
 
Öko-Tex Standard 100  
Öko-Tex Standard 100 är ett globalt och enhetligt system för provning och certifiering av 
textila råvaror samt mellan- och slutprodukter genom alla bearbetningsleden. Denna 
provning inbegriper förbjudna eller i lag kontrollerade ämnen, hälsovådliga kemikalier och 
hälsofrämjande parametrar.14 

                                                        
7
 http://sv.wikipedia.org, 2010-05-20 

8
 http://www.iso.org, 2010-05-06 

9
 http://sv.wikipedia.org, 2010-05-12 

10
 http://pub.tv2.no/nettavisen, 2010-06-07 

11
 http://www.renaklader.org/ 2010-05-06 

12
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Textilindustri 2010-05-31 

13
 http://www.ui.se/ 2010-05-06 

14
 http://www.oeko-tex.com/ 2010-05-18 
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1. Inledning 
 

I nledningen presenterar vad som ligger till bakgrund för rapporten. Därefter följer en 

problemdiskussion och en frågeställning, vilka åtföljs av ett syfte. Vidare redogör vi för de 
avgränsningar som har gjorts i uppsatsen och kapitlet avslutas med ett metodavsnitt.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Vid tiden för industrialiseringen i Sverige var det mycket vanligt att företag införde 
välfärdsaktiviteter för sina anställda. De bedrev exempelvis badhus, daghem och 
bibliotek endast för att tillgodose personalens behov.15 Det var vid denna tid som 
begreppet CSR – Corporate Social Responsibility – myntades och under åren som följde 
inträffade en rad händelser som alla bidrog till den utveckling som företagen och 
samhället genomgick inom området. 
 
Från 1950-talet och framåt spred forskare ordet om vikten av arbete i enlighet med 
samhällsansvar och fler och fler aktieägare samt andra intressenter blev insatta i 
debatten.16 År 1953 publicerades boken ”Social responsibility for the businessman”, 
skriven av ekonomen Howard R. Bowens, och skapade en häftig debatt kring 
företagsledarens sociala ansvar i USA. Tio år senare höll Martin Luther King sitt 
berömda tal om arbete och frihet, vars andra hälft inleddes med ”Jag har en dröm, att en 
vacker dag skall nationen resa sig och förstå att alla människor är skapade lika”. 
  
ILO, International Labour Organization, lade år 1972 fram en deklaration om 
grundläggande rättigheter i arbetslivet och samma år höll FN ett möte i Sverige om den 
globala miljösituationen. Fyra år senare grundade miljöaktivisterna Gordon och Anita 
Roddick The Body Shop, som ses som en pionjär inom området då företaget redan från 
början sålde kosmetikaprodukter med hänsyn taget till miljö och etiskt ansvar. 
 
På 1980-talet började ekologiska varor att säljas och välgörenhetskonserten Live Aid 
arrangerades för första gången av sångaren Bob Geldof.17 Vidare under 1990-talet 
debatterades det starkt kring multinationella företags produktion i allmänhet och främst 
den produktion som företagen hade belägen i utvecklingsländer. Detta ledde till att 
sådana företag ställdes mot ökade krav på socialt ansvar och med tiden växte sig 
medvetenheten kring CSR större för att snart utvecklas till en del av de flesta företags 
verksamheter.18 1992 hölls FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio där Agenda 21 
fastställdes, vilket var ett globalt handlingsprogram för en hållbar utveckling. Vidare 
introducerades samma år den internationella kampanjen mot bröstcancer i Sverige och 
går fortfarande idag under namnet Rosa Bandet. Ända in i våra dagar är debatten kring 
hållbar utveckling levande och uppmärksamheten kring ämnet är stor – kanske större 

                                                        
15

 Grafström, M. Et al: CSR: Företagsansvar i förändring, 2008 
16

 Ibid. 
17

 Emdén, F., Stora och små ögonblick i CSR-historien, 2008, s. 28-30 
18

 Grafström, M. et al.: CSR: Företagsansvar i förändring, 2008 
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än någonsin. Inte minst märktes detta då Al Gore fick ta emot Nobels fredspris år 2007 
för sitt miljöarbete och samma år även vann en Oscar för filmen ”En obekväm sanning” 
om den globala uppvärmningen.19 
 
Idag är CSR, enligt Europeiska kommissionen, ett koncept där företag frivilligt 
interagerar sociala och miljömässiga frågor i sin verksamhet och i sitt samarbete med 
olika intressenter. Kommissionen ser CSR som en mycket viktig del i den hållbara 
tillväxt och konkurrenskraft som de vill bygga upp i Europa och begreppet är således en 
del av ”Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth”. Kommissionen 
har publicerat ett dokument i vilket de utmanar företagsledningar att börja arbeta mer 
med dessa frågor. De vill även framhålla konceptet som någonting frivilligt och betonar 
att det ska ha sin grund i en kommunikation mellan företaget och dess intressenter.20 
Europeiska kommissionen står även bakom ”The European Alliance on CSR” som är ett 
projekt för att öka företags och intressenters förståelse för vikten av CSR.21  
 
Arbetet med hållbar utveckling är en stor utmaning som näringslivet står inför. Det är 
ett mycket komplext problem, men samtidigt en angelägenhet för företag och samhälle 
idag. I boken ”Hållbar affärsutveckling” återger Larsson följande: ”Våra nuvarande behov 
leder till att vi står inför risken att äventyra kommande generationers möjlighet att möta 
sina.”22 Under de senaste tjugo åren har därför företags investeringar i miljö- och 
samhällsfrågor ökat. Argumenten till varför de gör dessa investeringar är flera. En 
anledning är att skapa ett starkare varumärke som i sin tur bland annat leder till att 
möjligheterna att överleva negativ publicitet då förbättras. Det har också argumenterats 
för att företag kan minska sina kostnader genom att arbeta med dessa frågor.23 
Därigenom kan företag öka sin lönsamhet, förutsatt att intäkterna är konstanta eller har 
ökat.  
 
För att företag och näringsliv ska vara hållbara måste resurserna som de är beroende av 
för att framställa sina produkter vara detsamma.24 Hållbarhetsfrågorna i 
leverantörsledet är av central vikt för företag och det krävs att de lägger mycket arbete 
kring detta ansvar. Detta leder oss in på konfektionsbranschen vilket är en bransch som 
kännetecknas av att en stor del av företagen förlägger sin produktion till 
utvecklingsländer.25 Sådana företag förväntas ta ett stort miljö- och samhällsansvar och 
således ha en väl utarbetad CSR-policy. Investeringar i hållbarhetsfrågor höjer 
visserligen kostnaderna, men det har även argumenterats för att företag kan minska 
sina kostnader genom att arbeta aktivt med dessa frågor och på så vis öka sin 
lönsamhet.26 
 

                                                        
19

 Emdén F., Stora och små ögonblick i CSR-historien, 2008, s. 28-30 
20

 http://ec.europa.eu/ 2010-04-21 
21

 Ibid. 
22

 Larsson L-O, Hållbar affärsutveckling, 2009, s. 29 
23

 Ibid. s. 24-25 
24

 Ibid. s. 30 
25

 Ibid. s. 98 
26

 Ibid. s. 18 
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1.2 Problemdiskussion  
 
”Verka men inte synas” var en devis gällande näringslivet som myntades av Wallenberg 
för tjugo år sedan. På den tiden fanns enbart lagstiftning och andra regler som bestämde 
hur företag skulle utöva sin verksamhet och det var därför betydligt enklare att bedriva 
företag. Ledningen kunde helt enkelt förlita sig på att om de följde de uppsatta 
spelreglerna kunde företaget verka utan att nödvändigtvis ifrågasättas.27  
 
Idag ställs det högre krav på företag än förr. Det är inte längre möjligt att just verka utan 
att synas. I och med inträdet av olika samhällsorganisationer på marknaden förändrades 
förutsättningarna väsentligt för att bedriva näringsverksamhet. Exempel på sådana 
organisationer är Världsnaturfonden, Greenpeace och Naturskyddsföreningen samt 
övriga fackföreningar, proteströrelser och sociala rörelser. Dessa olika aktörer 
föranledde en opinionsbildning både i Sverige och internationellt. Genom den press och 
de förväntningar som har skapats och tack vare dagens kommunikationsmöjligheter har 
spelplanen för näringslivet förändrats.28  
 
Då kraven på företag i dagens samhälle har ökat väljer många idag att arbeta med CSR. 
Samtidigt som sådana investeringar är kostsamma menar handelsminister Ewa Björling 
att det kan, och bör, löna sig att ta ansvar och agera på ett sätt som främjar den framtida 
utvecklingen inom samhälle och miljö. Vidare påpekar Björling att endast om detta 
arbete är lönsamt kan vi skapa ett långsiktigt och genuint engagemang inom CSR.29 Även 
McWilliams och Siegel anser att lönsamhet och CSR hänger samman. De framhåller att 
firmors etiska beteende kan göra det möjligt för dem att uppnå konkurrensfördelar då 
de skapar en långsiktig relation med sina intressenter. McWilliams och Siegel påpekar 
även att CSR kan leda till differentiering av företagets produkter på marknaden. 
Differentieringen kan resultera i konkurrensfördelar som i sin tur kan bidra till att 
lönsamheten ökar.30 Ett exempel på ett sådant scenario är General Electrics, som enligt 
Wallin inledde sitt arbete med CSR när de märkte att kunderna efterfrågade ett socialt 
engagemang. Till en början skulle detta arbete vara kostnadsneutralt, men visade sig 
slutligen leda till lönsamhet.31 Däremot finns det de som anser att det är svårt att bevisa 
sambandet mellan bland annat miljöarbete, som är en del av CSR, och lönsamhet.32 
 

Vi ställer oss därför frågan huruvida det faktiskt finns ett förhållande mellan ett företags 
insatser inom CSR och dess lönsamhet. Kan ett miljömässigt och socialt engagemang 
bidra med något ur lönsamhetssynpunkt?  
 
 

                                                        
27

 Larsson L-O, Hållbar affärsutveckling, 2009, s. 35 
28

 Ibid. s.35 
29

 Björling E., Företag tjänar på att ta socialt ansvar, 2009-11-11 
30

 McWilliams A. och Siegel D., Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective, 2001 
31

 Wallin G., Företagens sociala ansvar, 2008-05-23 
32

 Hart S. och Ahjula G., Does it pay to be green, an empirical examination of the relationship between emission 
reduction and firm performance, 1996, s. 30-37 
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1.3 Frågeställning, syfte och avgränsningar 
 
Huvudfråga: 
 

 Vilket är förhållandet, om ett sådant finns, mellan ett företags CSR-arbete och 
dess lönsamhet? 

 
Delfrågor:  
 

 I vilken utsträckning bedriver KappAhl aktiviteter inom CSR?  
 

 Går det att utläsa något förhållande, och i så fall vilket, mellan KappAhls CSR-
arbete och företagets lönsamhet? 

 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett förhållande mellan företags 
CSR-arbete och deras lönsamhet.  
 
Vi har valt att inrikta oss på konfektionsbranschen då det är en bransch som har stor 
påverkan på miljö och samhälle eftersom den bland annat ofta förlägger sin produktion i 
mindre utvecklade länder. Vidare har vi begränsat oss till ett företag inom Sverige, då 
svenska företag, enligt handelsminister Ewa Björling, agerar som CSR-pionjärer och 
därför troligen har en mer välutvecklad CSR-strategi än vissa andra länder.33 
Anledningen till att vi valde ett stort företag inom konfektionsbranschen på den svenska 
marknaden är att vår uppfattning är att ju större företag desto större påverkan på 
omgivningen. Dessutom finns det skäl att tro att ett sådant företag har större resurser 
att lägga på sitt arbete med CSR. Vi ville dessutom undersöka ett företag som har arbetat 
med CSR sedan flera år tillbaka för att på så vis lättare kunna utläsa ett eventuellt 
förhållande mellan dessa investeringar och företagets lönsamhet.  
 
Företaget som vi har använt som undersökningsobjekt är KappAhl. Vi är medvetna om 
att endast ett företag inte kan representera hela branschen, men trots detta ge oss en 
uppfattning om hur situationen kan se ut med tanke på företagets inflytande på 
marknaden gällande omsättning.  
 
I studien har vi valt att se det eventuella förhållandet mellan CSR och lönsamhet ur ett 
företagsperspektiv, det vill säga att vi endast redogör för företagets agerande och de 
faktorer som det kan påverka. Vi bortser från frågan hur organisationens CSR-arbete 
kan vara positivt eller negativt för företaget ur ett kundperspektiv gällande till exempel 
inkomst, preferenser och demografi. 
 
Vi har valt att anta en beskrivande ansats på vår studie och syftet är därför inte att ställa 
oss frågande till huruvida det som KappAhl förmedlar är sant eller inte gällande dess 
CSR-arbete. Vi är dock medvetna om att informationen är vinklad, men då ändamålet 
med uppsatsen inte är att granska KappAhls trovärdighet bortser vi från detta. 
 

                                                        
33

 Björling E., Företag tjänar på att ta socialt ansvar, 2009-11-11 
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Lönsamhet kan definieras på flera olika sätt. I vår uppsats syftar vi dock till företagets 
vinst när vi behandlar detta begrepp. I de fall vi hävdar att lönsamheten ökar som en 
följd av en kostnadsminskning antar vi att intäkterna hålls konstanta eller ökar. Då vi 
däremot påstår att lönsamheten ökar som en följd av att intäkterna ökar, antar vi att 
kostnaderna hålls konstanta eller minskar.  
 
 

1.4 Metod 

1.4.1 Val av metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie av företaget KappAhl, vilket är en stor aktör inom 
den svenska konfektionsbranschen. Avsikten med att använda en kvalitativ metod var 
att vi ville undersöka och få en djupare förståelse för hur CSR hänger samman med 
företagets lönsamhet. I rapporten ser vi detta företag som representant för den övriga 
branschen. Enligt Bryman kan kvalitativa forskningsresultat däremot vara svåra att 
generalisera eftersom författarna ofta bygger studien på ett mindre urval än vid en 
kvantitativ studie.34 Vi inser därför att vi inte med våra kvalitativa resultat kan göra en 
generalisering av företag i konfektionsbranschen. Vår uppfattning är dock att vi kan få 
en bild av hur det kan se ut i många, men inte alla, företag inom samma bransch genom 
att använda ett stort och välkänt företag inom denna verksamhetsgren. 
 
För att få en bild av ett eventuellt förhållande mellan KappAhls CSR-arbete och deras 
lönsamhet genomförde vi en telefonintervju med företagets miljöchef Ann-Marie 
Heinonen. Ytterligare information om företaget och dess CSR-arbete hämtade vi från 
KappAhls hemsida. Därmed bygger den kvalitativa ståndpunkten på förståelse av den 
sociala verkligheten och hur de som deltar i denna verklighet tolkar den.35 Det handlar 
om att se världen med egna ögon och inte med hjälp av en utomståendes framtagna 
material.36 
 
I en kvalitativ studie är beskrivningar och förklaringar av stor vikt och således utgick vi 
från detta i rapporten. Kvalitativa studier kännetecknas av att de ofta innehåller 
detaljerade beskrivningar av den miljö som studeras.37 Genom att beskriva och förklara 
situationen av företagets arbete med CSR, kunde vi som författare förmedla en bild av 
hur verkligheten ser ut i KappAhl. Vi anser det viktigt att läsaren får en uppfattning om 
hur KappAhl bedriver sitt arbete inom CSR för att sedan kunna fortskrida i rapporten. 
 

1.4.2 Val av ansats  
 
En studie kan genomföras utifrån flera olika ansatser, där förhållandet mellan teori och 
praktik skiljer sig åt. Vi valde att göra en induktiv undersökning, vilket enligt Bryman för 
många forskare, men inte alla, ska vara ett av kännetecknen för en kvalitativ 
undersökning. En sådan ansats innebär att vi utgår från empirin och de resultat som 
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framgår av studien för att sedan koppla tillbaka dessa till etablerade teorier.38 Vi hade 
alltså inte någon bestämd uppfattning om ämnet innan vi påbörjade undersökningen. 
Därför följde vi de huvudsakliga stegen som ingår i en kvalitativ undersökning, vilka 
demonstreras i följande modell som är en anpassad variant av den av Bryman 
utvecklade modellen:39 
 
 
 

                1. Generella frågeställningar 
                2. Val av relevant företag 
                3. Insamling av data 
                4. Tolkning av data 
                5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 
                6. Rapport om resultat och slutsatser 

 
 
 
 
 
Vi inledde vår studie med att utforma en frågeställning som skulle ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. Därefter gjorde vi vårt val av företag, där vi bestämde oss för KappAhl, 
varpå arbetet fortgick med en undersökning av de empiriska data som kunde 
sammanställas kring nämnda företag. Den empiriska informationen kompletterades och 
stärktes också genom en intervju med KappAhls miljöchef Ann-Marie Heinonen.  Först 
efter en tolkning av dessa data påbörjade vi insamlingen av det teoretiska materialet 
som vi sedan skulle applicera på vår empiri. Vi använde oss både av väl etablerade 
teoretiska modeller och tidigare forskning rörande frågeställningen för att få en så bred 
grund som möjligt. Sedan genomförde vi en analys av företaget och redovisade för de 
resultat och slutsatser som vi hade kommit fram till. Vidare reflekterade vi över studiens 
innehåll och validitet samt redogjorde för egna tankar och åsikter. Avslutningsvis gav vi 
förslag till vidare forskning inom området. 
 
Värt att nämna är också att vi anser oss ha haft ett hermeneutiskt synsätt på vår studie, 
vilket innebär att den som studerar något utifrån problemet ska kunna göra en korrekt 
bedömning av läget med hjälp av sitt sunda förnuft. Detta synsätt är vanligt 
förekommande i kvalitativa studier och utgångspunkten är att man inte kan göra några 
generaliseringar utan enbart en tolkning av det som undersöks, dels på grund av 
ostrukturerade intervjuer och ett litet antal undersökningsobjekt.40  
 

1.4.3 Primär- och sekundärdata 
 
Det empiriska materialet består av både primär- och sekundärdata. De sekundära data 
som vi har använt oss av utgörs av ett antal forskningsartiklar vilka berör förhållandet 
mellan CSR och lönsamhet. Dessa tjänar som ett verktyg vid granskningen av KappAhl 
och dess CSR-arbete samt utgör en bas för studiens analys. De primärdata som vi har 
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använt oss av består av en intervju, vilken genomfördes med KappAhls miljöchef Ann-
Marie Heinonen. Vi kontaktade Heinonen via e-mail och bokade en tid för en 
telefonintervju den 29 april 2010. Denna kan ses som kvalitativ vilket kännetecknas av 
bland annat en flexibilitet och följsamhet efter den riktning som den utfrågade 
personens svar går i samt det faktum att undersökningens fokus också kan anpassas 
efter de frågor som utvecklas under intervjuns gång.41 Vidare var intervjun semi-
strukturerad i det avseende att intervjupersonen hade stor frihet att själv utforma sina 
svar och frågor som från början inte var tänkta att ställas framfördes.42 Vi ansåg det 
viktigt att intervjun tilläts anpassas då den tillfrågade vid något tillfälle kom in på 
information som vi från början inte hade beaktat eller räknat med. Om detta inte hade 
godkänts hade vi troligen gått miste om viktigt material för studien. I bilagan längst bak i 
rapporten finns de ursprungliga intervjufrågorna att tillgå. 
 
Dessutom använde vi oss av primärdata gällande fakta om KappAhl och dess historia 
hämtad från företagets hemsida. För att få information om företagets miljö- och 
samhällsengagemang tog vi del av dess CSR-rapport som omfattar flera år av KappAhls 
CSR-arbete. Vidare använde vi oss av företagets årsredovisning från 2008/2009 
eftersom nuvarande räkenskapsår ännu inte är slutfört. Båda dessa dokument finns att 
tillgå på hemsidan.43 
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2. Referensram 
 

D etta kapitel behandlar uppsatsens teoretiska utgångspunkt. För att läsaren ska få 

en bättre förståelse för begreppet CSR och på så vis kunna följa med i rapporten har vi valt 
att inleda kapitlet som följer med att gå igenom dess definition, och de problem som har 
uppstått kring denna, samt definitionens bakgrund. Vidare följer en beskrivning av de 
teoretiska modellerna the Triple Bottom Line, CSR-pyramiden och legitimitetsteorin.  

2.1. Definition CSR 

 
CSR står för Corporate Social Responsibility och berör företags frivilliga samhällsansvar. 
Begreppet är, enligt Grankvist, uppdelat i tre delar – ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt ansvarstagande.  Ekonomiskt ansvarstagande innebär att verksamheten ska 
bedrivas på ett sätt som genererar så mycket pengar som möjligt för att göra 
aktieägarna nöjda samtidigt som företagets finansiella ställning tryggas. Det 
miljömässiga ansvarstagandet handlar om att driva en verksamhet på ett miljömedvetet 
vis, med minsta möjliga påverkan på jorden och dess naturresurser. Socialt ansvar tar 
företaget om det bedrivs på ett sätt som tar hänsyn till andra invånares välbefinnande 
och samtidigt agerar som en god samhällsmedborgare med hänsyn till anställda, 
underleverantörer, affärspartners eller konsumenter.44 Tanken bakom de tre områdena 
är att företaget måste balansera dessa för att kunna ägna sig åt en långsiktigt hållbar 
verksamhet. Det räcker inte att fokusera mer på en del och mindre på de två andra utan 
det gäller att hitta ett samspel mellan de tre delarna för att verksamheten ska vara 
långsiktigt hållbar.45 
 
I slutet av 1980-talet fick Världskommissionen för miljö och utveckling i uppdrag att 
redogöra för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring samt att 
skapa en enig definition för världens miljörörelser. På så vis kom begreppet ”hållbar 
utveckling” att födas och det definieras som följer:  
 

”En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra  
kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.”46 

 
Det råder stor förvirring om vad begreppet hållbar utveckling egentligen omfattar och 
vilka underområden det inkluderar.47 Trots att förståelsen och enigheten är stor för vad 
”hållbar utveckling” innebär finns det heller inget samförstånd om vilken definition som 
ska användas för att beskriva detta. Corporate Social Responsibility, Corporate 
Citizenship, Environmental and Social Governance och Sustainability är flera exempel på 
hur benämningen kan variera.48 Det diskuteras huruvida CSR är den rätta definitionen, 
men problemet är att den svenska och engelska betydelsen skiljer sig åt. Med ”Corporate 
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Social Responsibility” syftar man i engelskan på samhället och dess ansvar medan 
översättningen till svenska blir socialt ansvar.49 Även på den Europeiska kommissionens 
hemsida syns en viss begreppsförvirring beroende på vilket språk besökaren väljer. På 
den engelska sidan används huvudsakligen termen CSR, men då språket byts till svenska 
används ”samhällsansvar” och ”företagens sociala ansvar”. På den svenska sidan 
definieras CSR som “ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter 
i sin verksamhet och i sina affärskontakter på frivillig väg”.50 Nätverket CSR Sweden visar 
upp ett liknande resonemang kring CSR och beskriver det som ett frivilligt ansvar vilket 
”stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och stärker 
också tillväxten och lönsamheten.”51  
 
Att använda begreppet ”hållbarhet” vore enligt Grankvist egentligen det mest optimala 
då det inte har några tydliga nackdelar. ”Hållbarhet” är det begrepp som bäst beskriver 
företagens vilja att verka på ett långsiktigt sätt. Problemet med ”hållbarhet” är dock att 
det varken är ett välkänt eller väletablerat begrepp52, till skillnad från CSR som är det 
mest spridda världen över och används i stor utsträckning i företagspresentationer i 
hela världen.53 
 
 

2.2 The Triple Bottom Line 
 

The Triple Bottom Line är ett begrepp som lanserades av den brittiske 
hållbarhetsexperten John Elkington. Dennes konsultföretag definierade the Triple 
Bottom Line som den uppsättning värden, frågor och processer vilka företag måste 
beakta för att minimera varje del av sin verksamhet som kan resultera i skada, samt för 
att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde. I praktiken är the Triple Bottom 
Line däremot definierad som en ram för att mäta och rapportera företagsprestationer 
med hänsyn taget till ekonomiska, sociala och miljömässiga parametrar.54 Med modellen 
ville Elkington betona att företag, utöver resultaträkningens sista rads finansiella 
resultat, borde redovisa hur de har bidragit till sociala och miljömässiga frågor i 
samhället. Elkington menade att analytiker får en mer rättvis bild av företaget om de har 
tillgång till mer än bara den finansiella rapporten. Företagen bör alltså redovisa ett 
ekonomiskt, ett socialt och ett miljömässigt resultat samt skapa en så bra balans som 
möjligt mellan dessa.55 Genom att hitta denna balans mellan de tre olika delarna kan 
företaget skapa en långsiktig lönsamhet.56  
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Figur 1. Elkington J., the Triple Bottom Line 

 
 

2.3 CSR-pyramiden  

 
1979 definierade Caroll CSR som följer: ”The social responsibility of business encompasses 
the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of 
organizations at a given point in time”57. Caroll menade, till skillnad från Grankvist och 
Elkington, att CSR utgörs av fyra olika ansvarstaganden, vilka består av ekonomiskt, 
juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Dessa fyra grenar presenterades i en pyramid i 
vilken det ekonomiska ansvaret utgör grunden av modellen och det filantropiska 
ansvaret återfinns i dess topp. Modellen bygger på att företag ska uppfylla alla fyra 
ansvarsområden och på så vis ta ett totalt ansvar.58 
 
Ekonomiskt ansvar: Caroll menade att varje företags verksamhet baseras på det 
ekonomiska ansvaret. Detta ansvar bygger på att varje företag startas för att erbjuda 
varor och tjänster till konsumenter för att på så vis uppnå en vinstdrivande verksamhet 
och hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden.59  
 
Lagligt ansvar: Samhället kommer enligt Caroll inte acceptera att företaget endast 
verkar för sin lönsamhet utan det måste även rätta sig efter de lagar och regler som 
samhället har fastställt. Det är således viktigt att företaget når sina mål inom ramarna 
för de av samhället formade reglerna.60 
 
Etiskt ansvar: I denna del av pyramiden syftade Caroll på de normer, standarder och 
förväntningar om hur företaget bör verka som företagets intressenter har. 
Intressentgruppen utgörs bland annat av kunder, anställda, aktieägare samt övriga 
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samhället och de kräver att företaget inte bara ska hålla sig inom lagen, utan också verka 
på ett sätt som undviker att intressenterna skadas.61 
 
Filantropiskt ansvar: Det filantropiska ansvaret ligger högst upp i Carolls CSR-pyramid 
och beskriver att företaget ska agera på ett sätt som förbättrar det samhälle som det är 
verksamt i. Det handlar om att det är viktigt att ge något tillbaka till samhället i form av 
exempelvis bidrag till utbildning eller olika typer av välgörenhet. Samhället förväntar sig 
att företag ska agera enligt det filantropiska ansvaret, men samtidigt ses företagen inte 
som oetiska om de inte gör det. Därför är detta ansvar det mest frivilliga av de fyra i 
pyramiden.62 
 

 
  
 

Figur 2. Caroll A., the Pyramid of Corporate Social Responsibility 

 
 

2.4 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin bygger på att organisationer strävar efter att uppnå en legitim 
verksamhet utifrån samhällets förväntningar. Enligt teorin finns det ett socialt kontrakt 
mellan företaget och samhället i vilket det är verksamt. Detta är komplext, men 
representerar en mångfald av förväntningar som samhället har på hur organisationen 
borde operera. I och med högre sociala förväntningar kommer framgångsrika företag i 
allt större utsträckning att ägna sig åt mänskliga, miljömässiga och andra sociala 
konsekvenser av deras aktiviteter.63 
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3. Empiri 
 

I det empiriska kapitlet redogör vi för olika synvinklar på förhållandet mellan CSR och 

lönsamhet samt tidigare forskning kring detta fenomen. Vi fortsätter sedan med en kort 
beskrivning av vårt undersökningsobjekt KappAhl, där all historisk information har 
hämtats från företagets hemsida. Därefter följer fakta rörande dess CSR-arbete, vilka vi 
har funnit i KappAhls CSR-rapport, och slutligen återger vi den intervju som vi utförde med 
KappAhls miljöchef Ann-Marie Heinonen. 
 
 

3.1 CSR och lönsamhet 
 
Det finns många olika åsikter om huruvida det finns ett samband mellan CSR och ett 
företags lönsamhet. Per Grankvist menar att det i alla branscher finns en koppling 
mellan hur företag kan drivas på ett långsiktigt hållbart och samtidigt lönsamt sätt. Han 
poängterar dock att det kan vara svårare i vissa branscher än i andra. Grankvist är även 
av åsikten att alla projekt som syftar till att företaget ska drivas på ett hållbart sätt alltid 
måste börja med att leta efter kopplingen mellan lönsamhet och samhälls- och 
miljöansvar. Vidare menar Grankvist att lönsamhet och CSR inte bara kan samexistera, 
utan att de är förutsättningar för varandra.64 Enligt artikeln ”Responsibility = 
Profitability” i tidskriften Caribbean Business finns det bevis för att i ju större 
utsträckning ett företag inkorporerar CSR som en del av sin verksamhet desto mer 
konkurrenskraftigt och lönsamt blir företaget på grund av att det sociala förbättrar det 
finansiella.65 Samma artikel redogör för en undersökning genomförd av revisions- och 
konsultbyrån Pricewaterhouse Coopers som visar på att 70 % av de världsledande 
företagen anser att CSR är en förutsättning och vitalt för lönsamheten i ett företag. 
McWilliams och Siegel hänvisar till Jones som hävdar att företagets etiska beteende 
kommer att göra det möjligt för företaget att uppnå konkurrensfördelar eftersom det 
kommer att utveckla långvariga och produktiva relationer med sina intressenter.66 
Vidare ser McWilliams och Siegel inte CSR som en kostnad utan som en investering i 
företaget.67 

Dock finns det även de som argumenterar för att det inte finns något bevisat samband 
mellan CSR och lönsamhet. Redan år 1958 publicerade Theodore Levitt artikeln ”The 
dangers of social responsibility”. I denna hävdade han att företag endast har två 
skyldigheter – att lyda företagandets rättesnören, som till exempel ärlighet, samt att 
eftersträva materiell vinning. Vidare menar Levitt att företagen ska erkänna statens 
funktion och låta den ta hand om den generella välfärden i samhället.68 Nobelpristagaren 
Milton Friedman sammanfattade år 1970 sina åsikter om CSR, vilka lever kvar än idag, i 
artikeln ”The social responsibility of business is to increase its profits”. Friedman menade 

                                                        
64

 Grankvist P., CSR i praktiken, 2009,  s. 11 
65

 AFD, Responsability = Profitability, 2004-05-13 
66

 McWilliams A. och Siegel D., Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective, 2001,  s. 118 
67

 Ibid. s. 119 
68

 Levitt T., The dangers of social responsibility, 1958, s. 49 



 20 

att företag inte kan ha förpliktelser utan att endast individer har ansvar. Således är 
företagandets enda uppgift just att driva företag och därför inte ägna sig åt exempelvis 
CSR.69 Per Grankvist återger Friedmans uppfattning om att syftet med CSR, att öka 
företagets vinster genom att till exempel minska utsläpp eller anställa 
långtidsarbetslösa, bara kan ses som ett spel för gallerierna och som en slags 
förskingring av bolagets medel i det fall detta resulterar i lägre vinster.70 

De som hävdar att det faktiskt finns ett förhållande mellan CSR och lönsamhet bygger 
bland annat sina teorier på följande faktorer vilka de anser leda till lönsamhet genom att 
företaget arbetar med CSR. 

 
3.1.1 Medarbetare  
 
Medarbetarnas motivation och lojalitet stärks genom att arbetsgivaren stadgar CSR som 
en del av verksamheten. Vidare känner personer som arbetar på ett CSR-aktivt företag 
stolthet över att befinna sig på en arbetsplats som engagerar sig inom området. Detta 
leder till förbättrad produktivitet, kundservice och försäljning samt gör att personalen 
stannar under en längre tid på arbetsplatsen. Hudson Institute gjorde år 2000 en 
undersökning bland amerikanska företag vilken visade att medarbetare som anser att de 
arbetar för ett företag som engagerar sig socialt- och miljömässigt är sex gånger mer 
lojala än personer som arbetar för icke-engagerade företag.71 Vidare utförde den 
svenska tidningen Chef en undersökning år 2008 bland 1080 chefer där 63 % angav att 
anledningen till att företaget engagerar sig i CSR är för att attrahera och behålla 
kompetent personal. 83 % uppgav även att medarbetarna blir stolta över sitt företag och 
talar väl om det – så kallat Employer Branding– när företaget ägnar sig åt sådana frågor. 
Dessutom ansågs det att personalen blir mer motiverad och att företagets etik och moral 
lockar talanger.72 

Det har dessutom visat sig lönsamt att satsa på kvinnor inom företag. USA:s största 
elektronikkedja Best Buy förstod att om Best Buy ska vara ett ställe där kvinnor ska vilja 
handla så måste det också vara en plats där kvinnor ska vilja jobba. Denna satsning 
ledde till att personalomsättningen bland kvinnor minskade med nästan 6 % vilket 
gjorde att besparingarna i rekryteringskostnader ensamt översteg företagets kostnader 
för satsningarna på kvinnor. Genom att ha kvinnor på mer betydande positioner inom 
företaget hoppas Best Buy dessutom på att öka attraktionskraften hos de kvinnliga 
kunderna ytterligare.73  

3.1.2 Besparingar 
 
Ett företag som arbetar med CSR genererar besparingar på flera olika sätt. Det faktum 
att personalen stannar längre på en arbetsplats som arbetar aktivt med CSR gör att 
företaget får lägre utbildnings- och rekryteringskostnader för ny personal och på så vis 
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sparar pengar. Genom återvinning, energibesparingar och grön teknologi sparar 
företaget även på miljömässiga resurser.74  

Även då det gäller transport kan företaget göra besparingar genom att tänka 
miljömedvetet. Företaget Boots i Storbritannien har börjat använda sig av nya lastbilar 
med dubbla lastdäck vilket gör det möjligt att packa mer i bilarna. De färre 
transporterna leder till ett lägre koldioxidutsläpp och lägre lönekostnader till 
chaufförerna.75 Att låta godset fraktas kollektivt eller att använda sjötransport är 
ytterligare alternativ som sparar på miljön.76 

3.1.3 Försäljning 
 
Det är inte bara den traditionella försäljningen som ökar till följd av ett utvecklat CSR-
engagemang, utan även den av icketraditionella produkter som har lanserats endast för 
samhällets eller miljöns skull. Utöver detta tenderar staten att favorisera företag som 
gör något extra för samhället och miljön och företaget kan därför öka sina chanser till 
goda relationer med staten. Vidare genomförde Walker Research en studie som visar att 
81 % av kunderna skulle byta märke och detaljist från ett företag som inte engagerar sig 
i CSR till ett som faktiskt gör det.77 I den tidigare nämnda undersökningen som utfördes 
av tidningen Chef år 2008 intervjuades bland annat Marguerite Tartagni, butikschef på 
Coop Konsum Avenyn i Göteborg. Hon uppgav att Coop under en lång tid har haft 
ekologiska eller rättvisemärkta produkter i sitt sortiment, men att det är först på senare 
år som dessa har blivit en kassako. Då intervjun ägde rum hade Coop 4 900 rättvise- 
eller miljömärkta produkter och intresset ökar i takt med det växande sortimentet. 
Tartagni konstaterade att de kunder som uppskattar företagets ekologiska sortiment 
blir fler och att detta naturligtvis innebär mer pengar.78 

Vi befinner oss i en tid då kunderna har börjat ställa allt mer krav på företagen på flera 
områden, bland annat på hur produkterna återvinns och hur de anställda behandlas. 
Undersökningar visar att kunder i allt större utsträckning köper varor som skapats med 
hänsyn taget till miljö och samhälle och att det finns ett allmänt ökat intresse för dessa 
produkter. Detta bekräftar Nobelpristagaren Amartya Sen´s slutsats som handlar om att 
företag som tillfredställer kundernas behov av etik kan komma att generera hög 
avkastning.79  Det finns däremot flera faktorer som påverkar ett företags försäljning, 
varav en redogörelse för några av dessa element härmed följer. 

3.1.3.1 Differentiering 
 
Att investera i CSR kan betyda att förse företagets produkter med socialt ansvarsfulla 
attribut, såsom det faktum att dess ingredienser inte är testade på djur, vilket även kan 
ta sig uttryck i form av till exempel märken och etiketter på produkten. Detta förmedlar 
företagets vilja att ta ansvar för och bry sig om vissa sociala frågor samt resulterar i att 
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konsumenterna får en känsla av att de stödjer en god sak och belönar ett företag som 
ägnar sig åt CSR-arbete. Vidare kan investeringarna i CSR leda till en image som 
förmedlar att företagets produkter besitter högre kvalitet och tillförlitlighet än 
konkurrenternas, vilket stärker företagets varumärke.80 I den tidigare nämnda 
undersökningen av tidningen Chef uppgav 52,4 % av de tillfrågade cheferna att deras 
företag engagerar sig i CSR i syfte att stärka varumärket. 53,9 % ansåg vidare att en 
effekt av företagets CSR-arbete är just ett starkare varumärke.81 Image-skapandet är en 
viktig del i ett företags strategi, vilket leder in på begreppet differentiering som en del av 
denna strategi. Differentieringen av en produkt har till syfte att skapa ny efterfrågan 
eller att kräva ett högre pris. Att använda CSR som ett differentieringsverktyg är 
populärt då det inte bara just differentierar produkten utan även möjliggör uppfyllandet 
av ledares personliga intressen.82 

3.1.3.2 Marknadsföring  

För att differentieringen av en produkt med hjälp av CSR ska vara framgångsrik krävs 
det att potentiella kunder är medvetna om CSR-attributens kännetecken så att de inte 
köper en liknande vara som inte har dessa egenskaper.83 Idag är många skandinaviska 
företag bättre på hållbarhet än vad allmänheten känner till, men de är sämre på att 
kommunicera detta. Ett företag som inte förmedlar vad det gör inom CSR slösar med 
resurser. Det är dumt att inte låta kunderna veta om att de har gjort ett bra köp.84 
 
I vissa fall är produktens attribut, vid första anblicken, inte synliga för kunden och 
därför spelar reklam och annonser en betydande roll för att öka uppmärksamheten 
kring dessa CSR-betingade egenskaper. Litteratur inom marknadsföringsområdet skiljer 
mellan två typer av varor: så kallade ”search goods” och ”experience goods”. ”Search 
goods” besitter attribut och kvalitet som kunden kan bestämma innan köpet. Inom 
denna kategori återfinns exempelvis kläder, då kunden kan bedöma plaggets kvalitet 
utifrån dess märkning som, om den är korrekt, bland annat ska avslöja vilket material 
plagget är gjort av. För denna typ av varor begränsas marknadsföringen till att 
informera kunden om varans tillgänglighet och pris. ”Experience goods”, å andra sidan, 
är produkter som måste bli konsumerade innan dess sanna kvalitet kan bestämmas. Mat 
är ett typiskt exempel på en sådan vara, då kunden enbart genom att titta på produkten 
inte kan fastställa hur den kommer att smaka eller om den är säker att äta. För denna 
typ av varor tjänar annonsering och reklam som en informationskälla där varan ofta 
kopplas till ett välkänt märke. Associationen till ett sådant känt märke ger kunden 
information om produkten genom den image som märket har.85  
 
Som tidigare har nämnts förmedlar en produkts CSR-attribut en bild av att företaget är 
pålitligt och ärligt och därför antar många kunder även att dess produkter är av hög 
kvalitet. Således kan marknadsföring som ger information om sådana CSR-attribut 
användas för att bygga eller stärka en image av just kvalitet, pålitlighet och ärlighet, 
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vilket är egenskaper som är svåra, men viktiga, att bedöma enbart genom att söka efter 
produkten.86 

3.1.3.3 Övriga faktorer 

Det finns ytterligare faktorer som anses påverka efterfrågan på produkter. Inkomst är 
en sådan faktor, där låginkomsttagare generellt är känsligare för fluktuationer i pris än 
mer välbemedlade personer. Kunder med mer pengar att spendera har alltså en större 
möjlighet att betala mer för ett ytterligare CSR-attribut. Varor vars efterfrågan stiger när 
inkomsten ökar kallas normala varor och eftersom McWilliams och Siegel anser att CSR-
attribut är normala varor kommer en större inkomst att resultera i en ökad efterfrågan 
på sådana CSR-betingade egenskaper.87 
 
Smaker och preferenser är också element som influerar efterfrågan på produkter med 
CSR-attribut. Dessa kan påverkas av massmedia, då CSR har blivit ett väldigt 
uppmärksammat ämne under senare år. Såväl hela industrier som enskilda företag 
granskas och celebriteter använder sig ofta av media för att framhäva sitt engagemang 
för samhället. Vare sig publiciteten är positiv eller negativ ökar den allmänhetens 
medvetenhet om CSR, inverkar på företagens image, minskar informationsasymmetrier 
och påverkar därför också efterfrågan på produkter med CSR-attribut.88 
 
Demografi är ännu en faktor som kan påverka efterfrågan på produkter vilka har 
skapats med hänsyn till miljö och samhälle. Så kallade baby boomers, till exempel, har 
mindre familjer, större inkomster och en större social medvetenhet än tidigare 
generationer. Därför är det mer troligt att dessa kommer att köpa en produkt med CSR-
attribut och fatta beslut rörande sin konsumtion som är baserade på sociala motiv.89 
 
Vidare har priset på substitutvaror betydelse i sammanhanget. Alla kunder värdesätter 
inte CSR-attribut och kommer därför köpa konkurrerande produkter av samma typ vars 
pris är lägre.90  
 
 

3.2 Företaget KappAhl 
 
Historien om KappAhl började år 1953 när en man vid namn Per-Olof Ahl öppnade en 
kappbutik i en källarlokal i Göteborg. Låga priser och hög kvalitet var faktorer som 
kännetecknade butiken och redan under denna tid sålde Ahl cirka 400 kappor per dag. 
Verksamheten växte tack vare kontantköp, stora volymer, låg vinstmarginal, få 
mellanhänder och duktiga medarbetare och hade i slutet av 50-talet 14 butiker i Sverige. 
 
Under 60-talet fick KappAhl stor uppmärksamhet genom en mängd tidningsartiklar och 
stora lokala modevisningar. 70-talet var en svår tid för företaget, då den svenska 
tekoindustrin fick problem, delvis på grund av importrestriktioner, och försäljningen 
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minskade avsevärt. Vidare under årtiondet införde man barnkläder i kollektionen för att 
hitta nya koncept och förbättra företagets situation. 80-talet karaktäriserades av en 
ständigt fluktuerande ekonomi. Trots detta växte butiknätet och KappAhl expanderade 
till Schweiz, Norge och Finland. 
 
År 1990 hade KappAhl 131 butiker i Sverige och utomlands. I slutet av årtiondet 
förvärvade företaget den danska klädkedjan MacCoy och ytterligare två butiker 
öppnades i utlandet. 
 
I inledningen av 2000-talet fortsatte KappAhl att expandera geografiskt men 2002 
avbröts denna internationella tillväxt för att istället fokusera på den nordiska 
marknaden där Sverige stod i centrum. De senaste åren har kantats av internationell 
expansion och KappAhl verkar idag i Sverige, Norge, Finland och Polen. Värdet av den 
totala marknaden uppgick år 2009 till 194 miljarder kronor. Den affärsidé som Per Ahl 
myntade vid starten av företaget lever än idag kvar och är lika stark som då:  

 
”Vi skall ge många människor möjlighet att vara välklädda.” 

 

För att leva upp till detta mantra arbetar företaget med en strategi inriktad på 
intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet. KappAhls övergripande vision lyder: ”KappAhl 
skall bli den ledande och mest lönsamma modekedjan i Norden för kundgruppen 30-50 
år.” För att uppnå denna vision krävs ett samspel mellan det finansiella, det sociala och 
det miljömässiga ansvaret.91 KappAhl erbjuder kläder för både kvinnor, män och barn 
och av dessa står Kvinna för 58 % av nettoomsättningen medan Barn och Man står för 
28 % respektive 14 %.92 KappAhls huvudkontor och distributionscentral finns i Mölndal 
i Sverige och aktien är sedan 2006 noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm.93 
Företagets finansiella information finns tillgänglig på KappAhls egna hemsida i form av 
årsredovisningar för flera år tillbaka, statistik, nyckeltal med mera. På hemsidan står 
även att finna KappAhls CSR-rapport, vilken beskriver företagets hållbarhetsarbete från 
dess början till idag. 
 
 

3.3 KappAhls CSR-arbete 
 
Den CSR-rapport som finns tillgänglig på KappAhls hemsida är företagets första av 
sådant slag. Då vi fann endast en CSR-rapport skickade vi ett e-mail till KappAhls 
miljöchef Ann-Marie Heinonen som svarade följande: 
 
”Även om vi har arbetat med uppförandekoden sedan 1990-talet och ännu längre med 
miljö, så har vi inte rapporterat om det varje år annat än ett avsnitt i årsredovisningen och 
några broschyrer riktade huvudsakligen till kunder och anställda. Vad som gjorts varje år 
har vi ingen redovisning av.” 
 
Enligt CSR-rapporten äger KappAhl inga fabriker utan är kunder till fristående 
tillverkare som är verksamma i bland annat Kina, Bangladesh och Indien. Med detta 
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menar de att de skapar arbetstillfällen hos leverantörer i utvecklingsländer och på så vis 
bidrar positivt till den ekonomiska utvecklingen i dessa länder.  
 
Vidare är CSR-arbetet i företaget synligt i organisationen och kan delas in i sex delar – 
uppförandekod, produkter, miljö, medarbetare, samarbete & engagemang samt 
kommunikation med intressenter. 

3.3.1 Uppförandekod för leverantörer 

1997 tog KappAhl fram sin första uppförandekod för leverantörerna. Idag använder sig 
företaget av BSCI:s uppförandekod, vilken bygger på riktlinjer för gällande löner, övertid 
och barnarbete. Det sistnämnda är mycket sällsynt, men om det skulle upptäckas att 
någon av KappAhls leverantörer använder sig av barn som arbetskraft skulle företaget 
inte säga upp leverantörskontraktet och ta arbetet ifrån barnet utan göra situationen till 
den bästa möjliga för barnet i fråga. 
 
BSCI kräver att två tredjedelar av företagets leverantörer ska vara reviderade av externa 
revisionsföretag. Inom KappAhl, däremot, följer samtliga 198 av företagets leverantörer 
dessa regler. Vidare använder sig KappAhl av ett system med egna inspektioner där 
företaget har anställda inspektörer på varje produktionskontor vars främsta uppgift är 
att kontrollera huruvida leverantörerna följer BSCI eller inte. Under räkenskapsåret 
2008/2009 utfördes 494 egna inspektioner på leverantörerna94. Då företaget ska 
kontraktera en ny leverantör är det viktigt att denna ska följa koden eller åtminstone ha 
en tydlig vilja att förbättra sig. KappAhl har på senare tid minskat antalet leverantörer i 
syfte att skapa en bättre kontakt med dem. 
 
Under 2008 tog KappAhl, tillsammans med sina leverantörer, fram en modell som 
bygger på ett färgschema med vilket inköpare och leverantörer kan skapa sig en bild av 
hur en leverantör lever upp till kraven i koden. I dagsläget sker granskningen endast av 
KappAhls leverantörer men de har som mål att under 2010 utöka kontrollen till 
leverantörer längre bak i ledet. 
 
Bangladesh är ett av KappAhls stora produktionsländer där de också har startat ett 
projekt för flickor som är minst 17 år, saknar utbildning och kommer från fattiga 
familjer. Målet med projektet är att lära upp flickorna till skickliga sömmerskor, ge dem 
utbildning och under de tre sista månaderna skola in dem i arbetet hos någon av 
KappAhls leverantörer. 

3.3.2 Produkter  

De kläder som företaget säljer ska vara miljö- och människovänliga. För att garantera 
detta använder sig KappAhl av en guide, som de själva har utvecklat, vid namn ”Test and 
Manufacturing Guide”. Denna omfattar förbjudna kemikalier i plagg, fysiska krav på 
plaggen och säkerhet i barnkläder som leverantörerna åtar sig att följa. Redan 1993 
kunde företagets kunder köpa miljömärkta plagg i butikerna och idag är över 7 miljoner, 
eller cirka 15 %, av alla klädesplagg märkta med Öko-Tex Standard 100, EU-blomman 
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och Organic Cotton.95 Miljömärkning är däremot något som KappAhl är relativt 
ensamma om i jämförelse med till exempel den stora konkurrenten Lindex som inte 
använder någon sådan märkning trots att företaget är anslutet till BSCI.96  Vidare 
använder sig KappAhl av bland annat tvättråd till kunderna för att förbättra 
miljöarbetet. 

3.3.3 Miljö  
 
1999 blev KappAhl den första modekedjan i världen som certifierades enligt 
miljöledningsstandarden ISO 14001. Idag omfattas en stor del av företagets verksamhet 
av miljöledningssystemet och ett långsiktigt mål är att få hela verksamheten att ingå i 
detta. KappAhl använder sig av SAM (Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö) som är ett system för 
planering och uppföljning inom säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Punkterna som tas upp i 
SAM ska en gång per år diskuteras av chefer och medarbetare i varje enhet inom 
företaget för att komma fram till en plan för den specifika enheten och något konkret 
inför året som följer. 
 
Det i KappAhls verksamhet som påverkar miljön mest negativt är kopplat till 
tygtillverkningen då det sker utsläpp av kemikalier till mark och vatten. För att minska 
denna påverkan har företaget under 2008 genomfört ett projekt i Bangladesh. Detta har 
de gjort hos fyra leverantörer i landet med förhoppningen om att det ska leda till renare 
vattenutsläpp hos leverantörerna. 
 
KappAhl arbetar också med att använda mindre miljöbelastande transportmedel. För att 
göra så lite skada på miljön som möjligt arbetar de aktivt med samlastning med andra 
företag och lägger upp planer för mer effektiva rutter, vilket utgör metoder som sparar 
på både miljö och pengar. ”Clean shipping” är ett projekt som KappAhl anslöt sig till 
under 2008 och vilket innebär att företagen ska sätta mer press på rederierna med 
målet att deras miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.  
 
En annan viktig punkt då det gäller miljöpåverkan är koldioxidutsläppen som leder till 
klimatproblem. KappAhls koldioxidutsläpp har under de senaste åren minskat trots att 
inköpen har ökat. Företaget klimatkompenserar även de anställdas tjänsteresor då de 
använder flygtransport. 

3.3.4 Medarbetare 

För KappAhl är det viktigt att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Det tidigare 
nämnda verktyget SAM är centralt också då det gäller medarbetare. Det används för att 
följa upp de anställdas situation på arbetsplatsen gällande bland annat säkerhetssystem, 
brandskydd, samarbete, friskvård och särbehandling. SAM-pärmarna genomarbetas en 
gång per år i varje arbetsgrupp i företaget, analyseras och mynnar sedan ut i en 
handlingsplan inom området för det kommande året. Det som inkluderas i detta område 
är hälsofrågor, kommunikation och butiksinredning. KappAhls årliga attitydmätningar 
visar ett resultat på 4,1 av 5 för företaget som arbetsplats, vilket är en siffra som är 
högre än branschgenomsnittet. Den orsak som anges är den tydliga styrningen i bolaget, 
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i vilken mål, strategier och policies lägger en bra grund för chefer inför deras 
beslutsfattande. Samma mätningar åskådliggör en stolthet bland medarbetarna i att vara 
anställda i organisationen och att 97 % kan rekommendera KappAhl som arbetsgivare.97  
 
Jämlikheten på arbetsplatsen är också viktig. Oavsett kön, etnisk tillhörighet eller 
religion ska medarbetarna ha samma karriärmöjligheter. I nuläget består KappAhls 
personal av 89 % kvinnor98 och det är även ett av de företag i Sverige som har flest 
kvinnor i ledningen. KappAhl arbetar dock för att få in fler män i företaget. 

3.3.5 Samarbeten och samhällsengagemang  

KappAhl utövar även sitt CSR-arbete genom att samarbeta med utvalda organisationer. 
Nedan följer en kort beskrivning av några av dessa. 
 

 Arbetar aktivt för BSCI, som de även har varit med att bygga upp.  
 

 Sponsrar BCI som finns till för att stärka konventionella bomullsodlingar i 
omvärlden i syfte att stötta dem med utbildning kring hur man får fram en mer 
miljöanpassad bomull.  

 
 Sponsor till 1,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa, som är en organisation vars 

ändamål är att främja hälsan för kvinnor över 45 år, vilka utgör 1,6 miljoner av 
Sveriges befolkning.99  

 
 Huvudsponsor till BRIS (Barnens Rätt I Samhället). 

 
 Sponsor av Hungerprojektet – en organisation som arbetar med information, 

utbildning och insamling av medel till globala program vars ändamål är att 
avskaffa hunger och fattigdom.100 

 
 Bedriver transportsamarbeten med andra företag. 

 
 

3.3.6 VD har ordet 

I KappAhls rapport för Miljö och socialt ansvar intervjuas VD Christian W. Jansson och 
svarar som följer på de ställda frågorna. 
 
 

 Varför jobbar KappAhl med CSR?  
 
”Primär drivkraft är den högsta moraliska uppfattning som finns hos oss. Vi vill vara ett 
juste och pålitligt företag. Vi behöver inte svara upp mot det externa trycket, för vi 
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skapar det själva internt. Men vi måste ständigt vara uppmärksamma och fundera: är det 
relevant eller inte? Det finns folk som till och med påstår att vi i princip ska vara 
ansvariga för bomullsodlingen i Uzbekistan och hela vägen framåt, men det går ju inte. 
Då blir det helt plötsligt jordbrukspolitik och det ska vi inte syssla med.” 
 
 

 Ställer investerare eller ägare några speciella krav på KappAhl kopplat till CSR? 
 
”Nej, CSR-arbete är något som de numera tar för givet och när vi granskas får vi också 
kvitto på att vårt arbete uppskattas.” 
 
 

 Vilken betydelse har ert CSR-arbete för lönsamheten? 
 
”Vi skulle ha gjort det ändå. Hade vi däremot struntat i det hade det förmodligen kostat 
på varumärket, vilket hade varit negativt. Men det går inte att mäta.” 
 
 

3.4 Telefonintervju med Ann-Marie Heinonen 
 
Vår intervju med KappAhls miljöchef, Ann-Marie Heinonen, genomfördes via telefon den 
29 april 2010.  
 
Heinonen inledde med att poängtera att man inte engagerar sig i CSR, utan CSR är ett 
begrepp för företagens sociala och miljömässiga engagemang. Hon fortsatte att berätta 
att KappAhl arbetar med CSR för att det är en självklarhet i dagens läge och gick sedan in 
på bakgrunden till varför KappAhl arbetar med miljö- och samhällsfrågor. Det började 
med att organisationer som Fairtrade och Rena Kläder drev kampanjer mot olika 
företags påverkan på omvärlden. De fokuserade på företag med kända namn, där bland 
andra amerikanska Nike föll offer för mycket kritik. Alla de granskningar som ägde rum 
gjorde att textilbranschen tvingades att börja arbeta väldigt tidigt med frågor inom CSR. 
På 90-talet drev denna våg in över Sverige och då blev KappAhl, Lindex, H&M och 
Indiska föremål för dessa kampanjer eftersom de var de enda företagen på den svenska 
marknaden som var välkända i branschen. Heinonen betonade att KappAhl hade jobbat 
med dessa frågor redan innan kampanjerna tog fart, men i och med granskningarna som 
infördes började företaget ägna mer resurser åt detta arbete. 
 
På frågan om vilka effekter CSR bidrar till i verksamheten kunde Heinonen först inte ge 
något rakt svar. När vi däremot ledde henne in på, för oss, tänkbara effekter, som till 
exempel mer motiverade medarbetare och starkare varumärke, svarade hon att det var 
självklart. Vidare förklarade hon att textilbranschen består av mestadels kvinnor och var 
även av åsikten att just kvinnor är mycket mer miljömedvetna och socialt engagerade än 
män. Kvinnor anser därför, enligt Heinonen, att det är viktigt att företag arbetar med 
CSR. Den effekt som CSR ger gäller även blivande anställda som lockas till företaget med 
ett starkt varumärke, vilket kan komma utav det sociala och miljömässiga arbetet. 
Vidare informerade Heinonen om att nästan alla chefer inom KappAhl är kvinnor, men 
att företaget arbetar mycket med jämställdhet för att få in fler män i organisationen. 
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Med anledning av uppsatsens huvudfråga var vi främst intresserade av hur lönsamheten 
i KappAhl har påverkats i takt med utvecklingen av CSR-arbetet inom företaget. Vi 
frågade om det finns siffror som visar på något samband, men det gör det dock inte. 
Heinonen ansåg att det var svårt att bedöma inverkan på lönsamheten utan ett 
sifferunderlag, men trodde dock alldeles säkert att KappAhls varumärke och 
konkurrenskraft har stärkts. Hon kom sedan återigen in på kopplingen till kvinnor och 
berättade att rent generellt, om ett företag riktar sig till kvinnor, kan de inte välja annat 
än att vara socialt och miljömässigt engagerade. KappAhl har många kunder och dessa 
måste tillfredsställas. Då kunderna inte vill köpa varor som är framställda på ett sätt 
som är skadligt för miljön strävar därför KappAhl efter att tillgodose dessa behov. 
Heinonen talade om att 15 % av klädsortimentet är miljömärkt, men att det däremot är 
få av företagets kunder som är medvetna om detta. Hon menade att det beror på att 
KappAhl är dåliga på att kommunicera vad de gör och har inte mycket marknadsföring 
alls kring detta. Vi undrade då varför de inte marknadsför sig mer och Heinonen 
förklarade att företaget från början inte gjorde detta på grund av att de inte ville sticka 
ut huvudet utan vara försiktiga med att säga vad de gör på grund av att de hade varit 
utsatta för tidigare nämnda kampanjer på 90-talet.  
 
Heinonen trodde däremot inte att KappAhl har en konkurrensfördel i och med deras 
arbete med CSR. Hon menar att KappAhl, H&M och Lindex är duktiga allihop och att det 
inte är mycket som skiljer företagen åt då de i stort sett har samma kunder. Alltså har 
inte KappAhl någon större konkurrensfördel med sitt CSR-arbete i jämförelse med dessa 
företag. Hon nämnde dock inte hur situationen ser ut i jämförelse med andra företag i 
branschen. 
 
Vidare frågade vi hur stora kostnaderna uppskattas vara för investeringarna i CSR, men 
som tidigare har nämnts har KappAhl inte räknat på detta. Däremot tog Heinonen i detta 
sammanhang upp miljöcertifieringen ISO14001. Hon berättade att KappAhl var den 
första modekedjan i världen att bli certifierad enligt denna miljöledningsstandard och 
att det skedde redan 1999. Vidare avslöjade Heinonen att det kostar att vara 
standardiserat i och med de interna och externa revisioner som är en del av ISO14001. 
Däremot betonar hon att det går att göra investeringar i CSR som leder till en bättre 
miljö samtidigt som kostnaderna minskar. Ett exempel på detta är ”Grön El” som 
KappAhl har infört i sin verksamhet. Då det gäller transport började företaget tidigt 
använda sig av järnväg, vilket anses vara ett mer miljövänligt alternativ vid transporten 
av gods. Detta har lett till minskade koldioxidutsläpp, men även minskade kostnader för 
KappAhl. 
 
KappAhls CSR-arbete är speciellt i jämförelse med andras i det hänseende att företaget, 
som Heinonen berättade, har varit ISO14001-certifierade sedan 1999. De har därför en 
tredje part i form av externa revisorer som har insyn i vad företaget gör, något som 
Heinonen menar är ovanligt. Den första uppförandekoden infördes i företaget 1997 och 
liksom engagemanget inom CSR sedan dess har framskridit betonar Heinonen att 
arbetet kommer att utvecklas ytterligare i framtiden. 
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4. Analys 
 

K apitlet som följer redogör för den analys som vi har utfört genom att granska det 

empiriska materialet utifrån den sammanställda referensramen. Vi inleder med att 
beskriva KappAhls CSR-arbete med hjälp av teorin och dess modeller och ger vidare förslag 
på förändringar som KappAhl skulle kunna göra i syfte att öka sin lönsamhet med hjälp av 
sina ansträngningar inom CSR-området. 
 
 

4.1 The Triple Bottom Line 
 
Enligt modellen the Triple Bottom Line måste det finnas en balans mellan företagets 
finansiella, miljömässiga och sociala prestationer för att uppnå långsiktig lönsamhet. 
KappAhls vision är att bli den ledande och mest lönsamma modekedjan och ledningen är 
väl införstådd i att det krävs en kombination mellan de tre nämnda faktorerna för att 
uppfylla denna vision. Då detta är ett teoretiskt perspektiv på hur företag kan uppnå 
långsiktig lönsamhet kan vi konstatera att en fullständig balans kan vara svår att uppnå i 
praktiken och att det är möjligt att mest fokus ligger på den finansiella prestationen. 
KappAhl har på sin hemsida bland annat årsredovisningar, statistik och nyckeltal från 
flera år tillbaka medan de endast har en rapport för det hållbarhetsarbete som företaget 
har utfört under åren. För att kompensera detta är ett kort avsnitt rörande miljö- och 
samhällsarbetet inkluderat i varje årsredovisning. Det faktum att KappAhls redovisade 
finansiella information är mer utförlig och omfattande än deras CSR-rapport tyder dock 
på att de ännu inte har uppnått den balans som krävs för att uppnå lönsamhet enligt 
modellen the Triple Bottom Line. Vi är dock medvetna om att anledningen till att den 
finansiella informationen fått mer plats än den rörande CSR är att det inte finns samma 
krav på det sista som på det tidigare.  
 

4.2 CSR-pyramiden 
 
När vi utvärderar KappAhls verksamhet utifrån CSR-pyramiden kan vi konstatera att 
företaget uppfyller kriterierna för ekonomiskt ansvar, vilket innebär att det ska uppnå 
en vinstdrivande verksamhet. Något som talar för detta är KappAhls uttalade strategi 
som är inriktad på intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet. Då vi inte har kommit i 
kontakt med uppgifter som talar för att KappAhl inte infriar det lagliga ansvaret kan vi 
fastslå att företaget uppfyller även detta kriterium. Theodore Levitt och Milton Friedman 
var av åsikten att ett företag endast skulle begränsa sig till dessa två ansvarsområden 
och genom detta maximera sin vinst. Levitt ansåg vidare att företaget skulle lämna 
ansvaret för samhället och miljön till staten. Statens roll har däremot förändrats sedan 
Levitts avhandling. Då det i dagens läge har blivit allt vanligare med privatiseringar, 
samtidigt som statens inflytande över företagandet har minskat, kan vi dock fastställa 
att detta inte är möjligt. 
 
Det etiska ansvaret består av normer och förväntningar på hur organisationen i fråga 
bör vara verksam. I intervjun med Ann-Marie Heinonen framkom att kunderna 
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förväntar sig att ett företag ska arbeta med CSR och vi kan därför säga att det etiska 
ansvaret uppfylls av det CSR-arbete som KappAhl utför. Detta styrks av 
legitimitetsteorin som bygger på det sociala kontraktet mellan företag och intressenter. 
Enligt denna teori har intressenternas förväntningar en central betydelse för vad ett 
företag gör för samhälle och miljö. Om inte samhället skulle förvänta sig att 
organisationen ska ägna sig åt CSR skulle den heller inte göra det, eller åtminstone göra 
det i mindre utsträckning än idag. Samhället förväntar sig alltså att KappAhl ska arbeta 
med CSR och företaget strävar därför efter att göra sin verksamhet legitim genom att 
möta dessa förväntningar. Vi kan dock inte med säkerhet fastställa att KappAhl uppfyller 
alla de förväntningar som samhället har byggt upp. Det är möjligt att det finns brister i 
till exempel leverantörsleden, vilka vi som intressenter inte vet om, som därför skulle 
innebära att KappAhl inte tar ett fullt etiskt ansvar. 
  
Toppen av pyramiden utgörs av det filantropiska ansvar som handlar om att företaget 
ska förbättra det samhälle de verkar i. Här kan diskuteras om KappAhls kärnverksamhet 
verkligen förbättrar samhället eller bara gör det mindre dåligt. Vi ser dock bevis för att 
KappAhl främjar samhället i form av till exempel det välgörenhetsarbete och den 
utbildning som KappAhl utför och arrangerar i Bangladesh. Däremot ifrågasätter vi om 
existensen av företaget och det positiva som det gör för samhället överväger den 
negativa påverkan som företagsverksamheten kan ha på samhälle och miljö.  
 
Pyramiden bygger på att företaget ska ta ett totalt ansvar genom att uppfylla alla av dess 
fyra steg. Enligt modellen the Triple Bottom Line leder ett totalt ansvar till ökad 
lönsamhet för företaget. Därmed drar vi slutsatsen att om KappAhl uppfyller 
pyramidens alla rekvisit kan företaget öka sin lönsamhet. Däremot finns det alltid 
förbättringar att göra i företags CSR-arbete, och så även i KappAhls fall. Vi vill dock 
klargöra att vi drar dessa slutsatser med de teoretiska modellerna som bakgrund och 
anser att teorierna beskriver extremfall som vi inte tror kan appliceras till fullo på 
verkliga företag. Fortsättningsvis kommer vi att redogöra för tidigare forskningsresultat 
som har kommit fram till att det går att uppnå ökad lönsamhet genom ett aktivt CSR-
arbete trots att företaget inte uppfyller alla de kriterier som modellerna bygger på.  
 
 

4.3 Försäljning 
 
Enligt teorierna, av bland andra McWilliams & Siegel, kan engagemanget i CSR leda till 
en ökad försäljning och på så vis ökad lönsamhet. KappAhl är däremot inte ensamma om 
att bedriva ett sådant miljö- och samhällsarbete. Heinonen berättade under intervjun att 
Lindex, H&M och KappAhl är likvärdiga företag som arbetar på ett likartat sätt med CSR 
och dessutom har samma kunder. Således var hon av åsikten att KappAhl inte har en 
konkurrensfördel genom sitt samhälls- och miljöengagemang, vilket VD Christian W. 
Jansson håller med om. Om den teori som säger att CSR-arbete resulterar i ökad 
försäljning och därför leder till ökad lönsamhet stämmer, och vi gör det enkla 
antagandet att alla företag idag arbetar med CSR, kommer inget företag att ha en 
konkurrensfördel gentemot något annat. Vi tolkar däremot McWilliams och Siegels 
resonemang kring att CSR skapar konkurrensfördelar som gällande förr då det bara var 
ett fåtal företag som arbetade med dessa frågor. Idag arbetar de flesta företag med CSR 
och deras teori kan därför vara svårapplicerad i dagsläget då miljö- och samhällsarbete 
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nästan blivit en självklarhet för många företag. Emellertid ökar konkurrenskraften bland 
företagen, vilket alltså bör skiljas från begreppet konkurrensfördel. Om vi betraktar 
scenariot att ett av företagen väljer att inte alls arbeta med CSR, drar vi slutsatsen att 
detta företag skulle tappa kunder relativt sina konkurrenter. Detta förutsätter 
antagandet ”allt annat lika”, det vill säga att de omständigheter som ligger utanför 
företagens egna kontroll, såsom kunders inkomstförändringar och priset på 
substitutvaror, är oförändrade. Således kan vi inte med säkerhet konstatera att 
KappAhls försäljning har ökat, men förmodligen har de genom sitt CSR-arbete bibehållit 
dess nivå. 

4.3.1 Differentiering och marknadsföring 

I dagens samhälle är enbart det faktum att ett företag arbetar med CSR inte en källa till 
differentiering på marknaden. Att demonstrera det klart och tydligt via produkternas 
märkning kan däremot vara det, då sådan märkning idag ännu inte är en självklarhet. 
KappAhls sortiment består av 15 % miljömärkta plagg, till skillnad från dess 
konkurrenter vilka miljömärker i mycket mindre utsträckning eller inte alls. Genom att 
erbjuda miljömärkta plagg utmärker sig KappAhl på marknaden och besitter således en 
differentieringsfaktor gentemot de konkurrerande företagen.  
 
För att differentieringen av en produkt ska vara framgångsrik krävs dock att potentiella 
kunder är medvetna om dessa kännetecken. KappAhl verkar på konfektionsmarknaden 
som karakteriseras av försäljning av bland annat kläder vilket kan ses som ”Search 
goods”. För denna typ av varor är det viktigt att märkningen är korrekt och informativ 
för att kunden ska kunna bedöma plaggets kvalitet på ett så tillförlitigt sätt som möjligt. 
På samma sätt är det av stor betydelse att KappAhl framhäver plaggens CSR-attribut. I 
och med detta ökar sannolikheten att kunden väljer plagget från KappAhl istället för ett, 
som han eller hon tror, likvärdigt plagg från en konkurrent som egentligen inte har de 
attribut som KappAhls plagg har. Heinonen uppgav däremot att företagets 
marknadsföring för miljömärkta produkter och vad de gör för samhället och miljön i 
övrigt är bristfällig. En ökad marknadsföring av företagets produkter med CSR-attribut 
och dess övriga samhälls- och miljöengagemang skulle kunna leda till att medvetenheten 
om denna del av verksamheten bland kunderna ökar. Det finns undersökningar som 
visar att kunders intresse för CSR-relaterade produkter har stigit och att de idag köper 
mer av dessa varor. Därför skulle en mer utvecklad marknadsföring troligen leda till 
ökad försäljning. 
 
KappAhl kan dessutom genom adekvat marknadsföring skapa en image hos kunderna av 
ett företag som förmedlar kvalitet, pålitlighet och ärlighet. Kundernas förbättrade bild av 
företaget kan komma att leda till ett starkare varumärke och därmed resultera i ökad 
försäljning samt högre lönsamhet. Något som dock kan skada KappAhls image är 
osäkerhet kring företagets egentliga skyldigheter. KappAhls VD, Christian W. Jansson, 
uppger till exempel i en intervju i CSR-rapporten att företaget inte ska ta ansvar för 
bomullsodlingarna i Uzbekistan eftersom det då, enligt honom, skulle handla om 
jordbrukspolitik. Däremot är KappAhl, sedan 2007, sponsorer av BCI som främjar 
konventionella bomullsodlingar runt om i världen. Denna tvetydighet kan skapa 
förvirring kring företagets egentliga ansvar, vilket kan leda till att kunderna tvivlar på 
dess tillförlitlighet och ställer sig frågan huruvida KappAhl verkligen arbetar för att 
främja miljön och samhället. VD:ns uttalande kring bomullsodlingarna kan i sig skicka fel 
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signaler som förmedlar att företaget inte tar ett ansvar som de, enligt många, borde göra. 
Vi konstaterar därför att KappAhls image kan ta skada dels av en organisation som inte 
är helt enig om sin filosofi, samt negativa yttranden rörande dess ansvar. 
 
I dagsläget lägger inte KappAhl tillräckligt stora resurser på att marknadsföra sitt CSR-
arbete. Därför är heller inte den nuvarande marknadsföringen en faktor som främjar 
sambandet mellan CSR och lönsamhet i KappAhls fall. 

4.3.2 Medarbetare 

Enligt statistiken kan 97 % av alla anställda rekommendera KappAhl som arbetsgivare 
och företaget som arbetsplats får dessutom 4,1 poäng av 5 möjliga. En bidragande faktor 
till medarbetarnas situation på arbetsplatsen är en väl utvecklad handlingsplan som 
KappAhl har för sin personal. Det faktum att de anställda trivs på arbetet leder, enligt 
teorin, till förbättrad produktivitet, kundservice och försäljning. Genom ”Employer 
branding” kan medarbetarnas positiva respons också leda till att de talar gott om 
företaget. Detta i sin tur kan skapa ett ökat intresse för KappAhl som arbetsgivare och 
även göra att företaget ökar sin försäljning. Då den nämnda handlingsplanen är en del av 
KappAhls CSR-arbete kan vi därför konstatera att det finns ett positivt förhållande 
mellan att satsa på medarbetarna och lönsamhet.  
 
Heinonen tror också att medarbetare kan lockas till företaget av det faktum att det 
bedriver ett utvecklat samhälls- och miljöarbete. Enligt undersökningen utförd av 
Hudson Institute är anställda som arbetar på engagerade företag sex gånger så lojala 
som medarbetare på ett företag som inte engagerar sig i samhälle och miljö. Då KappAhl 
är ett engagerat företag skulle personalen, enligt teorin, vara mer lojal och företaget 
skulle därför ha en låg rotation på personal. I och med detta skulle KappAhl sänka sina 
utbildnings- och rekryteringskostnader. Lägre kostnader ger ett högre resultat förutsatt 
att, som tidigare nämnts, intäkterna hålls konstanta eller ökar. Därigenom uppnår 
företaget även en ökad lönsamhet. Värt att notera är dock att Heinonen inte svarade rakt 
ut på frågan om vilka effekter som CSR har på KappAhls verksamhet. Istället gav vi 
henne några exempel på sådana effekter, varpå hon instämde just i att medarbetare kan 
lockas till företaget som en följd av dess CSR-arbete.  

4.4 Besparingar 

En faktor som leder till besparingar för KappAhl är det faktum att företaget, enligt 
teorin, har en låg rotation på personal, vilket sänker företagets utbildnings- och 
rekryteringskostnader. Vidare finns det element som både resulterar i lägre kostnader 
och en bättre miljö. Exempelvis använder sig KappAhl av ”Grön El”, som är såväl billigare 
som miljövänligare, och samlastning gällande transport. Dessa besparingar leder till att 
KappAhl får en buffert med medel som kan återinvesteras i företaget i syfte att uppnå 
högre lönsamhet. Som tidigare nämnts satsar de för lite på marknadsföring och därför 
skulle KappAhl tjäna på att använda dessa medel för detta ändamål.  
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5. Slutsats 
 
För att sammanfatta denna studie kan vi först och främst konstatera att KappAhl inte 
har uppnått den fullständiga balans som förespråkas av the Triple Botttom Line. 
Företaget uppfyller heller inte alla steg för att uppnå lönsamhet enligt CSR-pyramiden. 
Dock anser vi att dessa två teoretiska modeller är mycket extrema och svåra att 
applicera på verkliga fall. 
 
Vidare har vi kommit fram till att KappAhls CSR-arbete inte kan ses som en 
konkurrensfördel då de flesta företag i dagens samhälle arbetar med miljö- och 
samhällsfrågor. Vi förmodar däremot att konkurrenskraften kan ha ökat som en följd av 
de insatser som KappAhl har gjort inom området.  
 
De miljömärkta plagg som KappAhl har till försäljning utgör en differentieringsfaktor då 
konkurrenterna inte i lika stor utsträckning erbjuder detta. För att kunna dra nytta av 
denna differentieringsfaktor är det däremot viktigt att ha en stark marknadsföring i 
syfte att uppnå ökad lönsamhet. 
 
Undersökningar har visat att KappAhl är en bra arbetsplats. Medarbetarnas trivsel är en 
faktor som enligt oss bidrar till en ökad lönsamhet för företaget.  
 
Genom CSR-arbetet ökar dessutom KappAhl sina besparingar, exempelvis via 
användningen av Grön El men även genom minskade utbildnings- och 
rekryteringskostnader. 
 
Avslutningsvis har vi, utifrån den undersökning som vi har genomfört av KappAhl, 
kommit fram till att det alltså kan finnas ett positivt förhållande mellan ett företags CSR-
arbete och dess lönsamhet beroende på hur väl företaget förvaltar sina aktiviteter inom 
området. 
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6. Reflektion 
 

V  isst material i empirin har inte kunnat analyserats med stöd av teorier,  modeller 

eller tidigare forskning som vi har redogjort för i vår studie. Reflektionen inleds därför med 
ett resonemang av våra personliga uppfattningar kring uppsatsens innehåll och fortsätter 
sedan med en diskussion kring temat målgrupp och medarbetare i KappAhl. Slutligen 
redogör vi för validiteten av våra slutsatser samt ger förslag till vidare forskning. 
 

 

6.1 Uppsatsens innehåll 

Inkomst, smak och preferenser, demografi samt pris på substitutvaror, vilka beskrivs i 
referensramen, är alla element som ligger utanför KappAhls kontroll. Eftersom 
uppsatsen utgår från företagets perspektiv på sitt CSR-arbete väljer vi således att inte 
utföra någon detaljerad analys kring dessa faktorers påverkan på KappAhls verksamhet. 
Vi drar däremot slutsatsen att de helt klart har stor betydelse för företaget och 
efterfrågan på dess produkter.  Vi insåg även att delar av empirin som redogör för 

KappAhls CSR-arbete inte var möjliga att analysera med hjälp av teorierna och övrigt 
innehåll i referensramen.  Vi anser dock att detta material skapar ett värde för studien i 
det avseende att det ger läsaren en bakgrundsbild av företaget för den följande 
rapporten. 
 

6.2 Egna tankar och åsikter 
 

KappAhl domineras av kvinnliga medarbetare – både i ledningen och i den övriga 
verksamheten. Då KappAhl Kvinna utgör 58 % av den totala nettoomsättningen 
stämmer detta därför överens med tidigare forskning som avslöjar att det har visat sig 

lönsamt att satsa på kvinnor i företag. Det amerikanska företaget Best Buy tror att en 
plats där kvinnor vill arbeta också är en plats där kvinnor vill shoppa. Vidare var 
Heinonen av åsikten att just kvinnor är mycket mer miljömedvetna och socialt 
engagerade än män. Vi är dock inte överens med Heinonen om detta uttalande. Med 
denna inställning kan KappAhl eventuellt gå miste om manlig arbetskraft och därför 
förlora kunder i det manliga segmentet. Idag innehar KappAhl Man endast 14 % av 
nettoomsättningen. Genom att försöka få in fler män i företaget, vilket KappAhl också 
uppmuntrar, kan det få ett större antal män att köpa sina kläder på KappAhl. Vi tror att 
om det finns fler manliga arbetare i butikerna är det mer troligt att män vill handla där, 
än om butikerna bara expedieras av kvinnor vilket kan ge intrycket att företaget enbart 

vänder sig till kvinnliga kunder. Genom att lägga mer uppmärksamhet på den manliga 
kundgruppen menar vi således att KappAhl kan öka sin försäljning och därigenom höja 
sin lönsamhet. Detta förutsätter dock att kostnaderna hålls konstanta eller minskar, 
vilket också skulle innebära att för varje anställd man får en kvinna lämna sin 
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anställning. Detta skulle i sin tur, om teorin stämmer, leda till att även den kvinnliga 
kundkretsen skulle minska och, förmodligen, ersättas av den manliga. Därför skulle 
förändringen av kundsegmentets könsfördelning ändå eventuellt inte leda till en ökad 
lönsamhet, förutsatt att män och kvinnor spenderar lika mycket pengar på kläder. 

 

6.3 Validitet 
 
Vid insamlingen av information till framför allt referensramen kom vi i kontakt med 
material som i vissa fall var flera år gammalt. Då vi anser att materialet, som består av 
vetenskapliga artiklar, fortfarande är relevant beslutade vi oss ändå för att använda det. 
Den empiriska information som vi har använt oss av är hämtad från KappAhls hemsida. 
Den är således utformad av företaget självt och kan därför vara vinklad till dess fördel.  
  
Vi inser i efterhand att intervjun med Ann-Marie Heinonen kunde ha utförts på ett sätt 
som bättre hade tillvaratagit den information som hon delgav. Intervjun genomfördes 
via telefon och då vi inte hade möjlighet att spela in den på band försvårades i efterhand 
bearbetningen av materialet. Eftersom det var svårt att hinna anteckna varje ord som 
Heinonen sa finns det risk för att vi gick miste om relevant information. Vid ett tillfälle 
under intervjun hade Heinonen svårt att svara rakt på vår fråga angående vilka effekter 
som CSR har på KappAhls verksamhet, varpå vi gav henne tänkbara svarsalternativ. 
Eftersom detta således var en ledande fråga är vi medvetna om att det därför kan ha 
påverkat hennes svar. 
 
Dessutom kan det faktum att vi genomförde endast en intervju med enbart en 
representant från KappAhl ha påverkat studiens resultat i det avseende att det kan ha 
speglat intervjuobjektets personliga uppfattningar. Genom att tillfråga flera personer i 
företaget hade vi eventuellt kunnat uppnå en mer tillförlitlig och bred bild av hur 
situationen ser ut. Därtill är Heinonen miljöchef och är därför specialiserad inom just det 
området. Det är därför möjligt att hennes kunskaper gällande kopplingen mellan CSR 
och lönsamhet är bristfälliga. Därav inser vi i efterhand att det hade varit fördelaktigt att 
intervjua en representant från exempelvis ekonomiavdelningen. 
 
VD Christian W. Jansson betonade att det inte går att mäta den påverkan som CSR har på 
ett företags lönsamhet i siffror. Heinonen bekräftade även att KappAhl inte har räknat på 
om och i vilken utsträckning företagets CSR-arbete påverkar dess lönsamhet och därför 
fick vi dra våra egna slutsatser med hjälp av den insamlade teorin. Vi är väl medvetna 
om att detta kan ha påverkat studiens validitet då vi inte har fått tillgång till några 
absoluta fakta utan gjort våra egna antaganden baserade på teorier samt tidigare 
forskningsresultat. 
 
Som tidigare har nämnts avstår vi från att göra en generalisering för alla företag i 
konfektionsbranschen. Vi tror dock att vårt resultat mycket väl kan vara gällande för 
flera stora företag inom denna bransch. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Tidigare forskning har visat sig vara mycket tvetydig och ofullständig då det gäller 
sambandet mellan CSR-arbete och lönsamhet i företag. Vid insamlandet av information 
kom vi i kontakt både med undersökningar som visade ett positivt förhållande mellan 
dessa två faktorer och de som hävdade att det inte existerar något samband. I och med 
detta anser vi det nödvändigt med fler studier kring ämnet för att få bevis på hur 
förhållandet verkligen ser ut. 
 
Vi är medvetna om att det handlar om ett svårbemästrat problem men tror ändå att det 
med tillgång till utökade resurser och kompetens skulle vara möjligt att genomföra en 
mer tillförlitlig och adekvat studie i ämnet. 
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8. Bilaga 

 

8.1 Intervjufrågor till Ann-Marie Heinonen 
 
 

1. Varför engagerar sig ditt företag inom CSR?  
 
 

2. Vilka effekter bidrar CSR till, enligt dig? 
          
 

3. Hur har lönsamheten i Kappahl påverkats i takt med utvecklingen av CSR-arbetet 
inom företaget? Negativt eller positivt? 
 
 

4. På vilket sätt, annat än lönsamheten, har CSR-arbetet varit positivt/negativt för 
Kappahl? 
 
 

5. Hur mycket uppskattar ni att investeringarna i CSR kostar?  
 
 

6. Vad gör ert CSR-arbete speciellt i jämförelse med andra företags CSR-arbete? 
 
 

7. Hur tror ni att ert CSR-arbete kommer att utvecklas i framtiden?  


