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Sammanfattning  
 

Titel:                   CSR- En granskning av KappAhls sociala 

ansvarstagande 
   

Författare:          Alexandra Baghdo 
                      Amna Ansari 
    
Handledare:          Fotis Theodoridis 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för de generella tankarna kring 
ISO 26 000, analysera KappAhls CSR policy genom att koppla policyn till 
ISO 26 000 samt redogöra för hur KappAhl konkret arbetar med CSR.  

Teori: Teorier som används i uppsatsen är institutionell teori, intressent 
teori men även Carrolls CSR Pyramid modell. Tanken är att med hjälp av 
dessa teorier kunna analysera innehållet av standarderna, KappAhls CSR 
policy och hur de konkret arbetar med dessa standarder och riktlinjer. 

Empiri: Empirin består av tre delar där den första och andra delen utgörs 
av innehållsanalys av standarden ISO 26 000 och KappAhls CSR policy 
med fokus på uppförandekoden för deras leverantörer. Den sista delen 
beskriver hur KappAhl allmänt jobbar med CSR i vardagen.  

Slutsats: Uppsatsen avslutas med en diskussion om KappAhls tillämpning 
av ISO 26 000 och deras egna CSR policy. Dessa standarder och riktlinjer 
finns för att bidra med ett etiskt ansvar men också får att det ligger i deras 
intresse att följa dessa. Genom att följa standarderna förstärks varumärket 
och överlevnadsförmågan ökar.  

Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, ISO 26 000, KappAhls 
CSR policy, institutionell teori, intressentteori, Carroll’s CSR Pyramid. 
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Abstract 
 

Title:                CSR- A review of KappAhls social responsibility 

Author:            Alexandra Baghdo  
                          Ansari Amna 
 
Mentor:            Fotis Theodoridis 

Purpose: The purpose of this thesis is to account the general ideas of ISO 
26 000, analyze KappAhl's CSR policy by linking the policy to the ISO 
26 000 standards, and describe how KappAhl works with CSR. 

Theory: Theories applied in the thesis include institutional theory, 
stakeholder theory and Carroll's CSR Pyramid model. The idea is to use 
these theories to analyze the content of the standards, KappAhl's CSR 
policy and how they function with these standards and guidelines. 

Empirics: The empirical material consists of three parts. The first and 
second part is the content analysis of the standard ISO 26 000 and 
KappAhl's CSR policy that focuses on the code of conduct for their 
suppliers. The last section describes how KappAhl actually works with 
CSR. 

Conclusion: The essay concludes with a discussion of KappAhl’s 
application of ISO 26 000 and their own CSR policy. These standards and 
guidelines are present not only to provide an ethical responsibility but also 
as it is in their best interest to follow them. By following the standards, the 
brand value gains success and survivability increases. 

Keywords: CSR, Corporate Social Responsibilty, ISO 26 000, KappAhl's 
CSR policy, institutional theory, stakeholder theory, Carroll's CSR 
Pyramid model. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi redogöra för bakgrunden till CSR och ISO/CCD 26000 samt 
KappAhls arbete med CSR. Vidare kommer vi även redogöra för undersökningens 
syfte, problemformulering samt avgränsning.  

1.1 Bakgrund  

Företagen är en central institution i vårt samhälle, de bidrar med tjänster och 

produkter som efterfrågas av samhället samt skapar arbetsplatser. (Grafström, 

Göthberg & Windell 2008) Den senaste tiden har företag runt om i världen utvecklats 

till att etablera sig globalt. Företagen kan stöta på motsättningar vid globalisering, det 

kan röra sig om kulturella skillnader men även om miljöförstöringar orsakade av 

företagen. (Ahrne & Papakostas 2002) 

Sedan slutet av 1990- talet har stora skandaler uppmärksammats av allmänheten. År 

1999 gick Enron i konkurs efter redovisningsbrott och den svenska motsvarigheten till 

det som uppmärksammades i USA är Svenska Skandia affären, där ledningsbeslut 

som missgynnade kunderna var en av händelserna som låg till grund för skandalen. 

(Grafström, Göthberg & Windell 2008) En annan skandal som uppmärksammandes 

2012 var H&M som vart kritiserade för att det förekommit massvimningar i deras 

fabriker i Kambodja. (www.fairtradecenter.se A)  

Globaliseringen medför krav från samhället, bland annat från kunder, konsumenter, 

myndigheter och föreningar. Detta medför ett aktivt socialt ansvarstagande från 

företagen, eftersom det är främmande länder som tar skada av företagets handlingar. 

Organisationsledare börjar inse vikten av en varaktig framgång. Dessa ledare måste 

forma sina företag utifrån trovärdiga affärsmetoder, förebygga och undvika 

förekomsten av aktiviteter som utnyttjar arbetskraft i form av barnarbete, dåliga 

arbetsvillkor men även miljöförstöring.  (www.iso.org B)  

I samband med den globala etableringen får företagen svårt att följa ländernas lagar 

och regler. Då det inte finns någon gemensam lag om miljöfrågor, mänskliga 

rättigheter samt arbetsvillkor leder det till att olika intresseorganisationer skapas av 

samhället. Standarder så som CSR och ISO/CCD 26000 har skapats av 

intresseorganisationer och finns för att främja allmänhetens nytta. (Ahrne & 

Papakostas 2002)  
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CSR står för Corporate Social Responsiblity som är ett frivilligt företagsansvar 

gentemot samhället. Idén om CSR är skapad för att styra företagsverksamheter utifrån 

samhällets bästa. Detta görs via standarder istället för lagstiftning. CSR sätter press på 

företagen att följa dess riktlinjer för att uppnå legitimitet. (Jutterström & Norberg 

2011)  

 

ISO grundades i idén om CSR, det sociala ansvarstagandet som vuxit fram och 

institutionaliserats genom delade åsikter från starka internationella aktörer. Idén 

världs mobiliserades till ISO 26 000. (Steinholtz, 2011) 

 

Definitionen av det sociala ansvaret enligt ISO 26 000 är: 

”Socialt ansvarstagande innebär ett transparent och etiskt 
uppförande som bidrar till hållbar utveckling, som följer tillämplig 
lag och är förenligt med internationella uppförandenormer. Det 
innebär också att socialt ansvarstagande är integrerat i hela 
organisationen, att det praktiseras i organisationens relationer och 
att organisationen tar hänsyn till intressenternas intressen.”   

(www.privat.csr-kompassen.se C) 

Företagen står själva till svars för de miljöhändelser som de påverkat. Dessa händelser 

uppmärksammas mer i dagens media och har bidragit till en ökad medvetenhet hos 

företagen vilket lett till ett ökat intresse kring det sociala och miljömässiga 

ansvarstagandet under den senaste tiden. (Larsson 1997)  

CSR berör miljöfrågor, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter men till skillnad 

från lagar så är standarderna frivilliga att följa. Det innebär att företagen tar initiativet 

och engagerar sig frivilligt i samhällsfrågor samt samhällsutvecklingen. (Jutterström 

& Norberg 2011) Enligt EU-kommissionen innebär begreppet CSR: "ett koncept där 

företag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin 

samverkan med intressenterna." (www.privat.csr-kompassen.se C)  

Forskningen om företagens sociala ansvar startade på 1950 – talet och har sedan dess 

ständigt utvecklats. Redan på 1600- talet utvecklades flera organisationer som idag 

betraktas som en del av vårt välfärdssamhälle. Organisationerna arbetade för sjukvård, 

utbildning samt sociala tjänster som staten stod för. LM Ericsson betraktades som 

ledande inom socialt ansvar på 1940- talet, företaget startade ett daghem för de 

anställdas barn. Andra tjänster som Ericsson kom att erbjuda de anställda var 
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sportaktiviteter, företagshälsovård och barnkoloniverksamhet. (Grafström, Göthberg 

& Windell 2008) Under 2000- talet ökade intresset för CSR, flera företag bland annat 

i västvärlden började använda sig av CSR:s riktlinjer. Inom den Europeiska unionen 

år 2007 har 97 procent av de 150 största företagen ett CSR-engagemang på sin 

hemsida, i Sverige har 75 procent av de 100 största företagen ett CSR engagemang. 

De stora företagen förväntas jobba med CSR och beskriver ofta att de gör det. 

(Jutterström & Norberg 2011) 

 

ISO 26000 bygger på sju grundläggande principer: mänskliga rättigheter, miljö, 

organisationsstyrning, arbetsvillkor, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och 

lokal samhällsutveckling. (www.iso.org B) ISO 26000 hjälper till att få en global 

förståelse för vad socialt ansvar är och vad organisationer behöver göra för att arbeta 

på ett socialt ansvarsfullt sätt.  

ISO 26000 är en internationell standard utifrån idéer och etiska aspekter i världen. 

Detta ger frivilliga riktlinjer och vägledning om social ansvarstagande inte bara inom 

näringslivsorganisationer men även för offentliga organisationer av alla slag. Denna 

standard är anpassad för företag som befinner sig både inom den offentliga och 

privata sektorn i industriländer och utvecklingsländer. ISO är ett nätverk för de 

nationella standardiseringsorganen i 163 länder. Då innebörden av socialt 

ansvarstagande kan variera så förekommer svårigheter med att lyckas sätta 

principerna om socialt ansvarstagande i praktiken och hur man genomför det effektivt. 

(www.iso.org B)  

Ett av de företag som var först ut i världen i klädbranschen med att anamma 

miljöcertifiering var KappAhl år 1999. Företaget visste redan tidigt att miljö och 

socialt ansvar var viktigt för människan och att det skulle gynna verksamheten och 

började därmed sträva efter att höra till de ledande företagen inom CSR och bland de 

större modekedjorna i Europa. KappAhl strävar efter en hållbar framtid och ett 

samhällsengagemang som görs bäst via långsiktigt agerande. Företagen strävar 

ständigt efter att följa omvärldens utveckling och detta skapar inte bara utmaningar 

men även möjligheter. De miljömässiga sociala riskerna i branschen påverkar allt från 

design, produktion, transport och från lager till butik. KappAhl är näst störst inom eko 

modet i Sverige då man 2011 hade miljömärkta plagg på upp till 20 % av det totala 

utbudet. (www.kappahl.se D) 
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Enligt rättvis handels policy är det ovanligt att klädesplagg i de svenska butikerna är 

tillverkade i Sverige. Oftast tänker vi inte på vilka förhållanden och arbetsmiljöer 

dessa kläder har tillverkats i. (www.Rattvishandel.net E) Man menar även i enlighet 

men rättvis handels policy att barnarbete, extremt låga arbetsdagar, hälsofarlig 

arbetsmiljö och låg lön är några av de förhållanden som arbetare får leva med. 

Företagen inom klädesbranschen vill kunna påverka det och förbättra 

omständigheterna och jobbar därför med etiska, sociala och miljömässiga frågor med 

hjälp av CSR:s riktlinjer. Företagen får därmed ett större ansvarstagande i och med att 

deras agerande kan leda till stora konsekvenser för människan och naturen. 

(www.Rattvishandel.net F) 

1.2 Problemdiskussion  

I och med globaliseringen förekommer det tvister i form av olika lagstiftningar i de 

olika länderna som företagens leverantörer befinner sig i. I samband med 

globaliseringen sker vissa kulturkrockar. De värderingar och normer som vi i Sverige 

ser som självklara skiljer sig från omvärldens. CSR och dess riktlinjer är något som 

passar in i den västerländska världen och då man som svenskt företag intar annat 

lands marknad kan det vara svårt att anpassa sig. Då det inte finns någon gemensam 

lag om miljöfrågor, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor skapar samhället 

standarder i form av CSR och ISO 26000. Denna policy kan anammas av företagen 

men behöver inte följas. Detta ger företagen en frivillighet att följa riktlinjerna i den 

grad de själva känner för att göra. Man kan tycka att då dessa standarder berör så 

viktiga delar borde dessa riktlinjer legitimeras. Det bör vara en självklarhet att alla 

företag skall arbete för en bättre miljö samt bidra till bättre arbetsvillkor och 

främjandet av de mänskliga rättigheterna. Man tycker att företagen bör jobba med att 

legitimera dessa frågor för att undvika skandaler. Det finns fortfarande företag som 

väljer att ignorera dessa standarder och detta anser vi vara ett stort problem för det 

utvecklade samhället.  

Företagen kan uppleva svårigheter med att följa dessa standarder då företagen inte är 

uppbyggda för att ta del av det sociala ansvarstagandet utan är ett organ som är ute 

efter ekonomisk vinning. Det finns många intressenter att ta hänsyn till och det går 

inte alltid att prioritera utifrån samhällets bästa. Därför blir det svårt för företagen att 

överse sitt vinstintresse för att kunna ta del av det sociala ansvarstagandet. Denna 

svårighet kan medföra att företagen väljer att hoppa över vissa standarder då man 
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anser att man själv som företag inte kan gå in och förändra samhället på egen hand. 

Därmed kan det uppstå en lös koppling i form av vad som sägs och vad som 

egentligen görs. Detta gör det svårt för den utomstående att ta reda på om företaget 

jobbar i enlighet med vad som sägs.  

En spänning uppstår då samhället ställer krav på dessa företag för att agera 

ansvarsfullt, tidigare var det endast staten som förebyggde arbetet för socialt 

ansvarstagande. Detta skiljer sig markant från dagen samhälle där folket också vill se 

förbättringar och sätter press på företagen. Detta medför även att olika intressenter, så 

som delägare pressar företagen till att arbeta efter CSR och ISO:s standarder.  Dels för 

att uppnå en ekonomisk vinst men även ett gott rykte och att förbli en stark aktör på 

marknaden. (Larsson 1997).  

Arbetet med det sociala ansvarstagandet behöver inte innebära större förändringar 

inom företaget, de behöver endast arbete efter ansvarsfrågor som är praktiskt möjliga 

att utföra. Det som gör företagen och organisationerna hållbara är arbetssättet 

exempelvis miljömedvetenheten och verksamhetsmetoderna. Även aktiviteter och 

handlingar har en positiv inverkan på företagen och organisationerna. Det skapar ett 

värde för samhället och organisationen och företagen får konkurrensfördelar.  

KappAhl som var först ut med arbetandet av miljöfrågan och har kommit långt i sitt 

arbete. Hur har de arbetat med CSR och inom vilket/vilka områden har man valt att 

rikta in sig på inom CSR? Var står de nu inom det sociala ansvarstagandet och hur har 

man som företag hanterat de olika svårigheterna?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för de generella tankarna kring CSR i 

KappAhls dagliga arbete utifrån ISO 26000 riktlinjer och KappAhls CSR policies. 

1.4 Avgränsningar  

KappAhl arbetar med CSR utifrån tre styrdokument där de nedskrivna policys finns, 

nämligen uppförandekoden för deras leverantörer, miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy. 

I dokumenten finns det riktlinjer för hur man bör arbeta inom respektive område. För 

att smidigt kunna arbeta med dessa policys har KappAhl delat in dessa tre 

styrdokument i olika avdelningar.Då vi utförde vår undersökning fick vi endast tag på 
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en respondent inom en av avdelningarna - nämligen uppförandekoden för deras 

leverantörer. Därför har vi valt att endast fördjupa oss inom denna avdelning.   
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2 Teori och Referensramar 
I detta kapitel kommer vi ta upp teorier som vi tänker utgå ifrån när vi ska presentera 

vår analys. Dessa teorier kommer att stå till grund för vårt arbete. Teorier vi tänker 

utgå ifrån är: institutionell teori, intressentteori och Archie B Carrolls CSR Pyramid. 

2.1 Institutionell teori 

Institution kan betyda olika saker inom olika discipliner. Institution finns i allt från 

handskakningar och äktenskap till avdelningar för strategiplanering (DiMaggio och 

Powell, 1991a).  Inom organisationsteori ses institution som ett mönster för kollektiv 

handling (Czarniawska, 1997). (Eiksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2005) 

Ett exempel på detta är idén om en bättre miljö där aktörerna vill främja denna idé 

och därmed skapar regelverk i form av riktlinjer, direktiv, normer och standarder.  Det 

handlar om idéer som skapas och sedan stöds av organisationer och regelverk. Dessa 

idéer mobiliseras sedan och anammas av de olika organisationerna (Christine 

Blomquist och Bengt Jacobsson, 2002). En institution är kollektiv och långvarig. 

DiMaggio och Powell (1991a) menar att även om institutioner är produkter av 

mänskligt handlande så innebär det inte att de är medvetet utformade. Institutioner är 

ett resultat av vårt behov av att skapa mönster i vårt sätt att handla. Enligt Berger och 

Luckmann (1966) kan vi med hjälp av dessa mönster spara energi och istället ägna 

oss åt andra saker som reflekterande eller skapande av innovationer. (Eiksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre 2005)   

Berger & Luckmann (1966) menar att den centrala tanken inom den institutionella 

teorin är att institutioner växer fram när vi konstruerar vår sociala verklighet. Det som 

görs i en organisation är en påverkan av omgivningen och hur tidigare saker har gjorts. 

DiMaggio & Powell (1991a) påpekar att även om institutioner är produkter av 

mänskligt handlande är det inte alltid en medveten handling. Institutioner finns för att 

skapa ordning i vår omvärld. Mary Douglas (1986) skriver att genom institutioner kan 

vi förstå och kontrollera och därmed hjälper det oss att fatta beslut i de olika 

situationerna. När en individ går in i en institution försöker denne lära sig och följa 

dess regler. Detta bidrar till en ordningsam, stabil och förutsägbar institution, men 

även till flexibilitet, förmåga och anpassning.  Douglas (1986) skriver också att den 

även hjälper oss att fatta moraliska beslut eftersom det inte kan tas på en personlig 

grund och kräver att man är en del av gruppen. Institutionell teori kan delas in i den 
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tidiga och den nya institutionell teori. (Eiksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2005) 

Den tidiga institutionell teori menar att organisationer handlar utifrån det som är 

passande än att utgå ifrån rationella val. Teorin tar inte hänsyn till förändringar i en 

organisation som är en del av utveckling utan menade att stabilitet var normen. 

(Eiksson-Zetterquist,KallingochStyhre2005)  

Nyinstitutionella teorin bygger vidare på den tidiga institutionell teori. Perrow (1986) 

menar att den tidiga institutionella teorin inte tog hänsyn till hur en organisation 

påverkar sin omgivning (Perrow, 1986). Även inom denna teori tvekar man om en 

rationell syn på organisering som uppfyller formella målsättningar. Det betonas 

istället på hur det skiljer sig mellan det som görs i praktiken och den formella bilden 

av en organisation (Czarniawska & Sevón, 1996). Meyer & Rowan skrev artikeln 

“Institutionalized Organizations: Formal structure as Myth and Ceremony”(1977) där 

de påpekar att organisering handlar om att anpassa sig till institutionaliserade regler 

än att samordna och kontrollera olika aktiviteter. De ser den formella strukturen som 

en myt eftersom den består av olika planer på hur saker som skall göras i 

organisationen, t.ex. organisationsscheman och arbetsplaner. Dessa planer visar hur 

de uppsatta målen ska nås på ett rationellt sätt samt hur de uppfylls. Genom denna 

förutsättning skapas det en rutin i arbetet och de olika uppsatta regler och procedurer 

för olika saker följs upp och pågående aktiviteter anpassas till vad som sägs i den 

formella strukturen.  (Eiksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2005) 

Men Meyer & Rowan (1977) menar att den formella strukturen är det vi tror som sker 

men i verkligheten är det inte så. Den rationella formella strukturen är en plan, inte 

det man gör i vardagen. Enligt Nils Brunsson (2003) är skillnaden mellan den 

formella och den informella strukturen i en organisation är skillnaden mellan prat, 

beslut och handling. Beslut leder inte alltid till handling. Meyer & Rowan menar att 

det är en institutionaliserad myt som utgörs av den formella strukturen. Den formella 

strukturen medför därmed att företagen ses som legitima samt att deras 

överlevnadsförmåga ökar. Ett exempel på en sådan formell struktur är 

säkerhetsföreskrifter och hänsynstagande till miljön. Det finns antingen i form av 

miljökonsultbyråer men kan också vara en del av företaget, med en egen avdelning. 

Även om denna handling inte påverkar den egentliga verksamheten ger den i alla fall 

ett symboliskt värde. Överlevnadsförmågan påverkas därför inte av hur effektivt ett 

företag är snarare påverkas den av hur väl företaget har använt sig av den formella 
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strukturen för att uppnå legitimitet. (Eiksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2005) 

Meyer & Rowan förklarar att anledningen till att vi tror på den formella strukturen är 

att i vårt samhälle är normen om rationalitet en allmänt existerande värdering. De 

menar att vi både tror att den finns och fungerar och den används även till som 

argument för att förstå och förklara vad vi gör. Organisationer använder sig av 

myterna för att det tillför legitimitet, stabilitet samt resurser. (Eiksson-Zetterquist, 

Kalling och Styhre 2005)  

Om man sedan ser närmare på organisationen så visar det sig att de planer och de 

aktiviteter som sedan görs oftast är lös kopplade till varandra. De uppsatta reglerna 

följs inte noggrant och de beslut som genomförs får ibland konsekvenser som man 

inte tänkt sig. Det kan t.ex. vara så att de teknologier man tänkt använda sig av inte 

alltid är de mest effektiva eller att de metoder som man använder för att utvärdera och 

inspektera en organisation är bristfälliga och inte bidrar till att styra den. (Eiksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre 2005) 

På detta sätt lös kopplas den formella strukturen från den informella. Det blir som två 

olika organisationer där den ena följs och ändras utifrån de normer, lagar och olika 

trender som förekommer i omgivningen och samhället medan den andra används för 

att samordna det som medarbetarna gör inom organisationen. Organisationen byggs 

på det antagandet att chefer och anställda fullföljer sina roller enligt den formella 

strukturen och därmed utför organisationen sina dagliga rutiner lös kopplat från de 

institutionaliserade kraven. Verksamheten kan både vara löst kopplad och hårt 

kopplad enligt Orton & Weick (1990). Hårt kopplad innebär att den tekniska nivån 

inte kan bli påverkad utifrån vilket gör organisationen stabil. Den kan samtidigt vara 

löst kopplad genom den institutionella nivå där organisationen är öppen för påverkan 

utifrån, vilket ger organisationen flexibilitet. De nämner också om decoupling som är 

den process som gör att systemen i organisationen blir löskopplade eller isär kopplade. 

Orton & Weick (1990) menar att om isär koppling av ett system leder till 

särkopppling innebär det att systemet inte längre kan kopplas till organisationen. 

(Eiksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2005)  

Genom denna teori vill vi se hur KappAhl jobbar utifrån det skrivna policys för CSR 

men också se om dessa policyers uppfylls. Organisationer har oftast två strukturer, en 

rationell formell struktur där det står vad som skall göras och den informella struktur 
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som är det man egentligen gör. Den formella strukturen innebär också att den medför 

legitimitet till företaget. Därför tänkte vi se hur det egentligen ligger till för KappAhl i 

det här fallet. Görs det som står i deras policys eller finns det en informell struktur där 

det skiljer sig från den formella strukturen. 

2.2 Intressentteori 

För att ett företag ska kunna överleva finns det ett antal intressenter inblandade. Det 

finns både interna och externa intressenter och dessa berörs av ett företags verksamhet 

(Freeman 1984). Dessa intressenter ställer krav och utformar regler som påverkar den 

dagliga verksamheten i ett företag inom ett antal områden som t.ex. produktsäkerhet, 

konsumentinformation, arbetsmiljö, arbetstider, anställningsskydd, semester, mutor, 

korruption och miljöutsläpp. Men reglerna är inte tvingande och utformade av statliga 

organ utan det finns istället något som kallas för frivilliga regler. Exempel på 

frivilliga regler kan vara uppförandekoder, rekommendationer och riktlinjer. 

(Grafström, Göthberg & Windell 2008) 

I intressentmodellen ingår inte enbart ett företags centrala intressenter som kunder, 

leverantörer och ägare utan även media, intresseorganisationer, statliga organ och 

konsulter. Dessa intressenter sätter ramar för hur ett företag ska bete sig gentemot det 

sociala ansvarstagande. Ett företag påverkar och påverkas av aktörer i dess omgivning 

och därför är det viktigt att förstå och ha en bra relation till sina aktörer eftersom de 

påverkar och styr deras dagliga verksamhet oavsett om relationen är direkt eller 

indirekt. Ett exempel på hur en indirekt aktör kan komma att påverka är genom de så 

kallade granskande intresseorganisationer såsom SwedWatch, CorpWatch och Human 

Rights Watch då de granskar företagets beteende i olika länder där de verkar eller har 

leverantörer. Dessa granskningar förs in i rapporter som sedan förmedlas till 

investerare, konsulter och media. Om rapporten innehåller något som går emot 

företagets verksamhet så kan det komma att uppmärksammas av media. Därför kan 

även dessa små intresseorganisationer komma att påverka företaget. (Grafström, 

Göthberg & Windell 2008) 
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 (Grafström, Göthberg & Windell 2008) 

 

Enligt Freeman (1984) är en intressent som en grupp eller en individ som påverkar 

eller blir påverkad av ett företags (en organisations) verksamhet. Intressenter kan 

delas upp i två grupper, primära och sekundära.  I den primära gruppen finns de 

intressenter som är nödvändiga för ett företags överlevnad och därför måste deras 

intressen tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Exempel på intressenter som 

kommer i den primära gruppen är kunder och ägare. I den sekundära gruppen finns de 

intressenter som kan påverka företagets överlevnad på ett indirekt sätt genom att ha 

och skapa åsikter, vilket antingen kan vara positivt eller negativt för företaget. 

Intressenter som räknas som sekundära är bl.a. media, myndigheter och andra olika 

intresseorganisationer. (Grafström, Göthberg & Windell 2008) 

 

Forskning om intressenter har utvecklats från att uppfylla krav från intressenter till att 

lyfta fram relationsbyggande aktiviteter. Man menar att företagen aktivt jobbar med 

att lära känna sina intressenter och skapar förutsättningar för dialog. Företagen har 

börjat bli mer proaktiva i sina relationer till intressenter när det gäller socialt 

ansvarstagande än att vara reaktivt. Att vara reaktivt innebär att företagen endast 

reagerar när de får negativ kritik medan om de är proaktiva innebär det att de 
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dessutom oavsett externa påtryckningar arbetar med sitt sociala ansvarstagande. När 

man jobbar proaktivt innebär det också att företaget ger en positiv bild till sina 

intressenter samt att själva påverkar den. Att skapa dialog med sina intressenter är 

viktigt för genom denna interaktion och gemensam förståelse för problem och krav 

skapas. (Grafström, Göthberg & Windell 2008) 

 

Intressenter är aktörer som med tiden och beroende på situation förändras. Aktörerna 

är beroende och påverkas av utvecklingen på marknaden och samtida trender. Roland 

Mitchell och hans kollegor (1997) har utvecklat en modell som analyserar varje 

enskild intressent utifrån tre faktorer, intressenternas makt, den legitimitet ett företag 

får av en relation till en viss intressent och hur angeläget intressenternas krav är för 

företaget. Det ger företaget möjlighet att se intressenter på ett mer dynamiskt sätt och 

se vilka aktörer som är mer betydelsefulla för dem. (Grafström, Göthberg & Windell 

2008) 

Vissa aktörer har haft större betydelse när det gäller frågor kring CSR eftersom de har 

haft förmågan att väcka uppmärksamhet genom att ställa krav på företagen. 

Intressenter som har varit aktiva med driva fram frågan om socialt ansvar är 

intresseorganisationer, statliga organisationer och media. Det är oftast ett samspel 

mellan intressenter och handlar inte enbart om relationen till företaget utan också 

relationen mellan intressenterna. De tar hjälp av varandra för att driva igenom initiativ 

och skapa intresse. Förväntningarna på företagets ansvarstagande har höjts och denna 

utveckling har även fått stöd av FN. (Grafström, Göthberg & Windell 2008) 

En av intressenterna som har en stor hand i att förmedla information är nämligen 

media. Utan denna intressent skulle det vara svårt att framföra de olika budskap och 

påverka allmänheten. Det är genom media som vi oftast får stora rubriker och därmed 

väcker det debatt. Lise Backer är en forskare som har studerat hur NGO´s (non-

governmental organisation) använt sig av media för att skapa konsumentbojkotter. 

Intresseorganisationer ser media som ett nyckelverktyg för att skapa medvetenhet och 

motivera konsumenter för att bojkotta de aktuella företaget. Medieuppmärksamhet 

skapar öppenhet och kunskap om organisationers aktiviteter. Denna intressent är med 

och driver fram eller skapar aktiviteter som direkt påverkar företagens sociala 

ansvarstagande. (Grafström, Göthberg & Windell 2008) 
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Intressentteorin kan länkas till den institutionella teorin då den sistnämnda hjälper oss 

att förstå hur intressenter formar sina intressen utifrån institutionaliserade idéer. 

Intressenterna är beroende av varandra speciellt i en omgivning där det finns en 

reglering, en organisering och ett idéskapande och ständigt agerar för att förverkliga 

sina intressen. Institutionella omgivningen innebär både begränsningar och 

möjligheter som t.ex. när intressenterna började värna om miljön och strategier för att 

förbättra miljön under 1960-talet, då företagen på den tiden fick tänka om och börja 

arbeta på ett sätt som hade intressenterna och de institutionaliserade idéer i åtanke 

(Blomquist & Jacobsson 2002)  

Intressentteorin ger oss en inblick i hur ett företag egentligen kan bli påverkad och 

kan påverka sin omgivning och hur de olika intressenter har en stor betydelse 

beroende på hur relationen är med dem. När de olika idéerna formas av intressenterna 

medför de också att ett regelverk skapas.  Dessa regler och idéer möjliggör för 

människan och företaget att samarbeta och organisera sig på ett effektivt vis. 

Företagen ska handla utifrån dessa regler och beroende på det resultat de uppnått leder 

detta till sanktioner i form av belöningar eller bestraffningar. Detta görs utav de olika 

intressenter som verkar som maktinstanser. De kan kritisera företaget, tvinga de att 

ändra sina handlingar men även bojkotta ifall det inte sker någon form av förbättring.  

Denna teori kan hjälpa oss att förstå hur viktigt det är med att jobba utifrån CSR och 

hur lätta det annars blir att hamna på den dåliga sidan ifall ett företag missköter sig. 

Men det kan även vara positivt då samma intressenter kan lyfta upp ett företag och ge 

positiv feedback ifall företaget har lyckats uppnå sina mål. Därför blir det väldigt 

viktigt för de olika företagen att anamma sig de olika idéer som i det här fallet ett ökat 

företagsansvar gentemot samhället och följa dess regler och därmed uppnå legitimitet. 

På detta sätt formas företagens intressen utifrån deras intressenter men även företaget 

kan komma att påverka intressenterna.    
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2.3 CSR-Pyramiden 

Archie B. Carroll skriver i sin artikel "The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders" att i 

30 år har företagsledare kämpat med frågan om företagets ansvar gentemot samhället 

och med tiden har den frågan fått mer uppmärksamhet. I denna artikel har Carroll 

delat in CSR i fyra delar; ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar och 

filantropiskt ansvar. Förut hade man mer fokus på den ekonomiska och den lagliga 

delen men gradvis har företagen börjat ta hänsyn till den etiska delen också.  Carrolls 

pyramid visar att det är fyra delar som man ska ta hänsyn till men att det inte är 

möjligt att uppnå alla fyra samtidigt. (Carroll 1991) 
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Ekonomiskt ansvar: Företagande innebär att skapa och ge konsumenterna det de 

behöver i form av produkter och tjänster. Förr var det primära motivet att få vinst men 

med tiden blev tanken istället omvandlad till att få den maximala vinsten istället. Alla 

andra delar av ansvar i ett företag är baserade på den ekonomiska delen. För utan den 

ekonomiska delen är det svårt att styra verksamheten. I artikeln ges även riktlinjer för 

det ekonomiska ansvaret som t.ex. att det är viktigt att: prestera på ett sådant sätt 

att verksamheten får den maximala vinsten per aktie, hålla en ledande position, ha en 

hög operativ effektivitet samt att ha konstant lönsamhet. 

Legalt ansvar: Företagen förväntas inte att enbart fokusera på den maximala nyttan 

utan även förväntas att de ska följa lagar och regler som är utformade av regeringen 

och andra myndigheter. Det lagliga ansvaret finns på den andra nivån på pyramiden 
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utifrån den historiska utvecklingen men ses som på samma nivå som det ekonomiska 

ansvaret.  

Etiskt ansvar: Det ekonomiska och lagliga ansvaret tar hänsyn till etiska normer om 

rättvisa, medan det etiska ansvaret handlar om de aktiviteter och metoder som främjas 

av bl.a. individer i samhället och icke-statliga organisationer trots att de inte står i 

lagboken. Etiska ansvaret omfattar de standarder, normer eller förväntningar som 

berör vad konsumenterna, anställda, aktieägarna och samhället anser som rättvis. 

Filantropiskt ansvar: Filantropiska ansvaret är det ansvar som förväntats av samhället 

att företagen ska vara engagerade i aktiviteter eller program som främjar den 

mänskliga välfärd och goodwill. Exempel på det kan vara att företagen bidrar med 

finansiella resurser eller tid åt konst, utbildning eller till föreningar. Skillnaden mellan 

det etiska och filantropiska ansvaret är att ifall det filantropiska ansvaret inte uppfylls 

anses då inte företagen som oetiska eftersom det är något som inte är kopplad till den 

egentliga verksamheten. (Carroll 1991) 

Denna teori är väldigt användbar då den beskriver hur företagsansvar kan delas upp i 

fyra delar och att varje del är viktig i sig. Den visar på vilket sätt man kan arbeta med 

CSR frågan då denna teori även ger riktlinjer för hur man ska agera för respektive 

ansvar. Teorin hjälper oss att förstå varför det ekonomiska ansvaret är viktig eftersom 

den är grunden till ett företags överlevnad. Utan det ekonomiska ansvaret skulle det 

inte vara möjligt att uppfylla både det etiska och det filantropiska ansvaret. Det är 

ingen lag på att uppfylla det filantropiska ansvaret men ifall företagen gör det så får 

de nöjdare intressenter och därmed en bra image. Denna teori kan därför kopplas till 

intressentteori då intressenterna påverkar hur och på vilket sätt samhället får bilden av 

ett företag. 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Sammanfattningsvis kan man väva in dessa teorier med varandra. Institutionaliserings 

teori beskriver hur ett företag kan vara lös kopplat från den rationellt formella 

strukturen och därmed kan denna teori användas för att se hur KappAhls dagliga 

arbete ser ut i jämförelse med vad som står i deras CSR policy men också med det 

som står i ISO 26000 riktlinjer.  

Man kan sedan ställa frågan varför det är så viktigt med idéer som företagsansvar 

gentemot samhället och då kan man med fördel använda sig av intressentteorin. 
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Denna teori hjälper oss att förstå hur intressenter formar sina intressen utifrån de 

institutionaliserade idéerna. Intressentteorin ger oss inblick i hur ett företag egentligen 

blir påverkad och kan påverka sin omgivning. Intressenterna är beroende av varandra 

speciellt i en omgivning där det finns en reglering, en organisation och ett 

idéskapande och ständigt agerar för att förverkliga sina intressen. Eftersom 

intressenterna har en påverkan på organisationen kan dessa institutionella idéer både 

innebära möjligheter men även sätta begränsningar t.ex. när det gäller image av ett 

företag. Intressentteorin kan hjälpa oss att förstå hur viktigt det är med att jobba 

utifrån CSR policyers och hur lätt det annars kan bli att ett företags image blir negativ 

men image kan även förstärkas med hjälp av intressenterna om företaget genomför ett 

bra arbete kring dessa idéer. 

För att kunna jobba med idéerna kring CSR är det viktigt att förstå hur den är 

uppbyggt. Vad består CSR av och hur kan ett företag jobba utifrån de? Till hjälp har 

vi använt oss utav Carroll´s Pyramid of Social Responsibilty. Denna modell beskriver 

till vilken grad ett företag arbetar med CSR men även vilka delar av företaget som 

ingår. Enligt modellen kan företagsansvaret delas upp i fyra delar och varje del är 

viktig i sig. Dessa fyra delar är ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar. 

Modellen ger även riktlinjer för hur man ska agera för respektive ansvar. Pyramiden 

förklarar varför det ekonomiska ansvaret är viktig. Utan det ekonomiska ansvaret 

skulle det inte vara möjligt att uppfylla det etiska och filantropiska ansvaret.  

Dessa teorier bidrar med att förstå hur det kan skilja sig mellan den formella och den 

informella strukturen i en organisation samt hur arbete med CSR utifrån ISO 26000 

riktlinjer och KappAhls CSR policys kan påverka företaget. Samtidigt kan man med 

hjälp av Carrolls CSR pyramid dela upp dessa riktlinjer och policys i respektive 

ansvar.  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi beskriva metoden och studiens tillvägagångssätt, vidare 
kommer redogöra för studien tillförlitlighet.  

3.1 Ämne 

Målet med vår undersökning är att redogöra för ISO 26 000 och KappAhls CSR 

policy. För att uppnå målet valde vi att intervjua KappAhls CSR och Quality manager. 

Då vi var ute efter att beskriva och skapa oss en förståelse av det sociala 

ansvarstagandet hos KappAhl ansåg vi att en kvalitativ metod passade bäst. (Patel & 

Davidson 2011). Vi har haft en direkt subjektrelation till vår undersökningsenhet 

genom en semistrukturerad intervju. Detta för att få en djupare inblick i hur företaget 

jobbar med det sociala ansvarstagandet, genom att ha fler frågor i intervjun som 

kommer detta täcka fler områden som respondenten har möjlighet att gå in djupare på. 

(Eliasson 2010). Upplägget av intervjufrågorna gav oss en möjlighet att själva välja 

vilken riktning intervjun tog, då vi själva kunnat påverka underlaget för analysen. Vi 

försökte sätta oss in i den undersöktes situation och försökte se fenomenet ur dennes 

perspektiv. Detta är ett synsätt som går ut på saker och ting som forskare inte kan 

förstå om de inte sätter sig in i situation ur undersökningsenhetens situation. (Holme 

& Solvang 2006) Vi kommer även att försöka förstå hur företaget jobbar med CSR 

policy med hjälp av teorierna.  

3.2 Metodansatser 

Vi har valt att arbeta deduktivt som kännetecknas av allmänna principer och befintliga 

teorier och dra slutsatser om enskilda företeelser. För att samla in information till vår 

empiri så tar vi hjälp av referensramar för att få en förståelse om fenomenet. 

Teorierna och referensramarna har fått bestämma vilken information som ska samlas 

in samt hur vi ska tolka informationen. (Patel & Davidson 2011). Vi ska utifrån teorin 

försöka analysera empirin.  

3.3 Datainsamling 

Vi använde oss av primära och sekundära källor, som kommer att användas till vår 

empiri och analys. Våra primära källor bestod av vår intervju med KappAhls CSR 

avdelning. Denna respondent kommer att hjälpa oss med vår fördjupning inom 

uppförandekoden. De sekundära källorna bestod av andras ursprungliga 

datainsamlingar, som analyserats utifrån deras egna utgångspunkter. De sekundära 
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referensramarna bestod av artiklar och dokument från KappAhl som vi fått tag på via 

KappAhls hemsida.  

 

Litteraturen har dels hjälpt oss få en djupare inblick av CSR och dess bakgrund samt 

hur det fungerat i praktiken. (Eliasson 2010)  

Vi intervjuade Eva Kindgren som arbetar för KappAhls CSR avdelning. Vi tog 

kontakt med Kindgren via KappAhls hemsida där vi ställde en förfrågan om en möjlig 

intervju genom att fylla i ett webbformulär. Vi fick respons på vår förfrågan tre dagar 

senare, Kindgren kunde tänka sig ställa upp men hade bara en möjlig tid en månad 

senare. Intervjun bokades och intervjun ägde rum den 30 april klockan 10.00 och 

varade i 45 minuter. Intervjun utfördes över telefon då vår respondent befann sig i 

Göteborg. Detta medförde att vi inte fick en direkt relation till vår huvudkälla vilket 

minskar undersökningens tillförlitlighet. Det har varit svårt att få tag på intervjuer 

kring varje CSR område. Då vi sent upptäckte att KappAhl delar in CSR i tre olika 

avdelningar har det varit svårt att få tag på primär data från alla avdelningar, då det 

var svårt att finna lämpliga och möjliga respondenter i varje avdelning. Dokumenten 

som finns på KappAhls hemsida använde vi oss av som sekundär data men 

dokumenten var inte tillräckligt informativa. KappAhl har endast ett dokument där 

kortare information ges om avdelningarna. Vår respondent Kindgren arbetar för 

avdelningen som sköter KappAhls uppförandekod, dem andra avdelningarna är 

miljöpolicyn och arbetsvillkorspolicy. 

3.4 Genomförande  

Vi valde att använda oss av en respondentintervju då Kindgren dagligen arbetar med 

frågorna vi studerar. Kindgren valdes ut medvetet då hon uppfyllde våra kriterier för 

undersökningen. (Holme & Solvang 2006) Frågorna sammanställdes ämnesvis i 

enlighet med en semistrukturerad intervju för att få ett heltäckande samt en mer 

fördjupande bild av innehållet, detta skulle vi troligtvis inte fått via en strukturerad 

respektive ostrukturerade intervju. Vi började med att sammanställa grundfrågor som 

vi sedan skulle utveckla under intervjun. Syftet med användningen av en kvalitativ 

intervju var att öka informationsvärdet och skapa en uppfattning om KappAhls sociala 

ansvar kopplat till ISO 26000. (Patel & Davidsson 2011) Då vi fått in vår empiri så 

tog vi hjälp av våra teorier för att få en bättre förståelse.  
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3.5 Trovärdighet 

Meningen med uppsatsen var att vi skulle utföra en innehållsanalys av de tre olika 

CSR styrdokumenten, men under intervjun upptäckte vi att KappAhl delat upp dessa i 

tre olika avdelningar, och Eva Kindgren hade ansvaret för endast ett av dessa 

nämligen endast uppförandekoden. Trots detta upptäckte vi att själva uppförande 

koden berörde alla tre områden de vill säga både miljöpolicyn, arbetsmiljöpolicyn 

samt arbetsvillkoren. Vårt resultat utifrån detta fick oss att inse att vilken policy du än 

väljer att arbeta med så kommer du automatisk att beröras av de två andra. Eftersom 

vi endast kontaktat en respondent inom KappAhls CSR område så kan detta sätta en 

begränsning på trovärdigheten i vårt resultat. Men trotts detta så var den 

informationen vi fick väldigt värdefullt för vårt arbete då man gav ett tydligt intryck 

om handlandet utifrån de nedskrivna riktlinjerna. Man var noga med att påpeka att det 

skedde ett strikt agerande vid brytandet av dessa standarder så som utfrysningar av 

order hos sina leverantörer. Då man belönats med flera priser för sitt sociala 

ansvarstagande så kan man ändå konstatera att KappAhl är ett av de ledande företagen 

inom ekomodet.  
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4 Empiri  
Här har en sammanfattning skapats av forskningsresultatet, detta kapitel omfattar tre 
olika analysansatser, ISO 26000, KappAhls CSR policy och slutligen KappAhls 
tillämpning av standarderna. De olika kärnämnena och policyn kommer att kopplas 
samman till de olika teorierna.   

4.1 ISO/CCD 26000 - CSR iden tar form  

Vi kommer använda oss av ISO/CCD 26000 som är ett kommitté förslag som används 

som en guide för företagen i form av frivilliga riktlinjer, så som tillämpning av 

samhälls-, miljö, rättsliga och organisatorisk mångfald, samt skillnader i ekonomiska 

förhållanden, med iakttagande internationella normer för beteende. (ISO/CD26000 H) 

Världens ledande livsmedelsorganisationer träffades i Sverige, Stockholm år 1999, för 

att delta i en konferens med ämnet ”Value and Values for the 21st Century”. En 

samling representanter av världens ledande varumärken var på plats och visade upp 

sig och sina idéer om en möjlighet att kunde driva en samhällsansvarig verksamhet. 

Idén om det sociala ansvarstagandet stod som huvudämne. Många åsikter kom fram 

under konferensen och något som var återkommande var: ”det är svårt att säga vad 

som är rätt och fel, det finns många sätt att vara ansvarsfull, och man måste ju tänka 

på att företag är företag”. Ett mycket bekvämt sätt att tänka på. Till svars på detta 

argument så svarade den sydafrikanska legendariska ärkebiskopen och hedersdoktorn 

vid Uppsala universitet, Desmond Tutu; han menade att efter egna erfarenheter av 

apartheid, så vet han att det finns det som är rätt samt det som är fel. Detta uttalande 

skapade en tystnad i konferens salen då de flesta som hållit med det första uttalandet 

kände en skamsenhet. Den som vill handla rätt har en möjlighet att göra just detta i 

världens största globala standard tillsammans med 99 deltagande länder. (Steinholtz, 

2011) 

Det är här som ISO 26 000 kommer in, första gången man insåg behovet av en 

standard för socialt ansvar var 2001, vilket gjordes av ISO/COPOLCO, kommittén för 

konsumentpolitik. ISO:s tekniska kommitté (TMB) bildade särskilda grupper för 

socialt ansvarstagande runt om i världen under år 2003. En internationell konferens 

hölls år 2004 för att ta reda på huruvida ISO skulle börja arbeta med socialt 

ansvarstagande eller inte. Med en samling av tillräckligt många aktörer så som 

internationella organisationer, som exempelvis FN, industri, myndigheter, 

arbetsmarknad, konsumenter, icke-statliga organisationer samt tjänster, support och 
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forskning, så kunde denna idé om det sociala ansvarstagande, CSR, institutionaliseras. 

Konferensen resulterade i att man inrättade ISO: arbetsgrupp om socialt ansvar 

(ISO/WG SR) som kom att bli ISO 26000. (www.sis.se I) 

Det problem som låg till grunden för ISO 26 000 skapande var, verksamhetsstyrning, 

mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, 

konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling. Företagen och 

organisationerna skall sträva efter att uppfylla kärnämnen med hjälp av 

ansvarsprinciperna, respekt för mänskliga rättigheter, respekt för internationella 

uppförandenormer, respekt för lagen, intressentrespekt, etiskt uppförande, transparens 

samt ansvarighet. Detta för att minimera risk, rädda världen men ändå hitta och 

behålla affärsmöjligheterna. (www.std.isiri.org H) 

ISO 26 000 ger företagen en global definition av vad som är rätt och fel i 

organisationssammanhang. Det skapas en möjlighet för små, minder och medelstora 

företag och organisationer att delta i arbetet för ett hållbart samhälle med hjälp av 

riktlinjerna i ISO.  (Steinholtz, 2011) 

Den internationella standarden är avsedd att hjälper organisationerna att få vägledning 

så att de kan bidra till en hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället. 

Standarden är även till för att skapa en gemensam förståelse inom området socialt 

ansvar, det skall ske en utfyllnad av andra instrument och initiativ som rör socialt 

ansvar, och inte att ersättande av dem. (www.std.isiri.org H) 

I Sverige är SIS ett nationellt standardiseringsorgan som står till svars för utveckling 

och förändring av ISO:s standarder, bland annat ISO 26000:2010. Standarden är 

skriven så att den skall vara lätt att förstå, lätthanterlig och på så vis uppmuntra 

företagen till att arbeta utifrån den, samtidigt som den skall passa in i olika 

organisationer av olika storlek och med olika behov. Standarden är avsedd att 

uppmuntra företag till att göra mer än vad lagen kräver. (www.sis.se J) 

ISO 26 000 är grundat på traditioner som utvecklats av befintliga offentliga och 

privata initiativ i det sociala ansvarstagandet. ISO och de Förenta nationerna delar 

många viktiga uttalanden, sociala regler samt dess beståndsdelar. ISO har även 

undertecknat samförståndsavtal med FN: s Global Compact Office (UNGCO) och 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att stärka sitt 
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samarbete om utveckling av ISO 26000. ISO 26000 kommer att bli ett kraftfullt 

verktyg för att hjälpa organisationer att gå från goda avsikter till goda gärningar inom 

det sociala ansvarstagandet. I juli 2010 hade ISO/ WG SR 450 deltagande experter 

och 210 observatörer från 99 ISO medlemsländer och 42 organisationer 

kontaktpersoner.  (www.iso.org K)  

Ekonomiska aspekter samt aspekter som rör hälsa och säkerhet i världen, behandlas 

under de sju kärnämnena inom ISO 26 000, mänskliga rättigheter, miljö, 

organisationsstyrning, arbetsvillkor, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och 

lokal samhällsutveckling. Även om alla kärnämnen är kopplade till varandra och 

kompletterar varandra, så skiljer de sig ifrån varandra. En organisation bör därför titta 

på kärnämnenas helhetssyn, man bör därför överväga att ta hänsyn till alla kärnämnen 

än bara koncentrera sig på ett enda område.  

Däremot kan organisationen välja att rikta in sig mer på ett specifikt ämne, men detta 

bör inte negativt påverka andra ämnen eller skapa negativa effekter på kvalitén av 

företagets produkter och tjänster på sina intressenter eller i värdekedjan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.std.isiri.org H) 

En organisation ansvarar för sina beslut och åtgärder, samt inför sina styrande organ, 

rättsliga myndigheter och, mer generellt, dess andra intressenter. Ansvaret innebär att 

organisationen är ansvarig till dem som berörs av dess beslut och aktiviteter, alltså för 

samhället i stort. Ledningen har en skyldighet till att kontrollera organisationen och 

stå till svars inför myndigheter när det gäller lagar och förordningar. Organisationen 
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ska kunna hantera sina negativa effekter utifrån verksamhets handlande, och hantera 

dessa i syfte att minimera eller undvika risken för social och miljöskador. Detta går att 

jämföras med hela CSR pyramiden då detta kärnämne berör de olika ansvaren inom 

ett företag så som legalt, ekonomiskt, etiskt samt filantropiskt ansvarstagande.  

 

Mänskliga rättigheter är grundläggande rättigheter som alla människor har rätt till. De 

mänskliga rättigheterna delas in i två stora kategorier, den första kategorin handlar om 

medborgerliga och politiska rättigheter och innefattar sådana rättigheter som rätten till 

liv och frihet, jämlikhet inför lagen och yttrandefriheten. Enligt ISO 26 000 har 

företag och organisationen en skyldighet att se till att detta följs. KappAhl som 

bedriver sin tillverkning i utvecklingsländer måste bejaka och uppmuntra efterlevnad 

av de mänskliga rättigheterna. De består av trettio artiklar där liv, frihet, och personlig 

säkerhet är grundläggande stommar. Om vi utifrån Carrolls pyramid ser på kärnämnet 

mänskliga rättigheter, hamnar detta kärnämne både på det legala och etiska 

ansvarstagande.  

 

Den andra kategorin avser ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och 

innefattar sådana rättigheter som rätten till arbete, rätten till mat, rätten till hälsa, 

rätten till utbildning och rätten till social trygghet. Det handlar om ett etiskt 

ansvarstagande men även ett filantropiskt ansvar. Man kan dra den slutsatsen att det 

hela arbetet med de mänskliga rättigheterna belyser CSR pyramidens olika delar.   

Alla organisationer inkluderar politisk och arbetspraxis, dessa kan utgöra ramen för 

nationell minimiålder för arbete. Den anställda måste ha slutfört sin obligatoriska 

skolgång, vilket gör minimiåldern till 15 år. Arbetsvillkoren berör även de som 

organisationen inkluderar in i sitt arbete, det arbete som utförs av andra, så som 

underleverantörers arbete. Arbetsvillkoren berör även utbildning och 

kompetensutveckling, hälsa, säkerhet och yrkeshygien, allmän särskilt under arbetstid 

och ersättning. Det handlar om ett etisk ansvarstagande med tanke på att 

arbetsvillkoren är avsedda för hur och i vilket förhållande de anställda ska arbeta i. 

Men även ett legalt ansvar eftersom man ska ta hänsyn till de lagar som existerar. 

 

Organisationer har alltid en inverkan på miljön, oavsett var de befinner sig, detta kan 

handla om användandet av levande eller icke-levande resurser, föroreningar, 

klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer, förlust av arter och kollaps av hela 
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ekosystemet. En organisation bör utveckla och genomföra medvetandehöjande 

åtgärder och nöd åtgärder för att minska miljö, hälsa och säkerhet bördorna till följd 

av olyckor. Om ett företag orsakar miljöbelastningar för samhället så står företaget för 

kostnaderna. En organisation bör sträva efter utveckling och spridning av miljövänlig 

teknik och tjänster. Detta kärnämne hamnar under det etiska ansvarstagandet inom 

CSR pyramiden då det handlar frågor som berör miljön och risker kring detta.  
 

Organisationer som tillhandahåller produkter eller tjänster ansvar för att inkludera 

sina kunder med att tillhandahålla utbildning och korrekt information om användande, 

reparation och avfallshantering, med hjälp av exempelvis marknadsföring och 

avtalsvillkor. Organisationen bör även ta hänsyn till sin produkts design och 

tillverkning för att minimera risker vid användning av produkter. Detta kärnämne 

behandlar frågor som berör konsumenterna och det är företagets etiska ansvar att 

förmedla detta.  

Organisationer bör ha en relation med de samhällen där de verkar i och bidra till 

samhällsutvecklingen för att främja högre nivåer av välfärd och stärka det civila 

samhället. Ett effektivt samhällsengagemang kan leda till en ökad kvalitet, 

gemensamt liv och organisationens förmåga att uppnå sina egna syften. Något som 

ligger till grund för den sociala och ekonomiska utvecklingen är utbildningen och 

kulturen. Vi kan se att detta ansvar är en blandning av det filantropiska samt det 

ekonomiska ansvarstagandet inom CSR pyramiden, då de berör utvecklandet av 

välfärden. 

Inom organisationsstyrning så kan man som organisation välja olika system att gå till 

väga med för att genomför beslut i strävan av sina mål. Detta styrsystem varierar 

beroende på organisationens typ, storlek, kärnämnes inriktning, miljömässiga, 

ekonomiska, politiska, kulturella och sociala sammanhang i vilket det verkar. 

Organisationen kan styras av en enskild person, ägaren, eller en grupp i form av 

medlemmar eller andra intressenter som har befogenhet och ansvar för att driva 

organisationens mål. Detta kärnämne handlar inte bara om den enskilda 

organisationen men även hurdan relationen är gentemot omgivningen. Den berör de 

olika intressenterna som kan påverka ens organisation. (www.std.isiri.org H) 
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Utifrån Carrolls CSR pyramid kan vi se att dessa sju kärnämnen hamnar under det 

etiska ansvaret eftersom det tar upp policys som är förknippade med människan och 

miljön. Etiska ansvaret handlar om de aktiviteter och metoder som främjas av bland 

annat individer i samhället och icke-statliga organisationer. Det omfattar de 

standarder, normer eller förväntningar som berör vad konsumenterna, anställda och 

samhället anser som rättvis, därför är denna policys väldigt viktiga för företag att följa 

då de vinner intressenternas förtroende. Liksom i intressentteorin så skapar dessa 

intressenter ramar för hur ett företag ska bete sig gentemot det sociala ansvarstagande. 	  

Ett sätt för företagen att konkretisera sitt ansvarstagande i praktiken är 

intressentdialog, denna dialog går ut på att man som företag för en dialog med sin 

omgivning för att utveckla, men även begränsa organisationens ansvarstagande. 

(Steinholtz, 2011) 

Företagen anpassar sig till de förändringar som sker i samhället och därmed även 

idéer som skapas så som exempelvis ISO 26 000 kärnämnen för att uppnå legitimitet. 

De behöver nödvändigtvis inte vara så att man måste följa dessa idéer men då dessa 

anammas men inte följs så sker det en lös koppling. Då uppnås legitimitet endast på 

den formella nivån. Dessa idéer är skapade av intressenter i företagets omgivning och 

för att tillfredsställa sina intressenter så pressas företagen till att följa dessa ISO 

standarder. Liksom institutionellteorin så kräver samhället att ett mönster skall följas. 

Då det finns en efterfrågan från kundens sida så har företaget en möjlighet att skapa 

en tillfredställande produkt utifrån kundens behov, ju bättre företaget lyckas med det 

ju större konkurrensfördel har man som företag. Konsumenten ställer ytterligare krav 

på företagen angående det sociala ansvarstagandet så kan företaget öka sin legitimitet 

genom att anamma men även följa det sociala ansvarstagandet. Då företaget väl gjort 

sig känd för att vara ett ansvarsfullt företag så vinner de lojalitet hos sina kunder. Om 

företaget följer det goda mönstret så sparar organisationen energi på att inte behöva 

övertyga omgivningen om sitt sociala ansvarstagande. När företaget sparar denna 

energi kan de fokusera på annat så som exempelvis vinstmaximering.  
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4.2 KappAhl  

KappAhl jobbar för en hållbar framtid och bidrar aktivt därför med till utvecklingen 

av människor och miljö i de länder de har sin verksamhet, detta genom att sprida 

kunskap, ge arbetstillfällen och uppmuntra människor och organisationer som verkar i 

deras omgivning.  KappAhl grundades år 1953 i Göteborg av Per-Olof Ahl. 

(www.kappahl.com L) Företaget är etablerat i 380 butiker utspridda i 5 länder, 

Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien (www.kappahl.com M). KappAhl äger 

inte sina egna fabriker, företagets kläder köps från fristående företag i Kina, 

Bangladesh, Indien, Turkiet, Ukraina samt Litauen (www.kappahl.com N). KappAhls 

omsättning var under verksamhetsåret 2010/2011 knappt 5 miljarder kronor och 

rörelseresultat 222 miljoner kronor (www.investors.kappahl.com O). KappAhl 

började arbeta för ett bättre samhälle då de förstod att det är viktig med frågor kring 

miljö och socialt ansvar och började arbeta med CSR redan år 1993 men det var år 

1999 som de blev miljöcertifierade och var först inom sin bransch. (KappAhl CSR – 

Rapport 2010 P) 

 

4.2.1	  KappAhls	  CSR	  arbete	  

Inom företaget kallar man CSR för det hållbara arbetet, man anser att CSR är för brett 

och därför så har man delat in det i olika arbetsområden. Deras policy är internt 

upparbetade och Eva Kindgren menar att policyn mycket väl kan ha uppkommit efter 

att företaget sneglat på andras arbete. Man har skrivit sin egen kod utifrån egna 

erfarenheter i företaget, alla inom företaget är med och bidrar till koden genom 

kunskap, värderingar och moral.   

Eva Kindgren har arbetat på KappAhl i tre år, hon arbetar inom avdelningen för 

uppförandekoden. I grunden så är hon inköpare och har även arbetat som kontorschef 

för en klädkedja i Bangladesh där hon gick igenom lokala befolkningens svåra 

situation. Det var där hon fick intresset för att börja jobba med CSR och har sedan 

dess arbetat med det. Varje arbetsområde har en egen avdelning, de olika 

avdelningarna är uppförandekoden, miljöpolicy och arbetsmiljö policy. Kindgren som 

arbetar med uppförandekoden arbetar med 15 andra personer i Sverige, samt 15 

anställda i Bangladesh som är ett av KappAhls produktions länder.  
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Utifrån KappAhls CSR rapport (2010) så menar man att visionen om det sociala 

ansvarstagandet lyder enligt följande: ”KappAhls ska höra till de ledande inom CSR 

bland de betydande modekedjorna i Europa”. Utifrån pyramiden kan vi se hur 

KappAhl har använt sig av de olika ansvaren för det samhället som de verkar i, för 

människan och miljön och skapar möjligheter för en hållbar framtid. Då man arbetar 

med CSR handlar det inte bara om en ekonomisk vinst utan huvudsaken är att 

förbättra miljön, kvaliteten och hållbarheten menar Kindgren. KappAhl ser sig ha en 

viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Man arbetar därför aktivt för en 

positiv utveckling av samhället och människorna, lokalt som globalt med områden 

som berör deras verksamhet.  

KappAhl menar att det finns alltid utrymme för förbättringar i takt med att världen 

utvecklas som medför nya utmaningar och möjligheter. Därför publiceras även en 

årlig CSR rapport där de berättar hur och vad som har gjorts under det förgående året. 

För att deras vision ska uppfyllas jobbar de utifrån tre olika styrdokument när det 

gäller frågan om CSR, nämligen uppförandekod (code of conduct), som 

leverantörerna ska arbeta efter, miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy. Dessa 

styrdokument består av nedskrivna policys och de har tydliga ramar för hur arbetet 

ska utföras. Detta för att säkerställa att leverantörerna bidrar till ett bättre samhälle.  

KappAhl har inga egna fabriker utan har leverantörer som producerar produkter åt de 

från hela världen.  I och med detta så skapar de arbetstillfällen och så som CSR 

pyramiden anger så uppfyller företaget ytterligare ett ansvar nämligen den 

ekonomiska utvecklingen i de länder där de har sin produktion. De arbetar ständigt för 

att uppfylla de etiska aspekterna, genom att förbättra arbetsvillkoren och ställer därför 

höga krav på sina leverantörer. För att villkoren ska uppfyllas och arbetet ska fungera 

på ett effektivt sätt har de något som kallas för uppförandekod för sina leverantörer 

som bland annat är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s 

barnkonvention och International Labour Organizations (ILO) konventioner om 

arbetsrätt och arbetsvillkor samt lokala lagar och förordningar. Leverantören 

undertecknar denna kod och förbinder sig därmed att arbeta aktivt för att uppfylla 

uppförande kodens krav inom sin verksamhet och leverantörskedja. (KappAhl CSR – 

Rapport 2010 P)  
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Uppförandekoden kan delas upp i sex olika delar, nämligen överensstämmelse med 

lagar, arbete, arbetsförhållanden, arbetsmiljö, organisationsstyrning och den sista 

delen är övervakning, förbättring planer och motsträvighet (non-compliance). Det 

första området berör det legala ansvarstagandet. När det gäller att följa lagar är det 

viktigt för KappAhl att de tar hänsyn till lagar i de länder där leverantörerna tillverkar 

produkterna. Det kan förekomma skillnader och ifall detta är fallet bör de mer stränga 

reglerna följas. Carroll menar i sin pyramid att utöver det ekonomiska ansvaret 

förväntas även att företagen ska följa de lagar och regler som är utformade av 

regeringen och andra myndigheter. Utan att följa regler och lagar skulle det vara 

omöjligt för en verksamhet att vara aktiv eftersom det då skulle strida mot lagen. 

(KappAhl ”Code of Conduct for Suppliers Q) 

Vidare behandlar uppförandekoden det etiska ansvarstagande där policyn börjar med 

att beskriva hur man som leverantör ska uppföra sig när det gäller själva arbete. 

Arbetskraften är en av de viktigaste delarna eftersom utan arbetskraft får man inget 

arbete gjort. KappAhl är väldigt tydliga med sina policyers med vad som får och inte 

får göras och har därför tagit upp delarna detaljerat. Leverantörer eller 

underleverantörer bör inte använda någon form av tvångsarbete, straffarbete eller 

slavarbete, inte heller får de behålla sina anställdas identitetshandlingar. Fysisk 

bestraffning eller hot, diskriminering, sexuella eller rasistiska trakasserier, verbala 

missbruk eller maktmissbruk eller någon annan form av trakasserier eller hot är 

oacceptabelt under alla omständigheter. Barnarbete är inte heller accepterat inom 

KappAhl, ett barn definieras som en person yngre än 15 år. Leverantören skall 

säkerställa så att inget barn anställs. Om denna kod bryts och man upptäcker 

barnarbete i produktionen är leverantören skyldig att erbjuda en hållbar lösning som 

är bäst för barnet. (KappAhl ”Code of Conduct for Suppliers Q) 

Alla anställda har en laglig rätt till att bilda eller gå med i en fackförening utan att 

behöva känna sig hotad eller trakasserad. Om det skulle förekomma att 

underleverantörens land förhindrar föreningsfriheten så måste företaget sträva efter att 

skapa en miljö där företagsledningen och de anställda kan diskutera löner och 

arbetsvillkor på ett bekvämt sätt. Leverantörer eller underleverantörer bör behandla 

alla anställda med respekt och värdighet. Leverantörer ska betala sina anställda minst 

minimilön beroende på bransch. Beloppet bör vara tillräckligt för att täcka 

grundläggande behov för den anställde och dennes familj. Den anställde skall även få 
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ta del av betald sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester och lagstadgade helgdagar 

som krävs enligt lag. (KappAhl ”Code of Conduct for Suppliers Q) 

Den tredje delen består av ett etiskt ansvarstagande som berör arbetsförhållanden där 

två frågor tas upp; arbetarnas skydd och hälsa samt boende. Det är väldigt viktigt att 

följa reglerna för att bidra med en bra och trevlig hälsosam arbetsmiljö samtidigt som 

man tänker på de anställdas hälsa och säkerhet. (KappAhl ”Code of Conduct for 

Suppliers Q) 

I deras uppförandekod står det också om att man ska vara miljömedveten och följa de 

lagar och regler som gäller för respektive landet. Man ska förebygga miljöfara och 

därmed jobba mer med att förbättra sitt uppförande gentemot miljön. Det ska även tas 

hänsyn till miljöfarliga ämnen, att de inte hamnar på ett sådant ställe som kan 

innebära risk för både människan och miljön. (KappAhl ”Code of Conduct for 

Suppliers Q) 

Till sist beskriver KappAhl i sin policy om hur organisationen ska fungera 

systematiskt i samband med tillämpningen av de olika policyerna. Leverantörerna ska 

även övervakas, följas upp och kan dessutom avbrytas om policys inte följs. Sedan 

kräver KappAhl en förbättringsplan av leverantörerna för att kunna förbättra sig 

gentemot reglerna. Beroende på vad resultatet blir kan antingen leverantörerna 

försätta att vara verksamma eller så avslutas deras samarbete med KappAhl. 

(KappAhl ”Code of Conduct for Suppliers Q) 

Utifrån Carrolls CSR pyramid kan vi se hur de olika ansvaren är fördelade. För att 

uppnå det legala, etiska och det filantropiska ansvaret måste man först kunna uppfylla 

det ekonomiska ansvaret som är grunden till hela pyramiden och i det här fallet 

grunden till hela organisationen. KappAhls CSR policy inom uppförandekod 

beskriver om de olika ansvaren som deras leverantörer måste uppfylla. Det handlar 

om att alla ska ha rätt till att jobba under rättvisa arbetsförhållanden oavsett vilket 

land man är verksam i. Dessa policyers som beskriver om uppförandekoden är väldigt 

viktiga för KappAhl dels för att kunna styra leverantörernas verksamhet men också 

för att det handlar om att uppnå legitimitet, det handlar om att kunna få ett erkännande 

från samhället och sin omgivning. KappAhl är dock ett företag som har jobbat med 

CSR länge och som de själva beskriver varit en av de första i sin bransch. Genom sin 

insats vill de kunna stödja de arbetarna i produktionsländerna men också kunna 
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bevara miljön, samtidigt som de får ett godkännande från samhället. Det handlar 

också om att kunna få ett gott förtroende från sina intressenter i sin omgivning som 

påverkar KappAhls verksamhet. För dessa intressenter ställer krav på hur företaget 

ska uppföra sig när det gäller det sociala ansvarstagandet. Trots att vissa regler inte är 

tvingande så finns det frivilliga regler exempelvis i form av riktlinjer och standarder 

som intressenterna vill att man som företag ska följa. En sådan standard som vi har 

tagit upp är ISO 26000. Kärnämnen i denna standard är väldigt lik KappAhls 

uppförandekod, skillnaden är dock att de är utformade på olika sätt. Intressenterna 

sätter ramar för hur företaget ska bete sig och kan komma att påverka och sanktionera. 

Därför är det väldigt viktigt för KappAhl att hålla en stadig relation med sina 

intressenter och därmed blir det viktigt för KappAhl att deras leverantörer följer 

policys som står med på uppförandekoden för att kunna erhålla ett gott rykte om sin 

verksamhet. (KappAhl CSR – Rapport 2010 P)  

Ifall dessa policyers inte uppfylls finns risk att leverantören kan bli av med sitt 

tillstånd. Genom dessa olika styrdokument undviker KappAhl de situationer som 

anses vara oetiska exempelvis vid en upphandling. De som samarbetar med KappAhl 

vet vilka krav som ställs och är därmed medveten om vad som gäller och vilka 

konsekvenser det kan innebära ifall denna policys bryts. Det kan förekomma 

anpassningar och avvikelser vid samarbete med andra länder då de har sina egna 

normer och värderingar men även då står det vad som bör göras vid sådana situationer.  

Miljöpolicy är ett annat exempel på det etiska ansvarstagandet. Här framgår det att 

KappAhl känner ett ansvar för människor och den miljön som de verkar och påverkar 

i. Deras mål är att skona miljön och att hushålla med naturens resurser genom att alla 

medarbetare visar miljöhänsyn i sina beslut. Företaget uppfyller lagar och 

förordningar med god marginal och arbete för förbättringar är ständigt igång 

tillsammans med deras kunder och leverantörer, de har dessutom en öppen 

kommunikation om deras miljöarbete. KappAhl värnar om de råvaror och resurser 

som bidrar till aktörer i sin omgivning så att de kan fortsätta erbjuda prisvärt mode till 

sina kunder. De var också det företag som var först ute med miljöcertifiering enligt 

ISO 14001 inom sin bransch som skedde år 1999. Efter det har de ständigt jobbat för 

en bättre och hållbar utveckling inom miljö och år 2010 bestod 18 % av deras 

sortiment av miljömärkt mode. (KappAhl CSR – Rapport 2010 P)  
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Genom att läsa om deras arbete gentemot miljön kan vi se att KappAhl är konstant 

igång med förbättringsplaner. De har utvecklat som företag med miljön i åtanke. I 

samband med att företaget expanderar och får nya intressenter handlar det också om 

att legitimiteten ska bibehållas. Det är viktigt att i samband med expansionen att även 

det sociala ansvarstagandet ökar som i fallet med KappAhl.  

Det tredje styrdokument är även det ett etiskt ansvarstagande som KappAhl styrs 

utifrån nämligen arbetsmiljöpolicy. I deras CSR rapport står det:  

”En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för 

KappAhl. Målsättningen med KappAhls arbetsmiljö arbete är att 

skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande 

arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och 

arbetsrelaterade ohälsa förebyggs.”   

De anser att detta är en central fråga eftersom företaget är i expansionsfasen på både 

befintliga och nya marknader men även för att säkerställa sig om och kunna bibehålla 

de befintliga medarbetarna. Leverantören bör upprätthålla ett miljöledningssystem för 

att minimera miljörisker så som avfall, avloppsvatten eller utsläpp av kemikalier. 

(KappAhl CSR – Rapport 2010 P)  

Både detta styrdokument men även miljöpolicy dokument är lik uppförandekod. För 

att uppförandekod behandlar både hur man ska bete sig mot medarbetarna men även i 

vilken typ av miljö som de bör arbeta i, precis som det står i arbetsmiljöpolicy 

dokument. Uppförandekod nämner också om att man ska vara miljömedveten och inte 

utföra aktiviteter som innebär risk för miljön. Det enda som skiljer sig är att 

uppförandekoden är uppbyggt för KappAhls leverantörer medan arbetsmiljöpolicyn är 

uppbyggt för deras anställda och miljöpolicy för själva KappAhls verksamhet. 

 

Utöver de tre styrdokument som har nämnts ovan så använder sig KappAhl även av 

andra policys som liknar det filantropiska ansvarstagandet. Dessa är handlingsplaner 

som styr deras arbete med miljö och socialt ansvar som exempelvis sponsring, 

jämställdhet och mångfald. I de övriga policys står det även att de tar avstånd från 

våld, rasism, sexism, päls och grymhet mot djur. 

Kindgren anser att utvecklingen har gått framåt, det har blivit trendigt att samarbeta 

med företag som arbetat med CSR då deras kunder börjar bli allt mer medvetna om 



   

	   32	  

svårighetsförhållandena som präglar leverantörsländerna. Att marknadsföra sig 

tillsammans med större företag som arbetat med det sociala ansvarstagandet bidrar till 

en ökad lojalitet. Samarbetarna mellan de dominerande företagen har blivit allt 

vanligare menar Kindgren. KappAhl har bland annat samarbetat med IKEA och 

Lewis. De samarbetar även med ett antal olika aktörer som exempelvis BCI (Better 

Cotton Initiative) som jobbar för att säkerställa tillgången på hållbart odlad bomull, 

BSR (Business for Social Responsibility) som är en global ideell organisation som 

arbetar med etik och miljö. KappAhl är även med i intresseorganisationen 

STWI(Swedish Water Textile Initiative) som har bildats för att ta fram gemensamma 

riktlinjer inom branschen för minskade utsläpp i vatten och minskning av 

vattenanvändning i deras produktion.  

 

Som vi kan se jobbar KappAhl med olika projekt inom det etiska och filantropiska 

ansvaret både själva och i samarbete med andra organisationer. Genom sådana 

samarbeten menar de att man marknadsför sig själva som ett ansvarsfullt företag 

gentemot samhället och därmed ökar intressenternas förtroende samt vinner kundens 

lojalitet. När man som företag interagerar med andra intressenter, både primära och 

sekundära skapas en gemensam förståelse för problem och därmed skapas även 

kraven (Grafström, Göthberg & Windell 2008). På detta sätt skapas även de olika 

riktlinjer och standarder som vi har belyst om, det vill säga ISO 26000 och KappAhls 

egna CSR policyn. KappAhl liksom andra stora företag är proaktiva när det gäller det 

sociala ansvarstagandet och jobbar med detta oavsett externa påtryckningar och har 

därmed fördelen att de själva kan påverka sin omgivning. I och med globaliseringen 

har det blivit lättare för de olika koncepten att bli anammade av företagen som i vårt 

fall om det sociala ansvarstagandet. KappAhl nämner själva att vid utformningen av 

CSR policyn kan de ha blivit inspirerade från andra i sin omgivning. Det som kan 

sägas är att det sedan är kollektiv handling när man som aktör jobbar med sådana 

frågor, det skapas ett mönster som de flesta väljer att följa. Aktörerna är beroende av 

utvecklingen på marknaden samt trender som skapas och därmed av legitimiteten som 

de får av en relation till en viss intressent som exempelvis när KappAhl samarbetar 

med intressenter som främjar utvecklingen av samhället och tar det etiska och 

filantropiska ansvaret. (Grafström, Göthberg & Windell 2008) 

Det har spekulerats i att CSR standarderna skall lagstadgas, Kindgren har svårt att tro 
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att man som företag skulle agera annorlunda om CSR blev lagstadgat. Hon påstår att 

om alla skulle gjort allt de kunnat så borde allt vara löst men tyvärr arbetar inte alla 

lika hårt. Det handlar om ett samarbetande samhälle, där alla hjälps åt för att bidra till 

ett bättre samhälle.  
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4.3 KappAhls konkreta arbete  

Som företag så har man ett krav på sig själv från omgivningen att verka i enlighet 

med de mänskliga rättigheterna samt bevarandet av miljön. Man kommer sällan 

undan genom att skylla ifrån sig på någon annan. Att sälja kläder som kommer från en 

leverantör som behandlar sina anställda med oacceptabla arbetsrutiner är något som 

dagens konsument inte godtar. Därför så kan det ses som en självklarhet att företagen 

ställer krav på och kontrollerar sina leverantörer till att handla i enlighet med 

företagets policys.   

 

Enligt Eva Kindgren så övervakas uppförandekoden av KappAhl genom tillgång till 

leverantörens relevanta dokumentation och lokaler. KappAhl har rätt till att utföra 

kontroller av alla anläggningar när som helst, företaget har specialutbildade 

inspektörer från utlandskontoren som regelbundet kontrollerar leverantörerna. 

Kontrollen kan ske antingen genom KappAhl själva eller av en oberoende tredje part 

så som externa revisionsföretag, exempel på dessa är ITS, PWC och SGS, för 

granskning. KappAhl förväntar sig att leverantören tar ansvar för åtgärder om koden 

bryts. Då man som företag är medlem av BSR (Business for Social Responsibility) 

som är ett internationellt initiativ där företag gemensamt arbetar för att förbättra 

arbetsvillkoren. Det är väldigt lätt att upptäcka då dessa regler bryts, det har även hänt 

de dominerande leverantörerna. Det KappAhl gör är att dem sätter leverantören som 

bryter mot regeln i en metaforisk frysbox i en månad, leverantören får inga nya order 

denna period och förhoppningsvis bättrar sig leverantören och ett fortsatt samarbete 

kan fortsätta. Om dessa åtgärder inte vidtas så kan KappAhl avbryta framtida order 

eller avsluta affärsrelationen efter eget gottfinnande. 

 

Utifrån institutionell teori kan vi se att det finns en arbetsplan, en formell struktur på 

hur arbetet ska göras när det gäller KappAhls leverantörer men sedan kan det ändå 

förekomma brister i arbetet när leverantörerna ska utföra det. Men för att åtgärda 

problemet använder de sig av metoder som kan bidra till en förbättring. Här handlar 

det främst om, som vi kan tolka utifrån KappAhl att de vill hålla sig ifrån sitt 

samarbete med sådana leverantörer som bryter mot uppförandekoden, det vill säga 

med fabriker där det förekommer oetiska handlingar. Detta kan ses som en 

självklarhet då KappAhl är ett sådant varumärke som beskriver sig själva som en av 

de främsta inom ekomode. De vill trots allt främja utvecklingen i samhället och 
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genom det får de även en social acceptans. Meyer & Rowan (1977) menar att genom 

den formella strukturen ses företagen som legitima samtidigt som deras 

överlevnadsförmåga ökar. Att kunna länka sig till leverantörer som bidrar med ett 

socialt ansvarstagande och hållbar utveckling medför att de bibehåller ett gott 

förtroende från sin omgivning.   

 

Då man tillämpar de givna riktlinjerna så stöter man ofta på problem. Enligt Kindgren 

så finns det mycket att göra, det KappAhl gör är att ställa krav på leverantörerna för 

att öka säkerheten i fabrikerna och för att säkerställa att kärnämnena följs. Ett 

exempel på KappAhls arbetsrutin är att en fabrik inspekteras på måndagen där 

inspektören kontrollerar säkerheten och arbetsförhållandena. Därefter rapporteras 

detta tillbaka till huvudkontoret i Sverige. Leverantören som haft en inspektion under 

måndagen har en order som ska levereras på fredagen, på grund av förberedelserna 

har flera nödutgångar blockerats och fabrikens säkerhet anses inte vara tillräcklig. 

Detta trots att KappAhl varit där på måndagen och kontrollerat säkerheten. Varje 

order inspekteras 2-3 gånger i snitt av inspektörer, inspektörerna har en daglig 

kommunikation med arbetarna som rapporterar till inspektörerna.  

 

Härmed kan vi se att trots inspektionen förekommer det säkerhetsrisker för de 

anställda i fabrikerna. Säkerhetsrisk är en utav de policys som finns med på 

uppförandekod för leverantörer där det står att arbetsmiljön ska vara säkert och inte 

innebära några säkerhetsrisker. Detta är ett utav de problem som de kan stöta på och 

KappAhl är medvetna om det. Vid sådana situationer får leverantörerna möjlighet att 

förbättra sig som vi tidigare nämnt samtidigt som det etiska ansvaret kan uppfyllas.  

 

Kindgren anser att man inom företaget arbetar med alla de sju kärnämnena inom ISO 

26 000 det vill säga mänskliga rättigheter, miljö, organisationsstyrning, arbetsvillkor, 

ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor samt lokal samhällsutveckling, Man 

anser att alla kärnämnena är lika viktiga att arbeta efter. Trots svårigheten att arbeta 

för en lokal samhällsutveckling på KappAhls leverantörsländer då lagen hindrar vissa 

goda gärningar, har KappAhl ändå lyckats med dels att arbeta emot förorenat vatten 

och exempelvis byggt ett träningscenter i Bangladesh för fattiga flickor. Då man 

kommer från ett land som har en lag på att de mänskliga rättigheterna skall uppfyllas 

så är det svårt som företag att lyckas passa in i ett land då detta inte är en lika stor 



   

	   36	  

självklarhet. Standarderna passar in i den västländska världen därför kan vi från 

Sverige känna en självklarhet till uppfyllandet av dessa riktlinjer.  

 

KappAhl arbetar med fler projekt, ett utav deras nuvarande projekt går ut på att 

utbilda kvinnorna på ett träningscenter för textilarbetare i utkanten av Bangladesh 

huvudstad Dhaka. Denna utbildning lär kvinnor att sy, ta hand om sin hälsa och 

kunskap om sina rättigheter i ett samhälle där mannen dominerat. Utbildningen kan 

även bidra till ett liv utanför slummen. Landet är ett av världens fattigaste länder, och 

dessutom ett av de tätast befolkade. Enligt Kindgren så arbetar man mycket med 

nuvarande brister, exempelvis hungerprojekt, vattenprojekt. Detta göra man i flera 

länder exempelvis Indien, Kina och Bangladesh. KappAhl arbetar även för barnens 

rättigheter och har mottagit utmärkelsen Årets Blommande företag. Utmärkelsen 

delades ut för KappAhls engagemang i att förbättra barnens villkor och bekämpa 

barnfattigdom. KappAhl har även ett samarbete med Majblomman som är ett 

uppskattat sätt att stödja det moraliska ansvarstagandet.   

 

Dessa projekt som utförs av KappAhl är utöver deras egentliga verksamhet till ett 

ansvarsfullt handlande vid produktion av sina kläder. Vi kan med hjälp av Carrolls 

CSR pyramid se hur detta ansvar hamnar högt på pyramiden då det handlar om det 

filantropiska ansvarstagandet. Detta ansvarstagande är något som samhället förväntar 

sig att företagen skall engagera sig i utöver det etiska ansvarstagandet, så som 

aktiviteter eller program som främjar den mänskliga välfärden. Detta kommer i sin tur 

leda till ett starkare varumärke och lojalitet från sin omgivning. 

 

KappAhls dagliga arbete kan tolkas utifrån den institutionella teorin eftersom denna 

teori beskriver hur en organisation kan delas upp i den formella och informella 

strukturen. Vilket innebär att lös kopplingen skapar två olika organisationer där den 

ena följs och ändras utifrån omgivningen i samhället medan den andra används för att 

samordna det som medarbetarna gör inom organisationen. Trotts detta så antas det att 

alla följer den formella strukturen.  

För att kunna se om en lös koppling sker eller inte är svårt, då det handlar om att 

granska företagets vart ända drag. Detta kan vara svårt att upptäcka och är väldigt 

tidskrävande då man jämt måste ha någon på plats som kontrollerar detta.  
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Så som Kindgren nämner och som vi kan tolka med hjälp av intressentteorin har 

kunderna en väldigt stor påverkan på företaget då de kan välja att bojkotta ett oetiskt 

och ansvarslöst företag samtidigt som de kan berömma företaget som är etiskt 

ansvarsfullt. Företagen måste därför ta del av de olika intressenternas åsikter för att 

finna lojalitet och därmed stärka sitt varumärke. Därför är regelverk skapade så att 

man kan sätta ramar på vad som bör och inte bör göras. Genom att KappAhl har sina 

egna CSR policys utformade och även följer de sju kärnämnena från ISO 26000 sätter 

de sina gränser för det de tycker är etiskt och moraliskt rätt.  KappAhl gynnar både 

samhället de är verksamma men också sina intressenter som de samarbetar med 

genom att jobba med detta ansvar. 

Som vi tidigare nämnt så formar intressenter sina intressen utifrån trender. I dagens 

samhälle så har befolkningen börjat bli allt mer mån om det sociala ansvarstagandet, 

det kan vara allt ifrån miljö frågor till arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Antigen 

så har man själv blivit drabbad av dessa frågor eller så blir man påmind om att detta 

finns ute i världen av media. Här spelar median en stor roll då man dagligen blir 

påmind om hur världen ser ut. Man vill därför försöka göra en insats för att bidra till 

ett bättre samhälle och därmed väljer man kanske en bojkott av vissa företag eller så 

kanske går ut i demonstrationer. Detta gör det viktigt för företagen att ta vara på 

omgivningens åsikter och agera utifrån dessa.  

Kindgren ser positivt på människans framtid, alla måste samarbeta för en bättra 

framtiden men det handlar inte om att göra det lagstadgat. Däremot skulle ett 

alternativ vara att alla börsnoterade företag blir tvungna att upprätta en CSR rapport.  

Då skulle det bli lättare för allmänheten att ta del av information som kan påverka 

kundens uppfattning om företaget. Troligtvis skulle företagen ta hänsyn till det sociala 

ansvaret och främja samhällsutvecklingen menade Kindgren.    

Så som Kindgren nämner så finns det de företag som trots medvetenheten av dagens 

samhällsproblem ändå väljer att ignorera dessa. ”Skulle alla ta sitt ansvar så skulle 

det inte finnas några problem”.  
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5 Slutdiskussion 
Efter vår intervju med Eva Kindgren om KappAhls arbete så kan vi se en koppling 

mellan deras arbete och ISO 26 000 policy och KappAhls CSR policy. Vi har 

upptäckt att dessa två policys är väldigt lika varandra men är utformade på två helt 

olika sätt. KappAhl själva försöker tillämpa de olika kärnämnena men har även själva 

valt att strukturera det hela på ett eget vis, genom att skapa sina egna styrdokument, 

miljöfrågor, uppförande koden samt arbetsmiljöpolicyn utifrån CSR och ISO 26 000. 

Trotts detta så är riktlinjerna skapade för att följa samma mål, nämligen det sociala 

ansvarstagandet men är anpassade till KappAhls eget arbete och beroende på vilket 

land deras leverantörer är verksamma i. Oavsett vilken CSR styrdokument du väljer 

så kommer du beröras av de två andra då de är sammankopplade med varandra. Vi 

fördjupade oss inom uppförande koden hos KappAhl och upptäckte att den 

behandlade även frågor kring arbetsmiljön samt miljön. Detta är ett effektivt sätt för 

ett företag att jobba på då man inte kan missa något av ansvarsområdena vid 

fokusering av endast ett område. 

 

Vi var ute efter att finna hur organisationens struktur skiljer sig från den formella 

strukturen och den informella och för att se om detta kan lös kopplas. Under vår 

fördjupning inom detta ämne så har vi funnit att KappAhl följt sina styrdokument. 

Men det har inte varit utan sina brister då vi utifrån intervjun fått reda på att det 

förekommit skillnader emellan det formella och det informella, då man utifrån 

inspektioner hos leverantörerna upptäckt att vissa av standarderna bryts.  KappAhl har 

då agerat fort genom att ställa leverantören till svars och krävt korrektion av 

leverantören. Vidtas inte dessa åtgärden så väljer KappAhl att frysa ut leverantören 

ifrån framtida order och samarbeten.  

 

I dagens samhälle så förekommer det ofta att lagar bryts, men det finns statliga 

organisationen så som poliser som ser till att de som bryter mot dessa lagar blir ställda 

till svars för sina handlingar. Liksom dagens samhälle så sker det samma sak inom 

företagen. Man som företag strävar efter att undvika dessa snedstegs och har god 

uppvaktning av sina leverantörer så som polisen har i det dagliga samhället. Man 

handlar snabbt och effektivt genom sina inspektörer för att uppfylla det sociala 

ansvarstagandet. Utifrån den information vi fått in så kan vi dra den slutsatsen att det 
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inte förekommer någon lös koppling, då man är medveten om det som sker och 

därefter agerar snabbt för att rätta till felet. Men då vi endast fått ta del av ett av 

ansvarsområdena från en respondent så täcker vår information endast ett perspektiv av 

själva helheten.   

 

Ett diskussions område som vi stött på i samband med uppsatsskrivningen var de 

etiska skillnaderna i världen. Det som anses vara etiskt för oss i Sverige och 

västvärlden är kanske inte så självklart för övriga länder. Det sociala ansvarstagandet 

är något som vi i Sverige prioriterar starkt. Medan detta för andra kan ses som något 

som bara står i vägen för själva arbetsprocessen. Det handlar om prioriteringar, det 

vill säga vad som skall prioriteras och beroende på produktionslandet så skiljer sig 

värderingarna. Därmed förekommer det kulturkrockar som exempelvis skapar 

oenigheter. Med tanke på att produktionsländerna är de länder där välfärden är låg i 

genomsnitt prioriteras inkomsten före säkerheten. Detta är en utav faktorerna som kan 

skapa oenigheter som medför att definitionen på etiks och moral kan skilja sig. Därför 

är det viktigt att företagen som använder sig av de leverantörer som befinner sig i 

produktionsländerna kräver uppföljning av CSR samt ISO standarderna. 

Övervakningen spelar en stor roll här, företagen är visserligen inte den part som 

handlar fel då själva leverantören bryter mot de mänskliga rättigheterna och miljön, 

men företaget har ändå en skyldighet att övervaka leverantören och se till så att dessa 

policyers följs.  

 

CSR samt ISO 26 000 är standarder som kommit till av intressentens åsikter som 

format samhällets krav. En utav intressenterna är dagens konsumenter som blir allt 

mer bekväma av att yttra sig vid misstyckt. Den tidigare generationen var mer 

konflikt rädd och man nöjde sig med det man fick. Nu är man mer mån om sina 

rättigheter då man dagligen blir påmind om detta med hjälp av media, intensiv radio 

diskussioner samt tv program så som gransknings program. Man är därför inte rädd 

som konsument för att yttra sig om detta och vända sig till högre maktinstanser så 

som konsumentverket eller media. Man är medveten om den höga prisökningen på de 

varor man köper och vill därför få ut allt man betalt för. Medvetandet om de dåliga 

arbetsförhållandena samt miljöpåverkan har kunder även här en viss typ av makt vid 

missnöje. Kunderna blir då ett hot, då man har rätten till att klaga så styr individen 

själv företagets handlande. En missnöjd kund kan tala ont om företaget och vända sig 
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till media med sitt missnöje eller gå ut i protest som kan leda till bojkott. Detta ger 

företaget ett dåligt ryckte och därmed förlorar man kunder. Därför är det viktigt att 

man som företag inte enbart tänker på produktionskostnaderna men även tänker på 

kundens önskemål kring det sociala ansvarstagandet. Genom att följa kundens krav så 

vinner företagen legitimitet, detta leder till ett starkare varumärke som leder till en 

ökad kundkrets som i sin tur leder till ökad vinst. Detta tänkande har tillämpats och 

blivit en trend i dagens samhälle då det är lätt att följa just denna modell. Det är 

effektivt då företaget får en långsiktig vinstmaximering samtidigt som man handlar i 

enlighet med det sociala ansvarstagandet och tillfredställandet av intressenterna. Detta 

är en viktig beståndsdel för företag att ta del av för att överleva samhällets krav.  

 

Förlag på framtida studier kan vara att få en mer kompletterande bild av de två andra 

CSR styrdokumenten så som arbetsvilor samt miljöpolicyn inom KappAhls arbete.  
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Bilagor  

INTERVJU FRÅGOR 
Före intervjun 

• Får vi citera dig och dina argument 

• Får vi använda ditt fullständiga namn?  

 

Grundfrågor   

• Vad heter ni?  

• Vad har ni för utbildning?  

• Vad har ni för tidigare erfarenheter av liknande områden?  

• Vad har du för post inom företaget?  

• Hur läge har ni arbetat kring CSR frågor? 

 

Ert arbete med CSR 

• Har ni märkt av någon skillnad sedan ni börjat? 

• Vart ligger ansvarstagandet inom CSR i ert företag, finns det någon speciell 

avdelning? 

• I så fall: Hur jobbar denna avdelning?  

• Inom vilket område jobbar ni med CSR? 

• Hur investeras det i CSR?  

• Skulle ni som företag agera annorlunda om CSR blev lagstadgat?  
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