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Abstract 

The purpose of this qualitative study is to find out which channels and discursive strategies 

two Swedish fashion companies use to legitimize CSR. The companies we have chosen to 

study are H&M Group and Nudie Jeans, as we see that these two companies represent two 

different parts of the industry. We chose the discourse analysis method to analyze corporate 

websites and sustainability reports, and also looked at companies' instagrams. The empirical 

material thus consisted of analyzes on the chosen companies' websites and sustainability 

reports, based on the theoretical framework we chose for the study. In order to analyze and 

describe how companies legitimize CSR, we have investigated to what extent they use the 

moralization, rationalization, authorization, and narrative strategies. When we looked at the 

corporate instagram, we looked at how many photos of the 100 latest ones have something to 

do with CSR. The study leads us to the conclusion that the sustainability report is the most 

used channel for CSR legitimization of both companies, but that the companies use different 

discursive strategies in CSR legitimacy. H&M Group mainly uses the strategy moralization to 

legitimize CSR, while Nudie Jeans primarily uses rationalization on the website and 

authorization in the sustainability report. Also that Nudie Jeans seems to have thought more 

about what strategies should be used on the different channels, and that their sustainability 

report is of a better quality than H&M Groups, even though it is significantly shorter. Above 

all, because Nudie Jeans makes use of strategy authorization in the form of the use of credible 

third parties to confirm their CSR statements, which we see is the most important part of CSR 

legitimation. 

 

We hope that this study can convey the importance of CSR and be used to help companies 

find the right strategy for them to legitimize CSR. 

       

The following essay is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på vilka kanaler och vilka diskursiva 

strategier två svenska modeföretag använder för att legitimera CSR. Företagen vi har valt att 

studera är H&M Group och Nudie Jeans, då vi ser att dessa två företag representerar två olika 

delar av branschen. Vi valde metoden diskursanalys för att analysera företagens hemsidor och 

hållbarhetsrapporter, och kollade även på företagens instagram. Det empiriska materialet 

bestod alltså av analyser på de valda företagens hemsidor och hållbarhetsrapporter, utifrån den 

teoretiska referensram vi valt för studien. För att analysera och kunna beskriva hur företagen 

legitimerar CSR har vi kollat i vilken utsträckning de använder sig av strategierna 

moralisering, rationalisering, auktorisering och narrativisering. När vi kollade på företagens 

instagram räknas hur många bilder av de 100 senaste som har mer CSR att göra. Studien leder 

oss till slutsatsen att hållbarhetsrapporten är den mest använda kanalen för CSR legitimering 

av båda företagen, men att företagen använder sig av olika diskursiva strategier i legitimering 

av CSR. H&M Group använder sig främst av strategin moralisering för att legitimera CSR, 

medan Nudie Jeans främst använder rationalisering på hemsidan och auktorisering i 

hållbarhetsrapporten. Även att Nudie Jeans verkar ha funderat mer kring vilka strategier som 

ska användas på de olika kanalerna och att deras hållbarhetsrapport håller en bättre kvalitet än 

H&M Groups, trots att den är betydligt kortare. Framförallt för att Nudie Jeans till större 

utsträckning använder sig av strategin auktorisering i form av användandet av trovärdiga 

tredje parter för att bekräfta sina CSR-uttalanden, vilket vi ser är den viktigaste delen av 

legitimering av CSR. 

 

Vi hoppas att denna studie kan förmedla betydelsen av CSR och att den kan användas till att 

hjälpa företag hitta den rätta strategin för att legitimera CSR. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel ger vi först en bakgrund för att ge läsaren en större förståelse för fenomenet 

CSR. Därefter presenteras vår problemdiskussion som sedan leder vidare till syftet med 

studien och studiens forskningsfrågor.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Ett begrepp som har börjat användas mer och mer inom modebranschen är CSR (Corporate 

Social Responsibility). Begreppet har ingen enhetlig definition (Magito, Olsson & Tharén 

2016), men det har och göra med företags samhällsansvar och kan definieras av idén att 

vinstdrivande företag aktivt bör engagera sig i samhällsutvecklingen (CSR Sweden 2018). 

CSR Sweden använder samma definition som EU, och så här formuleras hela definitionen på 

deras hemsida: 

 

“CSR är det ansvar företag har för den påverkan man har i samhället där man verkar. CSR är 

en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi 

och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina 

produkter och tjänster. CSR kan i många fall också handla om att säkerställa att lagar 

efterlevs, te x i områden med svaga styrsystem. Det finns också globala riktlinjer som ska 

godtas och efterföljas.” (CSR Sweden 2018) 

 

Anledningen till att begreppet börjat användas mycket i branschen kan ha och göra med de 

katastrofer som skett i olika textilfabriker i Asien det senaste årtiondet. Dessa katastrofer har 

uppmärksammats mycket av media, och en av de uppmärksammade katastroferna skedde 

under 2013 i Bangladesh. Då rasade en fabrikslokal helt samman vilket ledde till 1137 döda 

arbetare, 80% av dem var kvinnor, de arbetade 90–100 timmar per vecka och tjänade inte mer 

än 12–22 USD per dag (Kernaghan 2014). Att dessa katastrofer uppmärksammats kan ha fått 

folk att belysa textilbranschens arbetssätt mer, vilket bidrar till att kraven på etiska 

arbetsförhållanden i branschen ökar för både konsumenter och andra intressenter. 

 

Ytterligare en anledning till det ökade användandet av CSR kan vara den lagstiftning gällande 

hållbarhetsredovisning som infördes i Sverige under årsskiftet 2017. Denna lag kan även vara 

ett resultat av att företags ansvar börjat belysas mer. Sedan 2017 finns i alla fall en ny 

redovisningslag som säger att “alla större företag förväntas på ett öppet och transparant sätt 

redovisa hur de agerar ansvarsfullt genom att visa miljöhänsyn, respektera mänskliga 

rättigheter, tillämpa anständiga arbetsvillkor, främja jämställdhet och mångfald, samt 

motverka korruption.” (CSR Sweden 2018) Lagen är baserad på ett direktiv från EU, så även 

företag utanför Sverige förväntas hållbarhetsredovisa. Eftersom det nu finns krav på 

hållbarhetsredovisning är det allt viktigare för företagens ledning att förstå hur CSR kan 

påverka deras framgång, och hur de redovisar på bästa möjliga sätt för att legitimera CSR. 

 

Många företag väljer också att utöver hållbarhetsredovisningen försöka legitimera CSR 

genom andra kanaler. Företagens hemsida och sociala medier innehåller idag ofta en stor 

mängd CSR-uttalanden. Detta har antagligen att göra med att det är på dessa kanaler företagen 

främst kan nå ut till konsumenten. Företagen vill visa konsumenten att de arbetar med CSR 

och vänder sig därför till de kanaler som är populära hos dem. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Idag är ett företags motiv, handlingar och konsekvenserna av dess handlingar väldigt viktiga 

för konsumenten (Berens & Popma 2014). Ett negativt CSR-rykte hos ett företag försämrar 

konsumentens attityd mot företaget och minskar chansen för ett köp, medan bra CSR-arbete 

ökar företagets värde för konsumenten (Jung & Seock 2016, Diddi & Niehm 2016). 

Företagets CSR-arbete gör även konsumenten villig att betala mer för produkten (Marquina & 

Vasquez 2013). Ett bra CSR-arbete vinner alltså över konsumenter, och resulterar även i de 

anställdas attraktion och motivation, stärkt varumärke, ökad transparens och ökad lönsamhet 

(Arrigo 2013). Fördelarna med CSR-arbete går inte förneka, så att ett modeföretag idag 

arbetar med CSR är nästintill en självklarhet. Frågan är därför inte om de gör det eller 

egentligen varför, utan mer hur informationen framställs. 
 

Eftersom lagen idag säger att alla svenska företag är skyldiga till att hållbarhetsredovisa finner 

man ofta information om CSR i företagens årsredovisningar. Deras mål är oftast att använda 

hållbarhetsredovisningen för att visa konsumenten (och andra intressenter) hur de tar ansvar 

och för att öka sin transparens och legitimitet (Deegan & Unerman 2011). De använder sig 

även av andra kanaler såsom hemsidan och sociala medier för detta ändamål. CSR kan även 

fungera som ett marknadsföringsverktyg där företagen endast presenterar CSR utefter vad 

deras konsumenter förväntar sig och anpassar informationen utefter branschen (Sweeney & 

Coughlan 2008). Att använda CSR på detta vis kan vara fördelaktigt för företaget då man kan 

kommunicera CSR på olika sätt till olika intressenter för att dra största möjliga nytta av 

fenomenet (Morsing, Schultz och Nielsen 2008), men det finns även saker som tyder på att 

det inte är optimalt. 
 

Konsumenten förväntar sig att företagen ska kommunicera sitt CSR-arbete, men blir lätt 

misstänksamma när de väl gör det. Det visas i en studie där resultatet tyder på att personer i 

vissa fall kan vara skeptiska efter att ha läst en CSR-rapport (Zhang & Hanks 2017). Det finns 

även flera studier som indikerar att ju mer ett företag kommunicerar CSR, desto mer 

uppmärksammas de av skeptiska konsumenter (Eberle, Bernes & Li 2013, Morsing & Schulz 

2006, Morsing, Schulz & Nielsen 2008, Du, Bhattacharaya & Sen 2010). För att undvika att 

konsumenten upplever att företaget döljer något, kan företaget istället för att kommunicera 

direkt till konsumenten använda sig av en utomstående tredje part för att öka trovärdigheten 

(Morsling, Schultz och Nielsen 2008). Däremot finns även forskning som säger att CSR bör 

kommuniceras rakt på sak direkt till konsumenten och innehålla information som är relevant 

för företaget och faktabaserad (Schmeltz 2012). Det hävdas också att väldigt subtila sätt att 

kommunicera CSR minskar risken för skepticism och bygger mer trovärdighet (Morsing & 

Schulz 2006, Morsing, Schulz & Nielsen 2008). En annan strategi för att undgå skepticism är 

att fokusera på den kompetens som redan finns i företaget och hur den kan användas för att 

skapa ett genuint CSR-engagemang, istället för att utforma CSR genom moraliskt orienterade 

diskurser (Schmeltz 2014). Att CSR-kommunikationen uppfattas som icke trovärdig är ett 

stort hinder för företagen, eftersom det gör att de inte drar full nytta av fenomenet CSR. Det 

kan till och med bidra till negativa aspekter. Det är därför viktigt att hitta ett sätt att 

kommunicera CSR som uppfattas på ett positivt sätt av konsumenten.  
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Forskningen visar hur svårt det är för ett företag att hitta rätt strategi för att legitimera CSR. 

Det finns många olika teorier om vad som är rätt strategi, och många företag idag skulle vilja 

kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete bättre (Magito, Olsson & Tharén 2016). För att 

modeföretag ska kunna legitimera CSR på ett genuint och trovärdigt sätt krävs djupare 

förståelse kring CSR-kommunikation hos olika typer av textilföretag inom modebranschen. 

Det finns mycket forskning kring i ämnet, men det behövs fler fallstudier med information om 

hur modeföretags CSR-arbete fungerar i praktiken (Arrigo 2013). Även vidare forskning om i 

vilken utsträckning SMFs inom textilindustrin arbetar med CSR i förhållande till hur detta 

syns utåt på exempelvis deras årsredovisning (Magito, Olsson & Tharén 2016). Av denna 

anledning vill vi göra en typ av multipel fallstudie och diskursanalys för att ta reda på mer om 

på vilket sätt de svenska modeföretagen legitimerar CSR idag. Genom detta hoppas vi få mer 

klarhet kring vilka strategier företagen använder idag och även kring de utmaningar som 

nämns ovan om skepticism. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vilka kommunikationskanaler och diskursiva strategier 

H&M Group och Nudie Jeans använder sig av för att legitimera CSR. Vidare är syftet att 

hjälpa företag hitta den rätta strategin för att legitimera CSR. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

Vilka kommunikationskanaler använder företagen för att legitimera CSR? 

 

Vilka diskursiva strategier använder företagen för att legitimera CSR på dessa kanaler? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
2. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som använts i denna studie. Här beskrivs vilken 

forskningsstrategi som har använts, hur vi har gjort vårt urval, hur vi har samlat in data samt 

vilka typ av analys vi har utfört. Vi avslutar även med en metodreflektion och etisk reflektion. 

2.1 Forskningsstrategi 

För att genomföra denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. 

Man kan antingen välja en kvalitativ eller en kvantitativ forskningsmetod, och vi har valt 

kvalitativ då den bäst lämpar sig när man vill skapa förståelse från respondentens perspektiv 

(Bryman & Bell 2015). Vi kommer i vår studie analysera hur företagen legitimerar CSR från 

respondentens perspektiv och anser därför att en kvalitativ forskningsmetod är mest 

applicerbar. Denna metod tar även större hänsyn till studieobjektens perspektiv och låter dem 

styra undersökningens utfall (Alvesson & Sköldberg 2008, Jacobsen 2002) vilket passar vår 

studie. För att analysera hur företagen legitimerar CSR kommer vi använda oss av 

analysmetoden diskursanalys, och på detta sätt analysera vilka diskursiva strategier företagen 

använder med en tolkande och strategisk ansats med språket i fokus. Vi kompletterar även 

detta med att räkna antalet bilder på instagram som har med CSR att göra. Empirin har 

samlats utifrån en tvärsnittsdesign, vilket innebär att fler företagsfall har studerats för att 

kunna få en förståelse för ett socialt problem i verkligheten (Bryman & Bell 2015). Vi har valt 

att studera två företag för att se hur de legitimerar CSR och hur resultatet kan kopplas till 

teorin. 

2.2 Urval 

Företagen vi valt att analysera är H&M Group och Nudie Jeans. Vi har valt dessa företag då 

båda företagen uppfyller kriterierna för den nya lagen om hållbarhetsredovisning, men 

samtidigt representerar två väldigt olika delar av modebranschen. H&M Group representerar 

en del av branschen med billigare produkter och ingår i kategorin ”fast fashion”, medan Nudie 

Jeans representerar en annan med dyrare produkter och ingår ej i kategorin ”fast fashion”. De 

har båda hållbarhet med i sina grundvärderingar, men vi utgår från att de inte har samma typ 

av målgrupp. Vi tolkar det som att H&M Group har en väldigt bred målgrupp då de vänder 

sig till olika konsumenter genom olika varumärken, medan Nudie Jeans vänder sig mot den 

hållbara konsumenten som är villig att betala extra för just hållbarhet och CSR. Vi vill se 

vilka skillnader och likheter som finns mellan dessa väldigt olika typer av företag i hur de 

väljer att legitimera CSR.  

2.3 Datainsamling och analys 

De olika typer av data som finns är sekundärdata och primärdata, där sekundärdata är en 

tolkning på något som ägt rum och baseras på primärdata, och primärdata är en källa som 

kommer till under studiens gång och därmed blir till ny information (Bryman & Bell 2015). 

Vårt analysmaterial består av texter som finns på företagens hemsida och i deras 

hållbarhetsrapport, även bilder på instagram. Vår studie bygger alltså på sekundärdata. Vi såg 

en stor fördel i att bygga vår studie på sekundärdata då vi kunde analysera stora mängder data 

utan att det var speciellt tidskrävande. En nackdel som Bryman & Bell (2015) tar upp är dock 

att det kan vara svår att kontrollera kvalitén på sekundärdata. 
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De olika hållbarhetsrapporter som kommer analyseras är H&M Groups hållbarhetsrapport 

från 2017 och Nudies hållbarhetsrapport från 2017. Vi kommer även analysera alla olika 

hemsidor och instagramkonton som tillhör de olika varumärkena i H&M Group och Nudie 

Jeans hemsida och instagramkonto.  

 

Utöver vårt analysmaterial har vi även samlat information från vetenskapliga publikationer. 

Dessa användes för att ge oss bakgrundsinformation om ämnet, definiera CSR, och för att 

hjälpa oss skapa en problemdiskussion och ett syfte för uppsatsen. Litteraturen har också 

använts för att lägga en grund för vår analysmodell, som bygger på diskursiva strategier funna 

i litteraturen. 

2.4 Diskursanalys 

Vi har valt diskursanalys som analysmetod i vår studie. Detta på grund av med att denna 

metod är ett textanalytiskt verktyg som vi ser fungerar bra för att analysera texter vi samlat 

från företags hållbarhetsrapporter och hemsidor. En diskursanalys är ett stadium av 

samhällsfenomen där språket står i fokus. I stället för att uppfatta idéer som återspeglingar av 

verkligheten, kan man se det som att idéerna förutsätter ett språk som organiserar den sociala 

verkligheten (Bergström & Boréus 2012). Denna diskursanalys omfattas av att granska de 

valda företagens nuvarande CSR-kommunikation genom att analysera företagens hemsidor 

och hållbarhetsrapporter. Därmed har inga personliga åsikter varit aktuellt i diskursanalysen, 

och därför har inga intervjuer med de valda företagen gjorts utan fokus har legat på vad 

företagen kommunicerar genom skrift via deras hållbarhetsrapporter och hemsidor. 

2.5 Metodreflektion och etisk reflektion 

Vi har som sagt valt att hämta majoriteten av vårt analysmaterial från hållbarhetsrapporter och 

hemsidor. När det gäller företagens hållbarhetsrapporter ser vi en stor fördel i att det är ett 

dokument som är fast och kommer inte förändras över tid. Detta betyder att om en ny studie 

utförs med hållbarhetsrapporter från samma år som grund så kommer resultatet bli samma, 

oberoende av när studien utförs. När det gäller digitala dokument är det dock viktigt att vara 

medveten om viss tänkbar skevhet (Bryman & Bell 2015). Eftersom informationen på 

websidan kan ändras när som helst så går det inte säkerställa att resultatet blir samma som 

vårt om en ny studie utförs på med samma hemsidor som grund på en annan tidpunkt. För att 

se till att texterna på hemsidan inte ändras under studiens gång har vi kopierat alla texter och 

samlat dem i ett dokument, sedan låtit detta dokument ligga till grund för vår analys. 

 

När det gäller vårt val av en kvalitativ metod och diskursanalys, så finns en del etiska aspekter 

att tänka på. När man utför en kvalitativ studie finns det möjlighet för författaren att välja vad 

som ska tas upp och inte. Detta betyder att författaren kan vrida studien på ett sätt som är mer 

eller mindre fördelaktigt för ett företag. För att undvika detta har vi hela tiden försökt se en 

rättvis helhetsbild. Vi har läst alla texter flera gånger för att skapa en helhetsbild av resultatet, 

sedan valt ut bitar av texterna som stärker detta. Vi hade istället för en kvalitativ metod kunnat 

använda oss av en kvantitativ metod, med hade då inte kunnat tolka vår data på det sätt som 

behövdes för att besvara studiens syfte. En kvantitativ metod syftar mer till specifika 

mätningar och frekvenser medan en diskursanalys syftar till att se de strategier som används 

för att uppnå olika syften (Bryman & Bell 2015). Vi ser därför att denna metod passar när vi 

ska studera vilka diskursiva strategier som används av företagen för att legitimera CSR. 
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Alla dokument som har analyserats i vår studie är offentliga och har frivilligt publicerats av 

företagen, och kan därför användas utan att fråga företagen om lov först (Bryman & Bell 

2015). Vi har därför inte sett det som nödvändigt att kontakta företagen för att be om lov att 

använda dokumenten. Vi ser dock att vår studie kan hjälpa företagen i deras legitimering av 

CSR och har därför valt att skicka den färdiga studien till de studerade företagen.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som lägger grunden till vår analysmodell och diskussion.  

3.1 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som finns till för att hjälpa företag förstå 

och kommunicera sitt CSR-arbete, och är den första och mest använda globala standarden för 

hållbarhetskommunikation (GRI 2018). Den standard de har skapat är utformad för att passa 

alla olika intressenter och är grundade i vad allmänheten förväntar sig (GRI 2018). 
 

GRI (2018) skriver på sin hemsida om hur viktigt det är att skapa och uppehålla tillförlitlighet 

till sina intressenter, och att denna tillförlitlighet skapas genom kommunikation av CSR-

arbetet. Även att kommunikationen får företagen att tänka på hur de påverkar 

hållbarhetsproblem och hjälper dem att vara transparenta gentemot sina intressenter. Vidare 

att denna transparens påverkar företagens beslut på ett positivt sätt, och hjälper till att skapa 

trovärdighet. 

3.2 Legitimitetsteorin 

En välkänd teori inom företagsvärlden är legitimitetsteorin. Deegan och Unerman (2011) 

förklarar att legitimitet är något som alla företag är beroende av, och att legitimitet handlar om 

att företagets verksamhet följer samhällets normer och värderingar. Med andra ord kan man se 

det som att ett företag har legitimitet om de agerar på ett önskvärt sätt enligt de normer och 

värderingar som finns i samhället. För att skapa legitimitet gäller det alltså för företaget att 

vara lyhörda och vara medvetna om de normer och värderingar som finns och även de åsikter 

intressenterna har (Deegan & Unerman 2011). Hållbarhetsredovisning och andra former av 

CSR-kommunikation är ett sätt att skapa legitimitet. Deegan och Unerman (2011) menar att 

hållbarhetsredovisning har sin grund i att företagen vill legitimera sin verksamhet.  

 

3.3 Kvalitet i CSR-kommunikation 

 

Eftersom textilindustrin generellt är en industri som anses vara relativt ohållbar, finns större 

risker för företagen att bli anklagade för greenwashing. Begreppet innebär i stora drag att 

företag med en ohållbar/oetisk verksamhet försöker skapa en bild av det motsatta genom 

bland annat marknadsföring. Att konsumenter blir skeptiska och misstänksamma till CSR-

kommunikation kan antas innebära att de misstänker företaget för just greenwashing. För att 

undvika denna anklagelse gäller det för företagen att ha bra kvalitet på sin CSR-

kommunikation, och kunna visa det. 
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Comyns, Frigge, Hahn och Berkemeyer (2013) skriver att företag ofta blir kritiserade för att 

de presenterar en alltför positiv bild i sina hållbarhetsredovisningar, och ger förslag till hur 

företagen ska hantera den bristande kvaliteten i hållbarhetskommunikationen. I sin studie 

beskriver de tre olika typer av information som finns i hållbarhetsredovisningar, Search-, 

Experience- och Credence-information. Search-information är information som lätt kan kollas 

upp, t ex. antal anställda eller antal priser vunna. Experience-information är information som 

är svårare att kolla upp, men kan verifieras när läsaren har mer erfarenhet av att 

kvalitetskontroll. Credence-information är information som inte går att kolla upp, och läsaren 

kan alltså aldrig veta säkert om denna information stämmer. 

 

Skribenterna beskriver att det är viktigt att ha alla dessa typer av information i åtanke när 

kvaliteten på hållbarhetskommunikationen ska kontrolleras och förbättras. Search-

informationen kommer generellt att vara av bra kvalitet, experience-informationen kan till en 

början ha brister men kommer senare också generellt vara av bra kvalitet. Dessa två typer av 

information skapar, om korrekta, bra legitimitet för företaget. Det finns också en drivkraft att 

dessa ska vara korrekta, och är därför oftast det. De största problemen finns i Credence-

informationen. Eftersom det aldrig går att bekräfta kvaliteten på denna information, kan 

företagen undvika att lägga resurser på att se till att den är av bra kvalitet. Därför förväntas 

inte heller denna typ av information att hålla speciellt bra kvalitet. 

 

För att ett företag ska undvika att bli anklagade för greenwashing är det alltså credence-

informationen som måste göras mer tillförlitlig. Ett förslag som Comyns et al. tar upp till hur 

man kan göra detta är att låta en tillförlitlig, tredje part bekräfta denna information. De 

nämner även att det inte räcker att följa de riktlinjer GRI ger för att uppnå tillförlitlighet i 

Credence-informationen då dessa riktlinjer bara till viss del påverkar vilka problem som tas 

upp och inte den faktiska informationen. Vidare klargör dem att de dock kan hjälpa till att 

skapa konsekvent kommunikation.  

3.4 Diskursanalys av CSR-kommunikation 

För att kunna analysera sättet företag kommunicerar CSR krävs ett ramverk av diskursiva 

strategier som referens, och vi har valt att använda oss av det som Van Leeuwens (2007) har 

utformat. Han beskriver att det ramverk han har utformat är till för att analysera sättet 

diskurser skapar legitimitet för sociala syften i offentlig kommunikation såväl som i vardaglig 

interaktion. De fyra kategorier av legitimitet han har tagit fram är auktorisering, moralisering, 

rationalisering och narrativisering. Van Leeuwen (2007) beskriver även att diskursiva 

strategier är specifika sätt för aktörer att använda diskurser för att skapa en känsla av 

legitimitet kring ett fenomen. Vi har valt detta ramverk då vi ser det som att företagen 

använder diskurser i sin CSR-kommunikation för att skapa legitimitet kring CSR. Strategierna 

Van Leeuwen (2007) tagit fram förklaras nedan var för sig.  
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3.4.1 Auktorisering 

 

Auktorisering innebär legitimering genom att hänvisa till någon form av auktoritet (Van 

Leeuwen 2007). Författaren beskriver denna form av legitimering som ett svar på frågan 

“varför?”, där svaret är “för att Jag säger så”, och svaret kommer från någon eller något med 

auktoritet. Det kan till exempel innebära att man låter VD på ett företag stå för uttalanden för 

att legitimera dem, eller att man låter en utomstående tredje part bekräfta de uttalanden som 

görs. Utomstående tredje parter kan till exempel vara organisationer som ger varor olika 

märkningar för att bekräfta att de är tillverkade under vissa speciella omständigheter. Vidare 

beskriver han att auktoritet kan vara personell och alltså tillhöra en person eller impersonell 

och komma från t ex. lagar, regler eller konventioner. Detta beskrivs vidare i form av denna 

figur: 

 

 
Figur 3.1 Auktorisering (Van Leeuwen 2007) 

 

3.4.2 Moralisering 

 

Moralisering innebär legitimering genom (ofta väldigt indirekt) hänvisning till moraliska 

värden (Van Leeuwen 2007). Författaren beskriver att det antingen kan ske genom ord som 

“bra” eller “dåligt”, men även genom moraliska värden som blivit generella och endast kan 

identifieras genom kulturell tillhörighet. Vidare beskriver han att moralisering har tre sub-

strategier: Utvärdering, abstraktion och jämförelse. Utvärdering legitimerar genom att 

använda ett adjektiv som beskrivning av någon/något där adjektivet även har en bredare 

mening. T ex. att kalla sin bomull för “grön”. Ordet “grön” är kopplad till hållbarhet och 

legitimerar därför användningen av bomullen. Abstraktion legitimerar genom att beskriva en 

handling på ett abstrakt vis för att koppla handlingen till en moralisk diskurs, t ex. genom att 

skriva “vi värnar om välmåendet av arbetarna i produktion” istället för “vi strävar efter 

kontroll av arbetsförhållanden i produktion”. Jämförelse legitimerar genom att jämföra en 

handling med en annan handling som redan anses som bra eller dålig, t ex. som att dämpa 

oron över ett nytt jobb genom att säga “det kommer tillslut bli lika automatiskt som att borsta 

tänderna”, eller förstärka oron genom att säga “det är som att lära en gammal hund sitta”. 

Dessa sub-strategier visas vidare i form av denna figur:  
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Figur 3.2 Moralisering (Van Leeuwen 2007) 
 
3.4.3 Rationalisering 

Rationalisering innebär legitimering genom att hänvisa till nytta och pragmatiska fördelar 

(Van Leeuwen 2007). Författaren beskriver två olika typer av rationalisering, instrumentell 

rationalisering och teoretisk rationalisering. Instrumentell rationalisering legitimerar 

handlingar genom att hänvisa till mål, användande och effekter, t ex. “vi använder ekologisk 

bomull eftersom framställningen av material är en stor miljöbov”. Teoretisk rationalisering 

legitimerar handlingar genom att presentera dem som “normala”, “naturliga” eller 

“sanningar”. 

3.4.4 Narrativisering 

Narrativisering innebär legitimering genom olika typer av berättelser (Van Leeuwen 2007). I 

moraliska berättelser blir huvudrollen belönad för att följa normer/återställa moralisk ordning, 

och i varnande berättelser blir huvudrollen bestraffad för att ha undvikit normer (Van 

Leeuwen 2007). På detta sätt kopplas narrativet till normativa värden som i sin tur skapar 

legitimitet.  
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5. Studiens Analysmodell 

I detta kapitel beskrivs studiens analysmodell. Här beskriver vi hur vi kommer analysera 

hemsidan, instagram och hållbarhetsrapporten hos företagen. 

5.1 Analys av Hemsida 

Vid analys av företagens hemsida skriver vi fritt om auktorisering, moralisering, 

rationalisering och narrativisering. Vi sammanställer hur mycket av varje metod som används, 

och citerar årsredovisningen för exempel. Denna tabell fylls i utefter vilka strategier används: 

 

 Auktorisering Moralisering Rationalisering Narrativisering 

Företag 
    

Figur 5.1 Hemsida (Källa: Egen) 

5.2 Analys av instagram 

Vid analys av företagens instagram kollar vi på hur många bilder av de 100 senaste bilderna 

som har något med CSR att göra. Texter eller bilder om hållbara kläder, ekologisk bomull, 

hållbara material samt information om deras positiva miljöpåverkan eller rekommendationer 

för kundens initiativ räknades alla med som “hållbara” i denna studie.  Denna tabell fylls i: 

 

 Antal bilder om CSR av de 100 senaste 

Företag 
 

Figur 5.2 Instagram (Källa: Egen) 
 

5.3 Analys av hållbarhetsrapport 

Vid analys av företagens hållbarhetsrapporter skriver vi fritt om auktorisering, moralisering, 

rationalisering och narrativisering. Vi sammanställer hur mycket av varje metod som används, 

och citerar årsredovisningen för exempel.  Dessa tabeller fylls i utefter vilka strategier 

används: 

 

 Auktorisering Moralisering Rationalisering Narrativisering 

Företag 
    

Figur 5.3 Hållbarhetsrapport (Källa: Egen) 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet i studien. Här analyseras företagen utifrån analysmodellen 

ovan. 

6.1 H&M Group 

6.1.1 Presentation av företag 

H&M Group är ett globalt mode- och designföretag med varumärkena H&M och H&M 

Home, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday och Arket. Alla varumärken 

har sin egen unika identitet. De förenas av passionen för mode, design och kvalitet samt 

ambitionen att klä kunderna på ett hållbart sätt (H&M 2018). I 2018 uppgick det att H&M 

koncernen har fler än 171 000 medarbetare, att koncernens omsättning inklusive moms 

uppgick till 232 miljarder kronor år 2017 och att Gruppen har 45 online marknader och över 

4700 butiker på 69 olika marknader (H&M 2018). 

 

6.1.2 Hemsida 

  

H&M Group Auktorisering Moralisering Rationalisering Narrativisering 

H&M ✓ ✓ ✓  

Monki ✓ ✓ ✓  

Weekday ✓ ✓ ✓  

COS ✓ ✓ ✓  

& Other Stories ✓ ✓ ✓  

Cheap Monday ✓ ✓ ✓  

ARKET ✓ ✓ ✓  

Figur 6.1 Hemsida H&M Group (Källa: Egen) 
 

Lista över vilken strategi som används mest/minst, där 1 är mest och 4 är minst: 

1. Moralisering 

2. Rationalisering 

3. Auktorisering 

4. Narrativisering 
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6.1.2.1 H&M 
 

Första sidan av H&M’s hemsida har ingen flik, bild, eller information om hållbarhet längst 

upp. Det är först när man skrollar längre ner på sidan bredvid kontaktinformation som man 

kan klicka in sig på mer hållbarhetsinformation. 

 

Auktorisering 

 

Auktorisering demonstreras på H&M’s hemsida då ingen egen text om deras hållbarhets 

ställning eller mål finns på hemsidan utan H&M hänvisar längst ner på deras hemsida till “Vill 

du veta mer?” (H&M 2018), en länk som skickar en till en annan “Sustainability” (H&M 

2018) hemsida där man kan läsa och ladda ner koncernens hållbarhetsrapporter från åren 2002 

till 2017. All auktoritet lämnas över till H&M Group samt andra lagar. 
 

Moralisering 

 

H&M legitimerar sig genom användning av moralisering på dem aspekterna där de visar 

indirekt hänvisning till moraliska värden, värden som blivit generella i kultur användning som 

orden “hållbar” och “grön”. De beskriver många av sina handlingar på ett abstrakt vis för att 

koppla sina handlingar till dessa moraliska värden. Som när dom uttrycker att det är viktigt 

för dom att återanvända textilier för en mer hållbar modekonsumtion och att dom värnar om 

sina arbetare i produktionen. 

 

Rationalisering 

 

Längre ner på hemsidan finns det en mörkgrön bild som uttrycker “Garment Collecting - Be a 

fashion recycler” (H&M 2018) med en länk “se mer” (H&M 2018). När man trycker på 

länken skickas man till en ny sida där man får kort information om deras återvinningsprogram 

i butik, att man kan lämna in gamla textilier för en värdecheck och för en mer hållbar miljö. 

“Garment Collecting-programmet är ett globalt initiativ för en mer hållbar modeindustri. Så 

här funkar det: Återbruk, återanvändning, återvinning” (H&M 2018). Här legitimeras 

instrumentell rationalisering genom att företaget hänvisar till deras mål, användande och 

effekter. Genom att ta upp miljöpåverkan av kläder och samtidigt säga att dom har detta 

program eftersom nya framställningar av material innebär en miljöpåverkan. 

 

Narrativisering 

 

Strategin narrativisering används ej på hemsidan. 
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6.1.2.2 MONKI 
 

På Monki’s första sida på deras hemsida finns ingen information, bilder eller kampanjer om 

hållbarhet, det finns en flik som heter “WE ARE MONKI” (Monki 2018), under den finns 

kategorin ”Monki cares” (Monki 2018).  

 

Auktorisering 

 

Länkar till koncernens hållbarhetsrapporter finns under fliken ”Production” (Monki 2018) 

som hänvisar och lämnar auktoritet till koncernen och andra lagar genom legitimering av 

auktorisering. 

 

Rationalisering 

 

Under ”Monki cares” (Monki 2018) finns det information om återanvändnings möjligheter i 

butik och presenterar sitt textil insamlingsprogram, där kunder kan lämna in gamla textilier 

för en värdecheck samt bidra till en mer hållbar miljö, som legitimeras genom instrumentell 

rationalisering där dem hänvisar till mål och användning. “Garment Care” (Monki 2018) är 

en annan flik som innehåller tips om hur kunder på ett bra och hållbart sätt kan ta hand om 

sina textilier som igen är legitimering genom rationalisering genom hänvisning av 

pragmatiska fördelar. 

 

Moralisering 

 

Det finns information om materialen som dom använder sig av och att dom strävar efter att ha 

100% hållbar bomull till år 2020. Samt deras initiativ om att använda 100% hållbara material 

till år 2030. Detta är legitimering genom användning av moralisering då de indirekt hänvisar 

till moraliska värden och i form av användning av orden “hållbar bomull” som har en bredare 

mening och moraliska värden inom kulturer. Under rubriken Produktion finns denna text 

“We’re all about being kind to the world and empowering the people in it. That includes 

improving the working conditions for the people we collaborate with in the factories.” 

(Monki, 2018) Detta kan legitimeras genom moralisering och abstraktion då Monki uttrycker 

sig abstrakt om en moralisk synpunkt, att dom bryr sig och strävar efter bättre 

arbetsförhållanden men beskriver inte konkret hur. 

 

Narrativisering 

 

Strategin narrativisering används ej på hemsidan. 

 

6.1.2.3 COS 

 

På COS första sida på hemsidan finns ingen text eller bild om hållbarhet. Om man fortsätter 

att skrolla längre ner finns en bild och länk om material.  Längst ner på hemsidan finns en 

länk “ABOUT COS” (COS 2018) men utöver detta finns ingen mer info om hållbarhet, och 

ingen länk till koncernens hållbarhetsrapporter. 
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Auktorisering 

 

COS använder sig minimalt av auktorisering då ingen information eller länkar finns till H&M 

koncernens hållbarhetsrapporter, lagar som följs eller märkningar av utomstående 

organisationer. 

 

Moralisering 

 

Moralisering sker också minimalt inom COS hemsidan då dem hänvisar till moraliska världen 

genom användning av ordet sustainability men utöver detta saknas denna legitimering. 

 

Rationalisering 

 

En bild och text om hållbar material produktion finns på COS första sida på hemsidan. 

“Material innovation: Introducing a cotton sweatshirt created using innovative techniques, 

which make use of excess material in the production process” (COS 2018). Vilket hänvisar till 

mål och användande och anses legitimeras som instrumentell rationalisering. 

 

Narrativisering 

 

Strategin narrativisering används ej på hemsidan. 

 

6.1.2.4 & OTHER STORIES 

 

På & Other Stories hemsida finns ingen info eller länkar alls på första sidan om hållbarhet, 

också inga bilder eller kampanjer visas. Längst ner på hemsidan finns en ABOUT flik där en 

länk om Values & Sustainability kan klickas på. Utöver detta finns ingen annan information 

om hållbarhet eller CSR-arbete.  

 

Auktorisering 

 

& Other Stories uppmanar till länkar om H&M koncernens policies, klimatinitiativ, samt att 

dom följer vissa lagars policies i sitt arbete. Länkar till H&M’s produkt-policy och 

hållbarhetsrapporter finns också därav har de legitimerat sig genom auktorisering för att de 

hänvisat och lämnat över auktoriteten. Egen text som konkret information saknas och all 

auktoritet vänds mot H&M koncernen. 

  
Moralisering 

 

Moralisering sker på & Other Stories hemsida genom att i fliken och rubriken ”Values & 

Sustainability” uttrycka att de tycker att det är viktigt att textilier görs på ett hållbart sätt 

vilket är ett sätt att använda sig av en indirekt hänvisning till moraliska värden som blivit 

generella i kulturen. 

 

Rationalisering 

 

Legitimering genom rationalisering syns i återanvändnings programmet i butikerna där 

kunder kan lämna in gamla textilier. På & Other Stories’ hemsida lyfter de upp detta program 

för att hänvisa till nytta och pragmatiska fördelar inom hållbarhet. 
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Narrativisering 

 

Strategin narrativisering används ej på hemsidan. 

 

6.1.2.5 Cheap Monday 

 

Längst upp på första sidan av Cheap Monday’s hemsida finns en länk som heter 

Sustainability, utöver detta finns inga andra länkar om hållbarhet inom första sidan. 

 

Auktorisering 

 

Det finns länkar inom Sustainability till produktion information, partners och rapporter, även 

H&M’s egna partneravtal som måste följas och signeras av alla företag inom koncernen. “At 

H&M, we are convinced that sustainability is a natural part of being a successful business. 

Therefore we always strive to act ethically, transparently and responsibly and we expect our 

Business Partners to do the same. H&M represents all affiliated companies and brands within 

the H&M Group” (Cheap Monday 2018). Auktorisering används genom att Cheap Monday 

hänvisar till H&M Group och andra lagar som auktoritet istället för sig själva. 

 

Moralisering 

 

Skrollar man längre ner på förstasidan på hemsidan så finns det en bild och kampanj om 

ekologisk bomull och hållbara jeans, denna länk innehåller information om att dom gör “bra” 

“hållbara” jeans, samt shoppingmöjligheter för kunder. Detta legitimeras genom moralisering 

då det hänvisar till ett moraliskt värde att hållbara jeans är “bra”, som blivit generellt i kultur 

användning av ordet “hållbar”.  

 

Rationalisering 

 

Finns i länkar om materialen dom använder sig av och varför, vad dom står för, vilka mål de 

har, samt hur man på hållbart sätt kan ta hand om sina textilier och återanvändnings 

möjligheter i butik. Legitimering sker genom rationalisering genom att de hänvisar till nytta 

och pragmatiska fördelar. Instrumentell rationalisering har använts genom deras hänvisningar 

till mål, användande och effekter. 

 

Narrativisering 

 

Strategin narrativisering används ej på hemsidan. 

 

6.1.2.6 WEEKDAY 

 

På Weekday’s första sida på företagets hemsida finns inga länkar, bilder eller information om 

hållbarhet. Längst ner på sidan bland andra länkar finns en länk som heter CSR & Values. 

Utöver detta finns ingen ytterligare information om hållbarhet på första sidan. 
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Auktorisering 

 

På Weekday’s sida om CSR & Values finns information om deras CSR Manager samt 

kontaktinfo, och dom hänvisar frågor eller funderingar dit. I “Humanism - Suppliers and our 

code of conduct” (Weekday 2018) fliken beskrivs företagets egna policies om hur dom arbetar 

med tillverkare samt vilka lagar de följer. Samarbeten med andra företag och organisationer 

samt policies om kemikalieanvändning visas på också på denna sidan. Auktorisering har 

använts då informationen blir impersonell så auktoritetet lämnats över till H&M koncernens 

rapporter och andra lagar.  

 

Moralisering 

 

Weekday uttrycker sig att CSR arbete är ett viktigt verktyg för dom för att förstärka hållbara 

och säkra arbetsförhållanden för textilarbetarna dom använder sig av. Weekday beskriver 

också information till kunder att dom kan ta vissa steg för att leda vägen till en bättre 

miljöpåverkan genom garment care och återanvändning. “As consumers of clothing we all 

have choices that lead to better or worse environmental outcomes. We can reduce the burden 

on the environment by considering how often we wash clothes, and what happens when we 

grow tired of them.” (Weekday 2018). Detta är legitimering genom användande av 

moralisering när de använder indirekt hänvisning till moraliska värden som blivit generella i 

kultur användning. De legitimerar sig också genom moralisering genom att beskriva en 

handling på ett abstrakt vis för att koppla handlingen till en moralisk diskurs, detta görs 

genom att Weekday skriver på sin hemsida “We can reduce the burden on the environment by 

considering how often we wash clothes” (Weekday 2018). 

 

Rationalisering 

 

Inom dessa rubriker, How we work, Partnerships, Supplier audits, Environment products och 

Environment and climate beskrivs hur Weekday jobbar med kemikalier för att minska 

klimatpåverkan och att dom gör uppföljningar och kontroller av produktionen för att se så att 

CSR kriterier uppfylls i alla produktionsleden. Detta är legitimering genom rationalisering 

genom att hänvisa till nytta och pragmatiska fördelar, samt instrumentell rationalisering 

används genom att legitimera handlingar genom att hänvisa till mål, användande och effekter. 

 

Narrativisering 

 

Strategin narrativisering används ej på hemsidan. 

 

6.1.2.7 ARKET 

 

Arket är H&M Group’s senaste tillskott till deras koncern som erbjuder kläder och 

accessoarer till män, kvinnor, barn och hemmet. Deras första butik öppnades i London 

2017(Arket 2018). 

 

Auktorisering 

 

Minimal legitimering genom auktorisering sker på Arket’s hemsida. Information om 

Hållbarhetsrapportering finns inte med förutom information om produktion och 

textiltillverkare. Arket legitimerar auktorisering i en mindre skala genom att hänvisa till 

textilfabrikerna de använder sig av och vilka plagg de skapat. 
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Moralisering 

 

Legitimering genom användning av moralisering används på Arkets hemsida. Arket använder 

sig av adjektiv som kan ha en bredare mening som “sustainability” tex när dom uttrycker att, 

“sustainability has been a primary consideration in developing the ARKET brand and 

naturally incorporated in all processes” (Arket 2018). Företaget legitimerar sig också med 

användning av moralisering under deras Production-flik på hemsidan där de beskriver hur de 

värnar om relationen med textil leverantörerna och att vilja jobba tillsammans mot samma 

mål, samt genom deras “Yarn Project” (Arket 2018) och yttrandet om att skapa plagg som 

håller i både trend och kvalitet. 
 

Rationalisering 

 

Denna legitimering används genom hänvisning till nytta och pragmatiska fördelar som i 

Arkets “Yarn Project” som är ett projekt där de låter kunder använda plaggen 30 dagar och 

lämna tillbaka dom om dom inte är nöjda. För att minska överkonsumtion och garantera att 

kunderna är nöjda med plaggen. Denna legitimering används också genom att hänvisa till 

fördelarna med textilfabrikerna företaget valt att arbeta med samt genom att beskriva hur 

materialen är viktiga för företaget.  

 

Narrativisering 

 

Strategin narrativisering används ej på hemsidan. 
 
6.1.3 Instagram 

 

Insamling av data från företagens Instagram skedde den 5/5/2018 

  

H&M Group Antal bilder om CSR av de 100 senaste 

H&M 14 

Monki 0 

Weekday 1 

COS 1 

& Other Stories 1 

Cheap Monday 1 

ARKET 7 

Figur 6.2 Instagram H&M Group (Källa: egen) 
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6.1.4 Hållbarhetsrapport 

 Auktorisering Moralisering Rationalisering Narrativisering 

H&M Group ✓ ✓ ✓  

Figur 6.3 Hållbarhetsrapport H&M Group (Källa: Egen) 
 

Lista över vilken strategi som används mest/minst, där 1 är mest och 4 är minst: 

1. Moralisering 

2. Rationalisering 

3. Auktorisering 

4. Narrativisering 

 

Auktorisering 

 

Eftersom Auktorisering innebär legitimering genom att hänvisa till någon form av auktoritet, 

finner vi detta i H&M’s rapport under rubrikerna CEO letter där vi får läsa ett brev ifrån 

koncernens CEO. Intervjun med head of sustainability hänvisar också till en annan form av 

auktoritet inom H&M Group. Under Standards and policies kan hänvisningar till annan form 

av auktoritet också hittas genom information till lagar, och andra krav inom textilproduktion. 

”How we report” (H&M Group 2017) visar också en form av auktoritet med att dom följer 

vissa kriterier och lagar inom hur dom rapporterar sin hållbarhet. 

 

Moralisering 

 

I H&M Groups hållbarhetsrapport ser vi väldigt mycket moralisering som innebär 

legitimering genom hänvisning till moraliska värden, antingen kan ske genom ord som “bra” 

eller “dåligt”. Rubrikerna About H&M, Vision Strategy, Ambitions, Leading the change, 

Circular and renewal och Fair and equal innehåller alla moralisering. Utvärdering syns 

mycket då H&M använder orden “grönt” och “bra” och “dåligt” för att förklara sina 

synpunkter och vad de fullför. Samt Abstraktion finns mycket i rapporten där de beskriver 

sina handlingar på ett abstrakt vis för att koppla handlingen till en moralisk diskurs, detta gör 

dom under kategorin Fair and Equal där det skrivs mycket om att de vill värna och ta hand om 

sina textilarbetare men ingen information om kontroller finns bara det moraliska att dom 

påpekar att dom bryr sig och att det är viktigt. Jämförelse finns inte så mycket i rapporten med 

andra företag eller koncerner, men dom kan ge jämförelse på sina egna handlingar, hur 

mycket dom har ökat ett visst projekt eller insamling, samt hur dom adapterat nya visioner 

och projekt för att skapa mer resultat inom hållbarhet. 
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Rationalisering 

 

Detta innebär legitimering genom att hänvisa till nytta och pragmatiska fördelar, två olika 

typer av rationalisering. Båda dessa typer ser vi mycket av i H&M’s hållbarhetsrapport. I 

kategorierna Vision Strategy, Ambitions, Leading the change och Circular and Renewal. 

Instrumentell rationalisering legitimerar handlingar genom hänvisningar till mål, vilket 

beskrivs i H&M’s mål, visioner och strategier. Att dom vill leda förändringen i textilindustrin 

genom att satsa på 100% hållbara material år 2030 är ett exempel på instrumentell 

rationalisering. Samt när dom beskriver att dom använder sig av och satsar på att använda sig 

av mer ekologiska material och återanvända material för att vara ett mer hållbart företag. 

  

Narrativisering 

 

Narrativisering syns mindre än de andra analyserna i H&M’s hållbarhetsrapport. Vi kan hitta 

legitimering genom moraliska berättelser i kategorin Fair and Equal där berättelser om hur 

H&M har hjälpt och försöker hjälpa de textilarbetare som jobbar på fabrikerna dom använder 

sig av. Utöver detta fanns inga ytterligare legitimeringar genom narrativisering.  

 

6.2 Nudie Jeans 

6.2.1 Presentation av företag 
 

Nudie Jeans är ett svenskt modeföretag med fokus på denim. Företaget startades 2001 av 

Maria Erixon som fortfarande finns kvar på företaget som högsta rådgivare och kreativ chef. 

Deras produkter säljs i över 50 länder, både online och i butik. De erbjuder även fri lagning av 

sina jeans i 18 städer och säljer begagnade jeans. De skriver även i sin hållbarhetsrapport 

(Nudie Jeans 2017) att hållbarhet, både miljömässigt och socialt, är kärnan av Nudie.  

 

6.2.2 Hemsida 
 
 

Auktorisering Moralisering Rationalisering Narrativisering 

Nudie Jeans ✓ ✓ ✓ 
 

 

Lista över vilken strategi som används mest/minst, där 1 är mest och 4 är minst: 

1. Rationalisering 

2. Auktorisering 

3. Moralisering 

4. Narrativisering 
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När man först kommer in på Nudie Jeans hemsida möts man av en stor text som lyder “Re-

use”, och fortsätter man scrolla ser man även rubrikerna “Get the balance right” (Nudie 

2018), “Non toxic denim” (Nudie 2018) och “Free repairs for life” (Nudie 2018). Under 

varje rubrik finns en kort beskrivande text, och även en länk till att klicka sig vidare till 

antingen en del av webshopen eller en sida med ytterligare information. Uppe i högra hörnet 

finner man en meny, och under rubriken “Get the balance right” (Nudie 2018) finns 6 

underrubriker. “Non toxic denim” (Nudie 2018), “It all starts with a pair of drys” (Nudie 

2018), “Free repairs for life” (Nudie 2018), “Mobile repair station” (Nudie 2018), “Re-use” 

(Nudie 2018) och “Mend the gap” (Nudie 2018). Följer man länken “Production guide” 

(Nudie 2018) i menyn finns även en karta där man kan se exakt vart i världen alla olika 

produkter är tillverkade. Det är tydligt att det har lagts stort fokus på CSR vid utvecklingen av 

hemsidan.   

 

Auktorisering 

 

Under rubriken “Mend the gap” (Nudie 2018) används strategin auktorisering. Här förklarar 

Nudie Jeans vilka organisationer de tillhör och vilka produktmärkningar de använder sig av. 

På detta sätt legitimerar de sig genom att hänvisa till en trovärdig tredje part. 

 

Moralisering 

 

Moralisering används inte speciellt mycket på hemsidan. Men under rubriken “Non toxic 

denim” (Nudie 2018) kan man se en del legitimering genom hänvisning till moraliska 

diskurser, t ex. i meningen “We still follow the same agenda as we had from the beginning; 

producing our garments in the most sustainable and fair way as possible”. (Nudie 2018)  

 

Rationalisering 

 

Under rubriken “Non toxic denim” (Nudie 2018) består texten till störst del av strategin 

rationalisering. De beskriver hur de använder 100% ekologisk bomull och hur de undviker 

olika typer av kemikalier, och hur detta hjälper till att bibehålla naturen. På detta sätt 

legitimerar de sig genom att hänvisa till användande och effekter och användandet. Under 

rubriken “It all starts with a pair of drys” (Nudie 2018) används också till störst del strategin 

rationalisering. De skriver om hur ett par jeans bara blir bättre med tiden, och legitimerar på 

så sätt genom att presentera detta som en sanning. Även under rubriken “Free repairs for 

life” (Nudie 2018) används strategin rationalisering mest. Där beskrivs att alla jeans köpta 

hos Nudie Jeans går att få reparerade gratis, och även hur många kg kläder som har blivit 

räddade från att slängas med hjälp av detta. Även hur många liter vatten som har sparats med 

hjälp av åtgärden. Under rubriken “Re-use” (Nudie 2018) används också rationalisering, då 

de förklarar fördelarna med återanvändning av jeans och effekterna av att slänga dem. 

 

Narrativisering 

 

Strategin narrativisering används ej på hemsidan.  
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6.2.3 Instagram 
 

Insamling av data från företagens Instagram skedde den 5/5/2018. 

 
 

Antal bilder om CSR av de 100 senaste 

Nudie Jeans 32 

 

6.2.4 Hållbarhetsrapport 
 

Innehåll Affärsmodell Policy Risker Centrala resultatindikationer 

Nudie Jeans ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Hållbarhets- 

upplysningar 

Miljö Sociala 

förhållanden 

Personal Mänskliga rättigheter och anti-

korruption 

Nudie Jeans ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 

Auktorisering Moralisering Rationalisering Narrativisering 

Nudie Jeans ✓ ✓ ✓ 
 

 

Lista över vilken strategi som används mest/minst, där 1 är mest och 4 är minst: 

1. Auktorisering 

2. Rationalisering 

3. Moralisering 

4. Narrativisering 

 

Auktorisering 

 

Nudies hållbarhetsrapport är baserad på de 17 hållbarhetsmålen, Sustainable Development 

Goals (SDGs), utgivna av organisationen The Division for Sustainable Development Goals 

(DSDG). Det är en organisation som strävar efter att ge ledarskap och katalysera 

hållbarhetsåtgärder för att främja och samordna användandet av internationellt överenskomna 

utvecklingsmål (Sustainable development 2018). De använder sig alltså på detta sätt 

genomgående av strategin auktorisering för att skapa legitimitet. De beskriver i början av sin 

hållbarhetsrapport att de väljer att fokusera på 8 av de 17 hållbarhetsmålen av DSDG, och 

visar detta med en tydlig figur över hela företagets värdekedja.  

 

 

 

 

 



 

23 
 

De påminner läsaren gång på gång om att deras arbete överensstämmer med hållbarhetsmålen 

av DSDG i alla delar av hållbarhetsrapporten, och legitimerar alltså konstant genom 

auktorisering. En stor vikt läggs på att 100% av den bomull som används är ekologisk, och de 

skriver även i rapporten att de strävar efter att även de övriga materialen utöver bomull ska 

vara hållbara. De ger en definition på hållbara material som är tagen från MADE-BY:s 

Environmental Benchmark for fibres, vilket också är auktorisering. 

 

Vidare finns en hel del av hållbarhetsrapporten riktad till vilka certifieringar företaget 

använder sig av, och legitimerar därmed även där genom auktorisering. De skriver även i 

produktions-delen att de är medlemmar i Fair Wear Foundation (FWF), och att det är ett 

nyckelelement för att se till att alla i hela produktionen arbetar under rättvisa förhållanden. Här 

försäkrar de även läsaren om att FWF utför kontroller av sina medlemmar och att Nudie Jeans 

har varit rankad i “den ledande kategorin” sen 2014.  

 

Moralisering 

 

I material-delen av rapporten används gång på gång strategin moralisering för att legitimera 

genom att använda formuleringar som “Nudie Jeans is striving to take responsibility for our 

full product” (Nudie Jeans 2017), där handlingen blir kopplad till en moralisk diskurs. De 

använder även moralisering där de hänvisar till moraliska diskurser i meningar som “To work 

with certified raw materials is of great importance to us at Nudie Jeans” (Nudie Jeans 2017). 

I produktions-delen används gång på gång strategin moralisering i meningar som “We do not 

envisage a trade-off between profit and people, or between manufacture and environmental 

responsibility” (Nudie Jeans 2017) där man tydligt hänvisar till moraliska diskurser.  

 

Rationalisering 

 

De påbörjar material-delen med att skriva om hur deras produkter är tidlösa för att kunna bäras 

en längre tid. Här används metoden rationalisering, där de presenterar delar av texten som 

sanningar. Ett exempel på detta är meningen “Denim is a material that grows more beautiful 

over time” (Nudie Jeans 2017). Vidare beskriver de hur 100% av bomullen de använder är 

ekologisk bomull. Här legitimerar de sig också med rationalisering genom att skriva “we are 

proud to say that we work with organic cotton, as the largest environmental impact of our 

products lies in the growing of raw material” (Nudie Jeans 2017). På detta sätt hänvisar man 

till användandet och effekter av användandet för att skapa legitimitet. Strategin rationalisering 

används även flitigt i produktions-delen av hållbarhetsrapporten. Några exempel är: 

“Minimizing chemical pollution is necessary to secure access to safe and clean water” (Nudie 

Jeans 2017) och “To reduce the risk of child labour in our supply chain we have chosen to 

procure cotton through Chetna Coalition, who can offer both fair trade and organic cotton 

from a farmers’ association who has regular audits from Fairtrade to ensure good working 

conditions and that no child labour occurs”. (Nudie Jeans 2017) 

 

Narrativisering 

 

Nudie Jeans använder sig ej av strategin narrativisering i sin hållbarhetsrapport. 
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7. Diskussion 

 

I denna del diskuteras resultatet genom att utgå från den problemdiskussion och referensram 

som tagits fram. Syftet med denna studie var att ta reda på vilka kommunikationskanaler och 

diskursiva strategier H&M Group och Nudie Jeans använder sig av för att legitimera CSR. 

Våra forskningsfrågor upprepas för att diskutera hur informationen vi samlat in svarar på 

frågorna och uppfyller syftet. Vi avslutar även med en slutdiskussion för att diskutera hur 

svaren på forskningsfrågorna kan kopplas samman. 
 

7.1 Forskningsfråga 1 
 

Vilka kommunikationskanaler använder företagen för att legitimera CSR? 

Vårt resultat visar att den mest använda kommunikationskanalen för CSR är företagens 

hållbarhetsrapporter. Detta tror vi har att göra med den nya redovisningslag som gör företagen 

skyldiga till att ha en hållbarhetsrapport. Företagen kan antas ta vara på denna skyldighet och 

se det som en möjlighet att på ett utförligt sätt legitimera CSR. Det finns även många 

hjälpmedel som företagen kan använda för att utforma hållbarhetsrapporten på bästa möjliga 

sätt, vilket gör denna kommunikationskanal enklare att använda än de andra vi studerat. 

Exempel på två organisationer som hjälper företag att utforma sin hållbarhetsrapport är CSR 

Västsverige och Global Reporting Initiative. Med hjälp av dessa organisationer kan företagen 

följa en viss standard vid utformningen av hållbarhetsrapporten. Detta tror vi underlättar för 

företagen genom att de inte behöver skapa ett stort CSR-engagemang genom hela företaget, 

utan det räcker att veta precis vad som krävs för att få fram en bra hållbarhetsrapport. 

 

Både H&M Group och Nudie Jeans har majoriteten av deras uttalanden gällande CSR i 

hållbarhetsrapporterna, men H&M Group har en betydligt längre rapport än Nudie Jeans. 

Detta kan bero på att H&M Group ofta väljer att på deras andra kommunikationskanaler 

hänvisa till just hållbarhetsrapporten istället för att använda alla kanaler för legitimering. Båda 

företagen använder både hemsidan och instagram för att legitimera CSR, men Nudie Jeans 

använder sig av både hemsidan och instagram i större utstreckning än H&M Group. Hela 

Nudie Jeans hemsida präglas av CSR-uttalanden medan man på H&M Groups hemsidor får 

leta efter de få uttalanden som finns. På instagram hade Nudie Jeans 32 bilder av de 100 

senaste som hade med CSR att göra, medan alla varumärken i H&M Group sammanlagt 

endast hade 18. Detta trots att alla separata varumärken i H&M Group har ett eget konto på 

instagram.  

 

Anledningen till att resultatet ser ut såhär kan ha att göra med att det är svårare att göra 

informationen konsekvent i en stor koncern, med flera olika hemsidor och instagramkonton 

att hålla reda på, än vad det är för ett mindre företag som Nudie Jeans med bara en hemsida 

och ett instagramkonto. Det kan också ha och göra med att företagen har olika målgrupper de 

marknadsför till, och därför väljer att kommunicera CSR i olika utstreckning på dessa kanaler 

som till högsta grad når ut till konsumenter. Vi ser det som att Nudie Jeans väljer att använda 

sin hemsida och och sin instagram för legitimering av CSR i större utstreckning för att 

verkligen ge en bild till konsumenten om hur hållbara de är, och för att deras målgrupp 

förväntar sig detta. Att H&M Group väljer att inte göra detta leder således till att deras 

hållbarhets-image inte blir lika stark, men å andra sidan kanske inte heller deras målgrupp 

förväntar sig detta. 

 



 

25 
 

7.2 Forskningsfråga 2 

Vilka diskursiva strategier använder företagen för att legitimera CSR på dessa kanaler? 

 

I vår analys studerade vi användandet av 4 legitimerande diskurser företagen använder för att 

legitimera CSR. Resultaten där visade att H&M Group mest använder sig av strategin 

moralisering och minst av strategin narrativisering både på deras hemsidor och i 

hållbarhetsrapporten. Nudie Jeans visade sig däremot mest använda sig av strategin 

rationalisering och minst av strategin narrativisering på hemsidan, och mest av strategin 

auktorisering och minst av strategin narrativisering i hållbarhetsrapporten. Allmänt används 

strategin narrativisering knappt alls medan de andra tre strategierna används mer.  

 

Tidigare forskning visar att det inte är gynnsamt att utforma CSR efter moraliskt orienterade 

diskurser (Schmeltz 2014). Detta väljer H&M att göra i stor utsträckning både på hemsidan 

och i hållbarhetsrapporten. Detta kan öka risken för skepticism (Schmeltz 2014) och H&M 

bör därför se över användandet av strategin moralisering. Nudie Jeans däremot verkar noga 

valt ut vilka strategier som ska användas på de olika kanalerna. Att de på hemsidan mest 

använder sig av strategin rationalisering och i hållbarhetsrapporten mest använder sig av 

strategin auktorisering tyder på att de medvetet vill ge de olika kanalerna olika syften. Vi ser 

detta som ett smart drag då konsumenten först kan läsa om rationella CSR-uttalanden på 

hemsidan, och sedan se dessa uttalanden verifieras av trovärdiga tredje parter genom att läsa 

hållbarhetsrapporten. Den mest betydelsefulla skillnaden mellan företagen vi fann genom vår 

studie var att Nudie Jeans prioriterar auktorisering högre än vad H&M Group gör. 

Anledningen till att vi ser denna skillnad som betydelsefull förklaras nedan.  

 

I tidigare forskning fann vi tre framträdande strategier för legitimering av CSR som blir 

rekommenderade. Den första är att använda sig av en utomstående tredje part (Morsling, 

Schultz och Nielsen 2008, Comyns, Frigge, Hahn och Berkemeyer 2013), den andra är att 

använda sig av subtila sätt att kommunicera (Morsing & Schulz 2006, Morsing, Schulz & 

Nielsen 2008), och den tredje är att skapa ett genuint CSR-engagemang genom hela företaget 

(Schmeltz 2014). Vad vi såg genom vår analys av företagens CSR-kommunikation var att 

H&M Group använder sig av den första och den andra, och Nudie Jeans använder sig av den 

första och den tredje.  

 

Den andra strategin används av H&M Group deras hemsidor och instagram. Där 

kommunicerar de CSR på väldigt subtila sätt, och hänvisar istället till hållbarhetsrapporten. 

Nudie Jeans använder sig inte av denna strategi, utan kommunicerar CSR klart och tydligt på 

både hemsidan, instagram och hållbarhetsrapporten. Den tredje strategin använder sig Nudie 

Jeans mycket tydligt sig av. Hela företaget är uppbyggt kring hållbarhet och därför finns ett 

genuint CSR-engagemang genom hela företaget. H&M Group använder sig inte av denna 

strategi, utan utformar som sagt mestadels CSR genom moraliskt orienterade diskurser.  
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Nu till den första och mest betydelsefulla strategin för denna studie, att använda sig av en 

tredje part för att legitimera CSR. H&M Group använder sig av en utomstående tredje part till 

viss del, men inte lika mycket som Nudie Jeans gör. Nudie Jeans legitimerar majoriteten av 

sitt CSR-arbete med hjälp av utomstående tredje parter. Som Comyns, Frigge, Hahn och 

Berkemeyer (2013) skriver så är det Credence-informationen i CSR-kommunikation som 

måste göras mer tillförlitlig för att skapa legitimitet och trovärdighet, och därmed även skapa 

kvalitet i CSR-kommunikationen. Credence-informationen är den information som inte går att 

bekräfta av läsaren. De skriver även att ett bra sätt att göra detta är att låta en tillförlitlig, 

tredje part bekräfta denna information. Resultatet i vår studie visar att främst Nudie Jeans 

prioriterar auktorisering, och alltså legitimering genom en tredje part. H&M Group väljer att 

inte göra detta i lika stor utstreckning. Med studien av Comyns, Frigge, Hahn och Berkemeyer 

(2013) som utgångspunkt, ser vi detta resultat som att H&M håller en sämre kvalitet på sin 

CSR-kommunikation. Vi ser även användandet av tredje parter som ett bra strategiskt val av 

Nudie Jeans, och en stor del av deras framgång i legitimering av CSR kan ligga i att de väljer 

att använda denna strategi.  

 

7.3 Slutdiskussion 
 
När vi påbörjade vår studie såg vi att Nudie Jeans hade en starkare CSR-image än H&M 

Group, men vi kunde inte sätta fingret på varför. Båda företagen kommunicerar väldigt 

mycket CSR och båda har hållbarhet som en del av sina grundvärderingar, så vad skiljer dem 

åt? Nu, med hjälp av vår analys, kan vi lättare sätta ord på detta. Anledningen till att vi 

uppfattade det som att Nudie Jeans arbetar med hållbarhet mer än H&M Group har antagligen 

att göra med mängden kommunicerad CSR på hemsidan och instagram, där Nudie Jeans 

kommunicerar betydligt större mängd CSR på båda kanalerna. Vi upptäckte även att H&M 

Group främst använder sig av strategin moralisering i legitimering av CSR, vilket är en 

strategi som visat sig inte vara speciellt effektiv i tidigare forskning. När det gäller 

hållbarhetsrapporten ser vi att Nudie Jeans håller en högre kvalitet, trots att H&M Group har 

en betydligt längre rapport. Anledningen till detta har också med valet av strategi att göra. 

Eftersom H&M Group väljer att inte använda sig av strategin auktorisering (i form av 

användning av trovärdiga tredje parter) i samma utsträckning som Nudie Jeans blir det svårare 

att se deras Credence-information som trovärdig. 
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8. Slutsatser 

Även om båda företagen uppfyller kraven och kriterierna från den nya redovisningslagen 

upptäckte vi att det finns en del olikheter mellan företagen i hur de legitimerar CSR. Här 

sammanfattas de slutsatser vi kommit fram till. Sedan ger vi även förslag på hur vidare 

forskning kan utföras för att komplettera vår studie. 

 

Vår första slutsats är att den primära kanalen för legitimering av CSR hos företagen är 

hållbarhetsredovisningen. Även att Nudie Jeans använder hemsidan och instagram för att 

legitimera CSR betydligt mer än vad H&M Group gör, vilket tyder på att Nudie Jeans 

fokuserar på CSR mer än H&M Group. 

 

Vår andra slutsats är att H&M Group främst använder sig av strategin moralisering för att 

legitimera CSR, medan Nudie Jeans främst använder rationalisering på hemsidan och 

auktorisering i hållbarhetsrapporten. Detta betyder, med tidigare forskning som utgångspunkt, 

att Nudie Jeans hållbarhetsrapport kan verka mer trovärdig. 

 

Vår tredje slutsats är att Nudie Jeans hållbarhetsrapport håller en bättre kvalitet än H&M 

Groups, trots att den är betydligt kortare. Framförallt för att Nudie Jeans till större 

utstreckning använder sig av trovärdiga tredje parter för att bekräfta sina CSR-uttalanden, 

vilket vi ser är den viktigaste delen av legitimering av CSR.  

 

Till sist vill vi rekommendera H&M Group att 1. Förmedla mer information om CSR på 

hemsidorna och på instagram om de verkligen vill uppfattas som ett hållbart företag, 2. Se 

över sitt användande av strategin moralisering och 3. I större utsträckning legitimera sina 

CSR-uttalanden med hjälp av trovärdiga tredje parter för att öka trovärdigheten. 

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

 

Vi ser att vår studie lägger en bra grund för hur de studerade företagen legitimerar CSR. För 

att utveckla detta mer hade man även kunnat kolla på hur CSR-kommunikationen faktiskt 

uppfattas av konsumenten och koppla dessa resultat till resultaten i vår studie. På så sätt kan 

de slutsatser vi drar få mer bekräftelse. Även komplettera vår studie genom att undersöka fler 

olika företag i branschen. Några kanaler utöver företagens hemsida, hållbarhetsrapporter och 

instagram konton studerades inte i vår studie. Man skulle i vidare forskning kunna studera fler 

kanaler såsom fler sociala medier, reklamer och andra typer av marknadsföring. Man skulle 

även kunna undersöka företagens agerande över tid genom att gå igenom fler 

hållbarhetsrapporter företagen gett ut genom åren. Detta för att kunna se förändringar, 

skillnader och upprepningar över tid.  
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