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Abstract 
 
Organizations operate in a world where they are constantly being monitored by the high 
standards and expectations from their surroundings. Their work with sustainable development 
is no longer a voluntary activity if they are to survive in the competitive business 
environment. Organizations are required to show their social responsibility where they focus 
on issues that affect all parts of sustainability work in order to be accepted by both internal 
and external stakeholders. Companies are expected not only to take responsibility for 
environmental, social and economic issues but also to explain how they work with these 
areas. 
 
Today's society is more open and transparent which makes it easier for the outside world to 
take part in the organizations sustainability work. Issues concerning human rights have 
received attention and the filthy backside of the garment industry has received major 
headlines in the media. The factory workers in developing countries are the creators of many 
of the garments we buy in Sweden but how much do they really have to suffer in order for us 
to be able to buy style conscious and cheap clothing? We have therefore chosen to focus on 
social sustainability to raise issues that concern human rights in the garment industry with 
three Swedish fashion companies as our starting point. 
 
The purpose of the study is to examine how the clothing giants H&M, KappAhl and MQ are 
working with proven legitimacy strategies in their sustainability reports in order to be able to 
find the answer if the sustainability report has become a tool for legitimacy. Furthermore the 
focus will also be on discussing how the companies reflect their work with social 
sustainability in their reports and put it in relation to the information the media publishes 
regarding social sustainability. 
 
The study's results show that all three companies use legitimacy strategies that are 
advantageous by being able to turn negative events into a positive picture of the business. 
Social sustainability has been developed in a similar way but the size of the company plays a 
crucial role in the extent to which the companies prioritize the categories. It is also possible to 
distinguish a clear difference between the companies sustainability reports and the image that 
media shows about the companies social sustainability work. 
 
This study is written in Swedish.  
 
Keywords: CSR, legitimacy, sustainability reporting, social sustainability, garment industry 
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Sammanfattning 
 
Organisationer verkar i en värld med ständig övervakning och kontroll från omgivningens 
högt ställda normer och förväntningar. Företagens arbete med hållbar utveckling är inte längre 
en frivillighet om de ska överleva i den konkurrensinriktade och lätt utbytbara affärsmiljön. 
Det krävs att organisationer uppvisar sitt samhällsansvar där de fokuserar på frågor som berör 
hållbarhetsarbetets alla funktionsdelar för att bli accepterade av såväl interna som externa 
intressenter. Som ett resultat av arbetet med samhällsansvar och hållbar utveckling har frågor 
som berör legitimitet uppkommit.  
 
I nutidens allt mer öppna och transparenta samhälle blir det lättare för omvärlden att ta del av 
organisationernas hållbarhetsarbete. Frågor som berör mänskliga rättigheter har 
uppmärksammats och klädbranschens smutsiga baksida har fått stora rubriker i media. 
Sömmerskor och fabriksarbetare i utvecklingsländer är skaparna till många av de plagg vi 
köper i Sverige men vad får de egentligen utstå för att vi ska kunna köpa stilmedvetna och 
billiga klädesplagg? Vi har därmed valt att inrikta oss på den sociala hållbarheten för att lyfta 
frågor som berör mänskliga rättigheter inom klädbranschen med tre svenska modeföretag som 
utgångspunkt.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur klädjättarna H&M, KappAhl och MQ arbetar med 
beprövade legitimitetsstrategier i sina hållbarhetsredovisningar för att kunna svara på om 
hållbarhetsredovisningen blivit till ett legitimitetsverktyg hos modeföretagen. Vidare kommer 
fokus även ligga på att diskutera hur företagen återspeglar arbetet med social hållbarhet i sina 
rapporter för att kunna sätta det i relation till den information media berör gällande social 
hållbarhet hos respektive företag.  
 
Studiens resultat visar på att samtliga tre företag använder legitimitetsstrategier som är 
gynnsamma för att kunna vända negativa händelser till att förmedla en positiv bild av 
verksamheten. Den sociala hållbarheten är framtagen på liknande sätt men företagets storlek 
spelar en avgörande roll för i vilken utsträckning kategorierna prioriteras hos företagen. Det 
går dessutom att urskilja en tydlig skillnad mellan företagens hållbarhetsrapporter och den 
bild media förmedlar om företagens sociala hållbarhetsarbete.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: CSR, legitimitet, hållbarhetsredovisning, social hållbarhet, klädbranschen 
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1. Inledning    
 
Den här studien undersöker hur företag inom modebranschen förhåller sig till legitimitet i 
deras respektive hållbarhetsrapporter med fokus på social hållbarhet. Organisationers 
samhällsansvar är ett omdiskuterat ämne som uppmärksammats allt mer sedan begrepp som 
Corporate Social Responsibility (CSR) och Global Reporting Initiative (GRI) myntats. Som 
ett resultat av en ökad medvetenhet kring hållbar utveckling har hållbarhetsredovisning 
kommit att bli ett populärt verktyg. Företagen får därigenom möjlighet att ventilera sitt 
hållbarhetsarbete inom sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Studiens inledande del 
kommer därmed fokusera på framtagandet av hållbarhetsredovisning och vilka problem som 
informationsasymmetri medför för omgivningens intressenter. Vi har valt att fokusera på tre 
stora svenska företag inom modebranschen: H&M, KappAhl och MQ.  

1.1 Bakgrund 
Utvecklandet av Corporate Social Responsibility (CSR) har lett till ett större intresse för 
planetens resurser hos både företag och privatpersoner. Det har visat sig främst hos företag då 
allt fler företag börjat hållbarhetsredovisa. Frostenson, Helin & Sandström (2015, s. 8) skriver 
i sin bok “Hållbarhetsredovisning- Grunder, praktik och funktion” att 93 % av världens 250 
största företag upprättar hållbarhetsrapporter. Det bör nämnas att denna statistik förekom 
innan regeringen beslutade om en lagstiftning för hållbarhetsredovisning som trädde i kraft 1 
januari 2017 (Rehnfeldt 2016). Denna lag gäller för företag som uppfyller minst två av 
följande kriterier:  

❏   Antalet anställda > 250 anställda 
❏   Balansomslutning > 175 miljoner kronor  
❏  Nettoomsättning > 350 miljoner kronor  

Det stora intresset för hållbarhetsredovisning har visat sig även hos företag som inte uppfyller 
de lagstadgade kraven då de väljer att hållbarhetsredovisa frivilligt. Många företag följer 
frivilliga ramverk såsom Global Initiative Reporting (GRI) i deras hållbarhetsredovisning. 
GRI:s riktlinjer har blivit ledande och uppnått en standardiserad vägledning för användbara 
riktlinjer inom hållbarhetsredovisning (Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 14).  
 
Vidare diskuterar Arne Fagerström och Fredrik Hartwig (2016) uppkomsten av 
hållbarhetsredovisning där de definierar syftet med hållbarhetsredovisning enligt följande:   

Hållbarhetsredovisning och efterföljande revision syftar till att 
ge information om de olika redovisningsenheternas risker och 
möjligheter avseende den sociala/humana, miljömässiga och 
teknologiska hållbarheten. Informationen vänder sig till 
företagets ledning men också till de intressenter som omger 
företaget. (Fagerström & Hartwig 2016, s. 4) 

 
Hållbarhetsredovisningen skiljer sig från företagens årsredovisningar då den inriktar sig på ett 
bredare perspektiv av hållbarhetsfrågor där en rapport sammanställs som berör just dessa 
frågor. Frostenson, Helin & Sandström (2015, s. 8) beskriver hållbarhetsredovisningen som 
”En ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets 
verksamhet”. Idéen om hållbarhetsredovisning växte fram redan på slutet av 1980-talet genom 
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dels Brundtlandrapporten där miljö, utveckling och fattigdom prioriterades som viktiga 
frågor. Förenta Nationerna (FN) tog fram ett förslag på hur en gemensam framtid bör 
utvecklas, vilket blev en utgångspunkt för hållbarhetsredovisningens uppkomst. Ytterligare 
händelser som spelat stor roll för hållbarhetsredovisningen är FN:s konferens om miljö och 
utveckling som hölls i Rio de Janeiro 1992 (Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 9). FN 
har varit en betydelsefull faktor till att hållbar utveckling blivit mer uppmärksammat. Andra 
internationella organisationer såsom Internationella arbetsorganisationen (ILO) samt 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är centrala eftersom deras 
mål är att lyfta fram social välfärd. Inom de tre områdena; Miljö, Samhälle och Ekonomi som 
är i fokus inom hållbarhetsredovisningen är tanken att en balans ska skapas där de alla tre 
områdena samverkar med varandra (Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 9).  
 
John Elkington är en av de stora föregångarna för hållbarhetsredovisning genom hans 
uppkomst av the tripple bottom line som myntades på 90-talet och som utgår ifrån de tre P:na; 
People, Profit och Planet. Elkington menar på att det inte bör vara endast ekonomi/resultat 
som är i fokus utan för att företag ska kunna utvecklas behöver fokus även ligga på de två 
övriga områdena, samhälle och miljö (ibid). Detta leder oss in på en intressant aspekt som 
uppmärksammats genom utvecklandet av hållbarhetsredovisning då vikten av att ta hänsyn till 
den sociala hållbarheten även tagit form som tidigare inte varit lika prioriterad                
(Magee et al 2013).  
 
Det har länge varit sekundärt med ett socialt förhållningssätt. Frågor som rör mänskliga 
rättigheter har hamnat i skymundan för att istället låta den ekonomiska statusen få stå i 
rampljuset (Magee et al 2013).  Social hållbarhet spelar en viktig roll hos både företag och 
individer för att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle som tar hänsyn till mer än endast 
resultat och vinstutdelning. Det förs ihärdiga diskussioner kring social hållbarhet och det har 
gett utrymme för en rad positiva reflektioner där sociala hållbarhet prioriteras mer och mer. 
Genom ett ökat fokus för ämnet kan dels problematiken kring fattigdom tas på större allvar 
samtidigt som det öppnar upp för kulturella frågor som ger företag möjligheten att se över 
sina värderingar och utvärdera sin historia för att förbättras (ibid). 
 
Intressenters krav på företagens hållbarhetsarbete tvingar dem att ta ansvar för en hållbar 
utveckling. Hållbarhetsredovisningen fungerar som ett komplement till de finansiella 
rapporterna där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet redovisas samtidigt som det har 
blivit ett svar på intressenters krav på transparens och öppenhet. Generellt sett är det större 
företag i miljökänsliga branscher som redovisar sitt hållbarhetsarbete                     
(Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 15).  
 
Beroende på verksamhetens bransch, företagets storlek samt omgivningens inflytande finns 
det stora möjligheter till att uppmuntra arbete för att utveckla samhället. Företag verksamma 
inom klädbranschen har ett stort inflytande och möjlighet att påverka levnadsstandarden för 
många arbetare i fattiga länder. Här finns det utrymme för stora förändringar där företag kan 
utveckla strategier för att minimera risker och förbättra levnadsvillkoren för fabriksarbetarna 
(Turker & Altuntas 2014). FN (2008) skriver om en allmän förklaring till mänskliga 
rättigheter på sin hemsida. De uttrycker bland annat att alla människor är födda fria och ska ha 
samma värde och rättigheter. FN upplyser dessutom att alla människor ska ha rätt till 
utbildning, skälig arbetstid och att ersättning för arbetet ska ge en människovärdig tillvaro 
samt socialt skydd.  
 
Det kan tyckas att de värderingar om mänskliga rättigheter som FN formulerar är självklara 
men verkligheten ser för många människor helt annorlunda ut. I en undersökning som Kalla 
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fakta gjorde om H&M framkom ohållbara förhållanden för deras sömmerskor. H&M har 
arbetare i många lågavlönade länder där arbetsförhållanden är under all kritik (Kalla fakta 
2012). I reportaget från Kalla fakta samt i en undersökning av journalisterna Tobias 
Andersson Åkerblom och Moa Kärnstrand framgår det att H&M:s sömmerskor i Asien, 
främst i Kambodja och Bangladesh, har en lön som inte går att leva på. Arbetarna svimmar 
och måste låna pengar till att köpa mat. Trots det påstår sig H&M ta socialt ansvar. Skäliga 
arbetstider, löner, människovärdig tillvaro och socialt skydd är för många människor i fattiga 
länder världen över snarare ett drömscenario än den rådande verkligheten. Det är ohållbara 
förhållanden som existerar och företag bär på ett stort ansvar eftersom de har goda 
möjligheter att påverka och genomföra förändringar (Kalla fakta 2012; Andersson Åkerblom 
& Kärnstrand 2017, s.14).  
 
Vidare framgår det i en artikel från Sveriges television att H&M, KappAhl, MQ och även 
Lindex bryter mot sina egna uppförandekoder. Det framkommer genom organisationen Fair 
Action som intervjuat företagens arbetare i Bangladesh där arbetarna berättar att de har löner 
de inte kan leva på (SVT 2018). Välkända företag som H&M, KappAhl och MQ med 
miljarder i omsättning, närmare bestämt 232 miljarder (H&M 2017) respektive 4,9 miljarder 
(KappAhl  2017) och 1,8 miljarder kronor (MQ 2017) kan därmed tyckas ha en skyldighet att 
upprätta välgrundade förhållanden för sina arbetare.  
 
Samhällets normer ställer krav på företagen att agera i linje med omgivningens förväntningar. 
Hållbarhetsfrågor har blivit ett ständigt återkommande ämne som är av stor vikt där ett bra 
hållbarhetsarbete kan resultera i ökad legitimitet (Deegan 2002). Brown och Deegan (1999) 
beskriver legitimitet enligt följande: 

 
Legitimitet är ett tillstånd eller en status som existerar när ett 
företags värderingssystem stämmer överens med värdesystemet 
för det större sociala systemet som enheten är en del av. När en 
faktisk eller potentiell skillnad finns mellan de två 
värdesystemen hotar det företagets legitimitet.  
(Brown & Deegan 1999, s. 23)  

 
Legitimitet är oerhört viktigt för ett företags anseende och därmed en viktig prioriteringsfråga. 
Legitimitetskriser skadar hela organisationen och kan vara svåra att återhämta sig från. Vid 
publicering av negativ information om företaget uppstår en legitimitetskris beroende på vad 
som publiceras och hur långt det ligger från samhällets normer och värderingar. För att 
handskas med negativa aspekter finns det flera legitimitetsstrategier företag kan använda sig 
av i ett försök att vända denna information till något positivt där man strävar efter att bevara 
så mycket som möjligt av sin legitimitet. Huvudfokus i dessa strategier ligger i att minska 
fokus på de negativa effekterna som företaget orsakat samtidigt som företagen genom sina 
informationskanaler försöker framhäva sin positiva påverkning på omgivningen (Hahn & 
Lülfs 2014).  
 
Klädindustrin är en av de branscher som granskas hårdast. Branschen har fått stor publicitet 
och intressenterna har blivit alltmer medvetna om företagens påverkan vilket utmanar 
företagens legitimitet. Media övervakar konstant företagens hållbarhetsarbete och rapporterar 
om händelser som organisationerna själva väljer att inte dela med sig av. Att organisationerna 
själva försöker vinkla informationen till sin fördel genom diverse strategier är ett naturligt 
steg eftersom ett bra rykte kan underlätta framtida affärsrelationer. En hög legitimitet är 
viktigt för organisationens överlevnad där organisationer hela tiden behöver agera i linje med 
samhällets normer och förväntningar för att inte förlora sin legitimitet (Deegan 2002).  
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1.2 Forskningsöversikt  
Det är ingen slump att hållbarhetsredovisning blivit ett omdiskuterat ämne som fått en ökad 
uppmärksamhet i vårt nutida samhälle. CSR-arbetet hos företag har positiva effekter i dubbel 
bemärkelse då det både gynnar organisationens lönsamhet samtidigt som hållbart 
ansvarstagande prioriteras (Kotonen 2009). I en studie gjord av Clatworthy & Jones (2003) 
behandlas aspekten av hur företag som ett resultat av det uppmärksammade hållbarhetsarbetet 
istället möjliggör att informationen i dess rapporter vinklas till företagets fördel. Författarna 
tar upp det problematiska dilemmat där de redogör hur företagen i allt större grad fokuserar på 
att förmedla gynnsamma förhållanden samtidigt som mindre förmånliga nyheter om 
organisationen inte diskuteras i samma utsträckning. I rapporterna används uppskattade 
formuleringar och uttryck för att inge förtroende men som vid en djupare inblick inte är 
överensstämmande med företagens faktiska åtgärder (Laine 2009).   
 
Inom de områden som prioriteras och diskuteras i hållbarhetsrapporterna väger den 
miljömässiga aspekten tyngst och har enligt Adams & Frost (2008) blivit en central del för 
organisationer att förhålla sig till i sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt visar tidigare forskning att 
ett socialt ansvar blir allt mer relevant för organisationens verksamhet för att bygga förtroende 
för externa intressenter. Adams & Frost (2008) beskriver dock inriktningen på 
hållbarhetsrapporten som beroende av företag och bransch.  Banker är exempelvis mer 
beroende av social hållbarhet och en kontakt med omgivningens externa intressenter medan 
företag inom skogsindustrin istället har ett miljöansvar där det blir naturligt att prioritera den 
miljömässiga hållbarheten. Därmed kan organisationers hållbarhetsarbete variera och ha olika 
fokus eftersom de är verksamma i olika branscher och miljöer (Adams & Frost 2008; Kilian 
& Hennings 2014).  
 
Företagens försök att öka sin acceptansnivå genom att se hållbarhetsredovisningen som ett 
verktyg för att skapa legitimitet har lett till ett ökat intresse inom ämnet. Forskningsvärlden 
har observerat organisationers försök att skapa acceptans genom deras rapporter där de 
förmedlar sin synvinkel. Strategier och modeller har tagits fram som ett resultat i syfte att 
förklara hur legitimitet utnyttjas som ett användbart verktyg för att gynna organisationens 
rykte. Både Coupland (2005) och Hahn & Lülfs (2014) har tagit fram legitimitetsstrategier 
som redogör hur företagen framställer sig själva genom att använda olika strategier som det 
centrala verktyget för att i slutändan skapa ökad legitimitet. Coupland (2005) har ett fokus på 
virtuell retorik uppdelad på fyra områden bestående av samhällelig, ansvarsfull, kontext 
specifik och de-legitimering. Hahn & Lülfs (2014) har på ett liknande sätt identifierat 
legitimitetsstrategier där de istället har tagit fram strategier som syftar till att återskapa 
legitimiteten utifrån negativa händelser.  Genom att använda sig av specifika strategier med 
ett karakteristiskt syfte bestående i att återinföra legitimiteten som kan ha gått förlorad, har 
Hahn & Lülfs (2014) framställt sex legitimitetsstrategier som har i uppgift att vända negativa 
situationer till positiva för att uppfattas som legitima av omvärldens aktörer.  
 
Blank, Collin, Tagesson & Broberg (2009) har genomfört en studie om Corporate Social and 
Environmental Reporting (CSER) med relevanta aspekter inom utformandet för social 
hållbarhet där fokus har varit förhållandet mellan ett företags storlek och dess sociala 
påverkan. Studien visar att det finns en tydlig koppling till hur ett företag redovisar sitt sociala 
hållbarhetsarbete beroende på hur etablerat företaget, vilket gör företagets storlek till en 
avgörande faktor (Blank et al 2009). Större företag som är etablerade på marknaden är oftast 
mer lönsamma, vilket i sin tur indikerar på att de har ett större ansvarstagande och fler 
intressenter att förhålla sig till. Storlek tillsammans med lönsamhet anses därmed ha en rimlig 
förklaring till hur sociala frågor upprättas av organisationer (Blank et al 2009). Forskarna 
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förklarar vidare att ett företag som innehar en ledning med god kunskap har större benägenhet 
att skapa lönsamhet i en organisation där en erfaren ledare har en större vetskap när det 
kommer till att redogöra sociala aspekter (ibid).  

1.3 Problemdiskussion 
Efter digitaliseringen har intressenters tillgång till information om företag och dess 
hållbarhetsarbete förenklats avsevärt där varje snedsteg leder till granskningar och stora 
rubriker i media. I samband med ett mer kritiskt synsätt till företags hållbarhetsarbete blir 
hållbarhetsredovisningen till en viktig informationskanal där företagen får möjlighet att dela 
med sig av deras CSR-arbete (Frostenson, Helin & Sandström, 2015, s. 11).   
 
Det ökade användandet av hållbarhetsredovisning har dock skapat en problematik. Eftersom 
det fungerar som ett verktyg där organisationer får möjlighet att redogöra hur de förhåller sig 
till hållbar utveckling finns risken att de inte väljer att redovisa negativa effekter. En 
förskönad bild kan därmed skapas av organisationen eftersom endast de positiva delarna tas 
med (Clatworthy & Jones 2003). Behovet av att utveckla sambandet mellan 
legitimitetsstrategiernas funktion och hållbarhetsrapporters utformande gör att vi finner ett 
intresse i att pröva dessa vidare för att se om det resultat som meddelas är överensstämmande 
med tidigare framtagna undersökningar.  
                          
Vidare finner vi ett tomrum när det kommer till klädbranschens mörka baksida. Tidigare 
forskning har i mångt och mycket fokuserat på den miljömässiga aspekten och socialt 
hållbarhetsarbete är inte lika omdiskuterat (Magee et al 2013). I dagens samhälle berörs 
ämnen gällande mänskliga rättigheter allt flitigare, vilket gör det högst relevant att undersöka 
ämnet vidare. I vår studie ligger fokus på den sociala hållbarheten då vi är intresserade av att 
kritiskt granska stora svenska företag inom modebranschen. Vi vill med hjälp av den 
information vi får fram undersöka om företagens hållbarhetsredovisningar används som ett 
legitimitetsverktyg där de snarare hållbarhetsredovisar för att uppnå en legitim acceptans av 
omgivningen än att återge en rättvis helhetsbild. Även om hållbarhetsredovisningen kan ses 
som en transparant rapport där organisationernas handlingar redovisas så har den kritiserats i 
tidigare studier eftersom den anses snedvriden där den används som ett legitimitetsverktyg 
(Cho et al. 2015; Milne & Gray 2007).  
 
Händelser som riskerar att skada ett företags legitimitet döljs eller förvrängs där de positiva 
aspekterna får stå i centrum. Media fungerar som en opartisk informationskanal utan filter 
som sorterar bort negativa händelser. Det är därmed viktigt att ha i åtanke att deras 
affärsmodell utgår ifrån rubriker som säljer och drar till sig uppmärksamhet vilket oftast 
förknippas med negativa avslöjanden snarare än organisationernas utvecklingsarbete. 
Företagens hållbarhetsrapporter och medias synvinkel utgör varsin ände vilket skapar 
olikheter i den information som förmedlas. Var för sig kan de leda till en missvisande 
verklighetsbild vilket tidigare forskning visar då hållbarhetsredovisningen har benägenhet att 
uppvisa en förskönad bild av företagens faktiska handlingar (Clatworthy & Jones 2003; Milne 
& Gray 2007; Soh & Martinov-Bennie 2018).   
 
Företag strävar inte endast efter att upprätthålla en ekonomisk och miljömässig hållbarhet 
utan den sociala hållbarheten är även ett faktum. Trots krav och lagstiftning på 
hållbarhetsredovisning finner vi en problematik. Klädjättarna upprättar hållbarhetsrapporter 
där de anser sig själva som socialt hållbara men vid en närmare titt är det inte lika självklart. 
Problematiken ligger i om det är en rättvis bild de upprättar i sina hållbarhetsredovisningar 
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eller om målet istället är att genom diverse strategier återge en så positiv bild som möjligt för 
att utnyttja hållbarhetsredovisningen som ett legitimitetsverktyg.   

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att analysera hur väl modeföretagen H&M, KappAhl och MQ:s 
hållbarhetsarbete kommer till uttryck i deras rapporter. Vi har också för avsikt att identifiera 
bolagens legitimitetsstrategier för hållbarhetsredovisning med inriktning på den sociala 
hållbarheten. Vidare vill vi undersöka medias bild av företagens sociala hållbarhetsarbete för 
att kunna sätta det i förhållande till hur företagen själva väljer att uttrycka sitt arbete med 
sociala hållbarhetsfrågor.  

1.5 Frågeställning  
● Hur används legitimitetssstrategier i företagens hållbarhetsredovisningar och hur 

skiljer de sig mellan de undersökta företagen? 
 

● På vilket sätt återspeglas företagens faktiska handlingar inom social hållbarhet i dess 
rapporter och hur förhåller de sig till medias perspektiv? 

1.6 Studiens disposition  
I en inledande del har studiens ämne presenterats med inslag av den problematik som ligger 
till grund för att undersöka ämnet vidare. Fortsättningsvis bygger studien på en teoretisk 
referensram, där de teorier och strategier som är väsentliga för arbetets process bemöts och 
diskuteras. Kapitel tre som består av studiens metodavsnitt redogör hur datainsamling har 
genomförts. Innehållsanalys, bestående av en dokumentstudie och kodning är primärt fokus 
eftersom studien till stor del kommer bestå av att tolka och analysera företagens 
hållbarhetsrapporter. Studiens resultat redovisar därefter kapitel fyra, som omfattas av 
studiens resultat. Inom detta kapitel presenteras den kodning som gjorts på var och ett av 
företagen i förhållande till de identifierade legitimitetsstrategierna samt utvalda kategorier 
inom social hållbarhet. Det femte kapitlet innebär studiens analysdel och har som syfte att 
framställa en intressant diskussion om studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. 
Detta avslutas sedan i kapitel sex med en slutdiskussion där undersökningens alla delar binds 
samman för att ge svar på de frågeställningar som studien bygger på.  
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2. Teoretisk referensram  
Studiens referensram inleds med en övergripande presentation av CSR, GRI, 
hållbarhetsredovisning och social hållbarhet. Samtliga presenterade områden är väsentliga 
eftersom de har en nära koppling till studiens ämne samtidigt som det redogör varför den sociala 
hållbarheten blivit ett allt viktigare ämne. Här presenteras legitimitetsteorin, intressentteorin 
och signalteorin som samtliga har en gemenskap i att de har en påverkan på företagens 
förhållningssätt gällande deras hållbarhetsrapportering. Tidigare forskning går därefter in på 
de sex legitimitetsstrategier som Hahn & Lülfs (2014) tagit fram och som ligger till grund för 
studiens kodning.  

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 
CSR innebär att en bredare publik än endast aktieägarna omfattas, då även organisationers 
förhållande till intressenter uppmärksammas (Wang, Tong, Takeuchi, & George 2016; Vallée 
2005). Uppkomsten av CSR har lett till en rad positiva förändringar då det krävs att företag 
och dess verksamhet ständigt tar hållbarhetsfrågor på allvar eftersom omvärlden kräver det 
allt mer. Det är inte längre hållbart för företag att verka i en värld där aspekter som rör CSR 
inte tas på allvar. I nuläget är både konsumenter och intressenter ständigt uppdaterade, vilket 
gör det i princip omöjligt för företag att undvika miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor 
för att uppnå acceptans utifrån. Det har visat sig att CSR har en positiv påverkan på 
konsumenters förtroende till företaget där förtroendet hos konsumenter stiger när företag 
erbjuder god kvalité som innefattar hållbarhetstänk (Swaen & Chumpitaz 2008).  
 
Det framkommer tydligt att det finns ett ökat förtroende för de företag som har ett 
inflytelserikt arbete med CSR i sin verksamhet eftersom det uppvisar att de främjar ansvar 
som blir allt mer betydelsefullt för konsumenter när de väljer vart de vill handla (Swaen & 
Chumpitaz 2008). Idag har konsumenter så pass många valmöjligheter vilket innebär att om 
ett företag inte uppfyller dess krav kring hållbarhet och samhällsansvar blir de lätt utbytbara.  
Sedan uppkomsten av CSR på 1960-talet går det att utläsa en ökning av samhällsansvar 
främst mellan 1980 och 1990. I figur 1 nedan visas frekvensen av publicerade artiklar. Det går 
att utläsa en ökning av publicerade artiklar av CSR sedan 1960-talet med något färre artiklar 
om CSR på 1980-talet. Denna trend vände sedan och tog fart igen på 2000-talet och har sedan 
dess legat på en stabil nivå.  Det går att utläsa en något större publicitet av artiklar om CSR 
från 2000-talets början som har en koppling till att både konsumenter och företag fått ett ökat 
intresse för sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor (Wang et al 2016).  

 
Tabell 1 

CSR Research1958-2015 

  
 

Källa: Wang et al (2016) 
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Som går att utläsa från figur 1 har CSR blivit ett populärt och omdiskuterat ämne som fått en 
ökad uppmärksamhet sedan uppkomsten på 1960-talet (Wang et al 2016). Det finns en rad 
anledningar till framväxten av CSR. En av de stora anledningarna är de intensiva 
diskussionerna på 1990-talet om socialt utanförskap och betydelsen av globalisering som 
spelat stor roll för utvecklandet av CSR. Det var under denna tid som förtroendet för 
näringslivet började ifrågasättas på riktigt och ett ansvarstagande gentemot olika intressenter 
växte fram. Samtidigt började diskussioner om hur hållbarhet bör redovisa bli allt mer centralt 
(Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 14).  
Ett ökat fokus på öppenhet i samhället har resulterat i ett öppenhetskrav som påverkar arbetet 
med hållbarhet. Det har gjort att omvärlden lättare får reda på hur organisationer agerar och 
får en större information tilldelad om hur ansvarstagande organisationerna är. Det blir 
samtidigt svårare för företag att dölja information från omvärlden när de ständigt har ögonen 
på sig från alla tänkbara håll (Frostenson, Helin & Sandström 2015, s.13).  
En stor anledning till att arbetet med CSR är så pass viktigt är på grund av dess förmåga att 
skapa tillit och förtroende till omvärlden som ständigt granskar organisationer. Det skapar 
goda förutsättningar för företaget att komma i en närmre kontakt med sina intressenter som i 
utbyte känner en starkare förbindelse och förtroende till organisationen när de vet om att de 
tar samhällsansvar på stort allvar. Samtidigt ökar det chanserna för att möta konsumenters 
förväntningar. Idag har CSR utvecklats till att bli en affärsmässig motivering som tillsammans 
med hållbarhetsredovisning skapar grunder för att kunna bygga upp ett varumärke. Det finns 
därmed belägg för att CSR blivit ett väsentligt legitimitetsverktyg hos organisationer (Swaen 
& Chumpitaz 2008; Frostenson, Helin & Sandström 2015, s.13).  

2.2 Global Reporting Initiative (GRI) 
I samband med ett ökat fokus på CSR och hållbarhetsredovisning har Global Reporting 
Initiative (GRI) fått större betydelse hos företag. GRI grundades 1997 i Boston, USA av 
företag tillhörande Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) som kort 
sagt är en ideell organisation som bildades av företag med ett gemensamt intresse för 
främjande av investeringar med en sund ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Idén 
med GRI var att ta fram riktlinjer för att upprätta hållbarhetsredovisningar då det tidigare inte 
fanns några. Föreställningen med GRI är även att bidra med stöd och hjälp för att företag 
lättare ska upprätta hållbarhetsredovisningar för sin verksamhet. GRI består av representanter 
från såväl företag inom olika verksamhetsområden och branscher, icke-statliga organisationer 
och FN:s miljöprogram (UNEP) (Hedberg & Von Malmborg 2003; Frostenson, Helin & 
Sandström 2015 s. 14; De Jong, Levy & Szenjwald Brown 2009; Zsóka & Vajkai 2018).   
Grundidén med GRI var att skapa en slags vägledning för hur redovisning av hållbar 
utveckling skulle genomföras men gav dessutom utrymme för en bättre kommunikation med 
organisationens intressenter. GRI kan beskrivas som en vidareutveckling av CSR-arbetet där 
fokus inte endast är arbetet med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor utan i ett senare 
skede även omfatta en noggrann redogörelse av hur detta arbete uppdagas (Hedberg & Von 
Malmborg 2003).  
GRI:s riktlinjer innehåller både kvalitativa och innehållsmässiga principer. Innehållsmässiga 
principer fokuserar på att redovisa områden som är betydelsefulla för organisationen där 
väsentlighet, dialoger med intressenter, förhållningssätt till hållbarhet samt fullständighet äger 
rum. De kvalitativa principerna som istället har fokus på balans, jämförbarhet, precision, 
redovisningens utformande, tydlighet och tillförlitlighet återspeglar de kvalitativa 
egenskaperna som tas med i exempelvis International Accounting Standards Board (IASB) 



 

 9 

inom finansiell redovisning. Det är viktigt att ett företag förhåller sig till dessa principer så att 
redovisningen inte blir vinklad eller framställs på ett sätt som manipulerar det aktuella 
beslutsfattandet (Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 34).  
GRI har fått stor uppmärksamhet och blivit en slags standardisering och även den mest 
populära bland företag som frivilligt hållbarhetsredovisar. Idag är GRI ett mycket användbart 
utvärderingsverktyg för hållbarhet. GRI uppvisar samtidigt ett förhållningssätt till 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som ger utrymme för att analysera ett företags 
sociala kapacitet och sätta det i förhållande till dess ekonomiska resultat (Chen, Feldmann & 
Tang 2015; Hedberg & Von Malmborg 2003).  
Den främsta anledningen till att företag väljer att använda sig av GRI är av anledningen att 
den har blivit en accepterad riktlinje vid redogörelse av hållbar utveckling. Organisationer ser 
sin möjlighet i att skapa trovärdighet hos sina intressenter genom att använda sig av GRI och 
dess riktlinjer vid upprätthållandet av rapporter som är av social, ekonomisk och miljömässig 
karaktär snarare än den finansiella betydelsen. CSR har skapat en viktig förändring som lett 
till ett aktivt arbete med hållbar utveckling och som en utveckling av detta betydelsefulla 
arbete har GRI kommit att bli det verktyg som ger organisationen en möjlighet att redovisa 
sitt hållbarhetsarbete. CSR och GRI har en nära koppling till varandra och ett arbete 
sinsemellan kan ge goda förutsättningar på det interna planet för att en organisation ska kunna 
utvecklas samtidigt som legitimitet erhålls utifrån (Hedberg & Von Malmborg 2003).    

2.3 Hållbarhetsredovisning 
Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning har genom åren fått en nära relation då företag 
genom sin hållbarhetsredovisning får möjlighet att presentera sitt ställningstagande till 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (FAR 2000-2006). Det är genom denna typ av 
redovisning som företag får möjlighet att redogöra sina tankar, idéer och handlingar för att 
bidra till en hållbar utveckling. Det skapar ett stort ansvar hos organisationer och högre krav 
ställs eftersom det blir svårt för företag att verka i ett samhälle som inte prioriterar 
hållbarhetsfrågor. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning har gått från en ifrågasättande 
debatt huruvida det finns ett behov av att hållbarhetsredovisa till diskussioner som snarare 
berör frågor om vad som ska tas med i hållbarhetsredovisningen och på vilket sätt 
redovisningen ska upprättas. Författarna menar att hållbarhetsredovisningen har genomgått en 
kraftig utveckling sedan dess uppkomst på 1980-talet, där intresset för hållbarhetsredovisning 
ökat rejält sedan 2000-talets början. Det finns ett ökat intresse då allt fler företag tar 
hållbarhetsfrågor på stort allvar (Frostenson, Helin & Sandström 2015, ss. 8-9).   
I en studie gjord av Higgins, Stubbs och Milne (2018) framkommer utvecklingen av 
hållbarhetsrapportering då 35% av de större företagen hållbarhetsredovisade 1999 jämfört 
med motsvarande 95% under 2011. Den stora framväxten av hållbarhetsredovisning anses 
dels bero på kravet om transparens och öppenhet. Genom att organisationer 
hållbarhetsredovisar blir det synligare för intressenter att se hur de prioriterar och arbetar med 
hållbar utveckling. Samhället har kommit att utvecklas till vad Frostenson, Helin & 
Sandström (2015, s.13) kallar för ett granskningssamhälle och innebär kort sagt att företag 
inte längre kan agera hur de vill då de ständigt är i bevakning. Idag är omvärlden och även 
företagen själva duktiga på att granska. Det gäller att vara i ständig framkant för företagen 
eftersom de måste granska sin egen verksamhet för att kunna försvara sig mot utomstående 
kritik samtidigt som de är i behov av att granska andra företag för att få en insyn i 
konkurrenters verksamhet och förhållningssätt. Det har automatiskt lett till den öppenhet och 
transparens som blir allt mer naturlig i vårt samhälle idag och som skapar såväl för och 
nackdelar för organisationer (ibid). 
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En ökad transparens och öppenhet leder till att ledning och medarbetare i en verksamhet 
aktivt arbetar med att nå de mål de sätter upp eftersom detta ska förmedlas vidare ut till 
intressenter och potentiella konsumenter. Det ger företag möjligheten att skapa ett starkare 
varumärke som i sin tur kan resultera i en ökad trovärdighet (Zsóka & Vajkai 2018). Det kan 
även skapa negativa förutsättningar hos en organisation. Kravet om en ökad transparens och 
öppenhet leder också till att hållbarhetsredovisningen kan bli ett redskap för en förskönad bild 
av verkligheten som snarare syftar till att skapa affärsmöjligheter, där mycket fokus hamnar 
på att stärka sitt varumärke för att uppnå acceptans (Frostenson, Helin & Sandström 2015, 
s.16; Zsóka & Vajkai 2018; Clatworthy & Jones 2003). 
Fagerström och Hartwig (2016) uppmanar dessutom ett synsätt som innebär att se 
hållbarhetsarbetet som ett verktyg för att effektivare hantera risker och möjligheter som 
skapar förutsättningar för att kunna utveckla och förbättra den befintliga verksamheten med 
målet att skapa en relation till både interna och externa intressenter.  
Vidare anses ökningen av hållbarhetsredovisning bero på riktlinjer för hållbarhetsredovisning 
som nu även mynnat ut i den lagstiftning som tidigare nämnts. Redan under 2007 kom 
riktlinjer från regeringen som fastställer krav för statliga hel- eller delägda företag om att 
hållbarhetsredovisa enligt GRI med start från 2008. Detta har bidragit till att utvecklandet av 
hållbarhetsredovisning tagit fart, samtidigt som en lagstiftning om hållbarhetsredovisning från 
2017 bidrar till en ännu bredare utvecklingsfas om ämnet inför framtiden (Frostenson, Helin 
& Sandström 2015, s. 17).  

2.4 Social hållbarhet  
Social hållbarhet och dess innebörd har inte alltid varit den mest självklara och är än idag den 
dimension inom hållbar utveckling som anses vara minst gynnad. Det är ingen hemlighet att 
ekonomiska och miljömässiga aspekter prioriterats framför utvecklingen av social hållbarhet 
(Palthe 2013).  
Det är mycket tack vare internationella organ såsom FN, ILO och OECD som 
uppmärksammat hållbar utveckling samtidigt som de uppvisar intresset för en bättre 
levnadsstandard världen över. ILO har exempelvis arbetat fram Agenda 30 som innebär att 
länder tillsammans strävar efter att uppnå 17 globala mål för att kunna bekämpa 
mänsklighetens utmaningar (ILO 2019). För att hantera komplexa situationer som 
mänskligheten hela tiden ställs inför behöver även näringslivet och företag sträva efter samma 
mål. Detta gör arbetet med social hållbarhet så oerhört viktigt och leder oss in på 
företagsledarens möjligheter till att göra skillnad (Palthe 2013).  
Det krävs en reform hos företagsledare där synsättet för social hållbarhet måste förändras för 
att en radikal utveckling ska kunna ske. Palthe (2013) menar på att företagsledare har ett 
ansvar att hantera den komplexa värld vi befinner oss i och för att kunna göra det krävs 
kunskap och rätt verktyg för att hantera situationer som berör sociala områden där bland annat 
mångfald, fattigdom, mänskliga rättigheter, vård och utbildning ingår.  
Förändringen går att påbörja redan i ett tidigt stadie genom att studenter inom företagsvärlden 
får en ökad kunskap om samhällsfrågor så att detta kan bli lika uppmärksammat som 
ekonomiska och miljömässiga frågor. Genom ökad kunskap hos studenter som så småningom 
kommer ut i näringslivet skapas en större förutsättning för att kunna hantera svårslagna 
situationer på ett mognare sätt, vilket är av stor betydelse i den värld vi befinner oss i idag 
(Palthe 2013).  
Det är inte hållbart att organisationer blir framgångsrika genom utnyttjande av människor med 
en lägre social status i fattiga länder. Idag har många företag fabriker i länder eftersom 
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produktionen blir billigare och kraven är lägre ställda. Utvecklandet av fast fashion industry 
har lett till oetiska förhållanden där anställdas arbetsvillkor blir sekundärt och det primära 
fokuset är istället en snabb tillverkningsprocess för att tjäna så mycket pengar som möjligt. 
Det är främst kvinnor och barn i utvecklingsländer som utsätts. Klädbranschen innebär låga 
löner och långa arbetsdagar för arbetarna. Det är dessutom inte ovanligt att de utsätts för 
diskriminering och orättvis behandling (Turker & Altunas 2014; Ali & Medhekar 2016).  
Frågan handlar inte längre om hur stora multinationella företag ska hjälpa arbetare i fattigare 
länder med att få en ökad trygghet och förbättrade arbetsvillkor, utan det är istället frågan om 
hur effektivt och snabbt de kan hjälpa till. Det finns stora möjligheter för företag att gå ihop 
med fabriksägare och arbetsorganisationer i utvecklingsländer för att förbättra arbetarnas 
villkor och rättigheter (Ali & Medhekar 2016).  

2.5 Teorier 

2.5.1 Intressentteorin 
Intressentteorin syftar till att redogöra för vilka aktörer som har intresse i ett företag och 
beskriva relationen till alla intressenter samt vilket inflytande de har på varandra. Företag kan 
dra nytta från sin omgivning genom att företag och intressenter delar med sig av sina resurser 
i ett så kallat resursutbyte. ”Stakeholder theory” som teorin heter på engelska grundades av 
Robert Edward Freeman där han beskriver en intressent som “Any group or individual that 
can affect or is affected by the achievement of a corporation’s purpose” (Freeman 1984, 
s.229). En startpunkt för intressentteorin är den klassiska boken ”A stakeholder approach” 
som ursprungligen utgavs av Freeman år 1984 (Laplume, Sonpar & Litz 2008). 
 
Ett företag har många olika intressenter, både interna och externa. De interna intressenterna 
utgörs av anställda som i utbyte mot lön och andra förmåner bidrar med arbete för företaget. 
Även ledning och ägare befinner sig inom denna kategori som i många fall har gått in med 
kapital i företaget som de förväntar utdelning eller avkastning på (Clarkson 1995). 
 
De externa intressenterna utgörs av ett flertal olika grupper. Kunderna som betalar för de 
varor och tjänster som företaget erbjuder utgör en stor gruppering som organisationen måste 
anstränga sig för att behålla. Leverantörer och finansiärer som till exempel banker tillgodoser 
behovet av externa produkter och tjänster som bidrar med de verktyg som krävs för att den 
löpande verksamheten kan genomföras. Media är ytterligare en betydelsefull intressent för 
företag då det är en viktig informationskanal som även fungerar som en plattform för 
marknadsföring där både positiva och negativa händelser sprids till allmänheten. Även den 
politiska sfären med stat och kommun är en viktig intressent där politiska företag erhåller 
offentlig finansierad infrastruktur i utbyte mot att medborgare får arbete (Clarkson 1995).  
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Figur 2 
Intressentmodellen 

 
Källa: Grafström, Göthberg & Windell (2008) 

 
Genom att se intressenters mål som sina egna och ta hänsyn till dessa har organisationen 
större möjlighet att växa och locka till sig nya intressenter. Med hjälp av 
hållbarhetsredovisningen och andra finansiella rapporter har företagen möjlighet att 
kommunicera information till sina intressenter för att skapa och behålla en god relation. 
Teorin utgår ifrån en identifikation gällande påverkan, förväntningar och vilka 
prestationsåtaganden som krävs från företaget (Bachmann & Ingenhoff 2016). 
Intressentteorin kan förklaras utifrån tre perspektiv, deskriptivt, normativt och instrumentellt 
där dessa perspektiv förklarar olika delar inom teorin. Kärnan utgörs av det normativa 
perspektivet som identifierar företagets moraliska och filosofiska riktlinjer samt hur man som 
företag bör agera gentemot sina intressenter utifrån etik och moral. Alla intressenter värderas 
likvärdigt där deras förmåner kommer först och det är utifrån deras perspektiv som 
organisationen bör ta sina beslut även om det nödvändigtvis inte innebär det bästa för 
företaget på kort sikt (Donaldson & Preston 1995). Det vanligaste perspektivet är det 
deskriptiva som förklarar relationen till intressenterna och hur dessa påverkar eller påverkas 
av företaget. De tre perspektiven omsluter och kompletterar varandra där det deskriptiva 
perspektivet utgör skalet och söker stöd från det instrumentella (Donaldson & Preston 1995).  
 
Till skillnad från det normativa perspektivet är det viktigt att identifiera de intressenter som 
anses vara av primär betydelse inom den instrumentella inriktningen. Vidare beskriver 
perspektivet hur en indelning av intressenter kan gynna företaget där de kategoriseras och 
rangordnas utifrån deras påverkan för organisationen (Freeman 1984, ss. 128-129). Desto 
viktigare en intressents resurser är för företagets utveckling desto mer bör de sträva efter att 
tillgodose kraven och förväntningarna. Olika grupper påverkar organisationens förmåga att 
uppnå sina mål beroende på vilka resurser som de har att bidra med. Det instrumentella 
perspektivet används för att se hur väl organisationens mål står i linje med sina viktigaste 
intressenters förväntningar (Donaldson & Preston 1995).  
Utifrån intressentperspektivet är det viktigt att ta efter de förväntningar som omgivningen 
ställer på organisationen. Intressenternas krav på lönsamhet i samband med en hållbar 
utveckling utmanar företaget då effektiviteten inte alltid kan prioriteras. Intressenternas 
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förväntningar förändras ständigt där dagens samhälle ställer höga krav på hållbarhet till 
skillnaden från de krav som ställdes femtio år tillbaka i tiden (Laplume, Sonpar & Litz 2008).  
Friedman (1970) skriver att det enda sociala ansvaret som ett företag har är att se till att 
ägarnas vinst maximeras. Att bortse från omgivningens krav på en hållbar utveckling skulle 
idag kunna få förödande konsekvenser för företag även om det kortsiktigt kan medföra högre 
kostnader och en lägre lönsamhet. Genom att vara transparent och öppen med information 
gentemot sina intressenter skapas förtroende (Deegan 2002). 

2.5.2 Signalteorin 
Legitimitet är idag oerhört viktigt för ett företags anseende och fortsatta överlevnad i ett hårt 
affärsklimat där konkurrens kan radera ut företag från marknaden vid moraliska och etiska 
felsteg. Öppenhet och transparens leder till konkurrensfördelar där intressenter får möjlighet 
att ta del av positiv information. Negativa händelser kan också ha ett behov av att förklaras för 
att undvika onödig spekulation (Spence 1973). Redovisande av information till omgivningen 
ökar ständigt och genom signalteorin kan företag tolka och förklara hur information signaleras 
ut samt hur den tas emot och tolkas av intressenterna. Syftet med denna teori som utvecklades 
på 1970-talet var att förklara hur informationsasymmetrin kunde reduceras på 
arbetsmarknaden (Spence 1973). Connelly, Certo, Ireland & Reutzel (2011) skriver att teorin 
främst fokuserar på att ge företag ett bra rykte genom att förmedla positiv information som 
ökar legitimiteten.  
 
Signalteorin kan beskrivas utifrån tre olika huvudbegrepp: sändare, signal och mottagare 
(Zmud, Croes, Shaft & Zheng 2010). Sändaren utgörs generellt sett av ett företag som skickar 
ut information via någon av organisationens diverse informationskanaler till mottagaren som 
är en intressent i företagets omgivning (Connelly et al 2011). Signalerna som skickas ut kan 
vara allt från finansiella rapporter till icke-finansiell information som till exempel hållbarhet, 
vilket kan resultera i nya affärsmöjligheter (Campbell, Shrives & Bohmbach-Saager 2001). 
 
Ett omdiskuterat och välkänt problem inom signalteorin är informationsasymmetrin då det är 
naturligt att företagen besitter mer information än omgivningen. Har parterna liktydig 
intention påverkas inte informationsasymmetrin nämnvärt till skillnad om sändaren har för 
avsikt att desinformera mottagaren där signaleraren drar fördelar på mottagarens bekostnad 
(Leland & Pyle 1977). Eftersom företagen är sändare och de som skickar ut signaler till 
mottagarna har de möjlighet att påverka omgivningen genom vilken information de väljer att 
skicka ut och på vilket sätt det genomförs. Det är dock upp till mottagaren att välja hur den 
utsända informationen ska tolkas. Problemet med informationsasymmetri kan reduceras. 
Gapet minskar när sändaren tilldelar relevant information till mottagaren och ju mer 
information mottagaren tar del av desto bättre tolkningar och beslut kan göras. Då intressenter 
ställer krav på organisationer om öppenhet och transparens har mottagare stora möjligheter att 
ta del av underlag inför diverse beslut. Informationsasymmetrin är däremot svår att jämna ut 
helt med tanke på att det är företagen som tar fram och sänder ut informationen som lätt blir 
vinklad och påverkbar (Bergh, Connelly, Ketchen & Shannon 2014). 
 
Utöver svårigheter med informationsasymmetri kan det uppstå förvrängningar i signalen och 
feltolkningar hos mottagaren (Connelly et al 2011). Förvrängningar kan vara både medvetna 
och omedvetna då omgivningen ställer krav på öppenhet och transparens. Det gör att företag 
även kan välja att dela med sig av negativ information i ett försök att förminska dessa effekter 
genom diverse strategier som i sin tur skapar utrymme för feltolkningar hos mottagaren. Ett 
exempel där det kan förekomma både informationsasymmetri och förvrängningar är vid 
hållbarhetsredovisningen där sändaren har möjligheten att skapa fördelar. Här besitter 
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företagen mer information än mottagaren samtidigt som flexibiliteten kring 
hållbarhetsredovisningen ger företagen möjlighet att välja vad som ska redovisas samt hur de 
väljer att redovisa det. Den avsedda effekten av organisationens hållbarhetsrapportering 
uppnås endast om mottagaren tolkar signalen från företaget på ett önskvärt sätt (Hahn & 
Kühnen 2013). 

2.5.3 Legitimitetsteorin  
Legitimitetsteorin baseras på att företag agerar i linje med omgivningens förväntningar när 
aktuella normer som råder följs. Då legitimitetsteorin är reaktiv på intressenternas 
förväntningar behöver organisationens värdering stämma överens med samhällsnormerna 
(Guthrie & Parker 1989).  
 
Enligt Deegan (2002) är legitimitetsteorin en systemorienterad teori då den influeras av 
omgivningen där företag både påverkar och påverkas av sina intressenter. Genom att uppfattas 
som legitima har företagen större möjlighet att ta del av de resurser som intressenterna har i 
utbyte. Detta resursutbyte mellan organisationen och omgivningen kan ske på flera olika plan 
som politiskt, socialt och ekonomiskt. Vad som uppfattas som legitimt är konstant 
föränderligt och något som företagen kontinuerligt behöver arbeta med då samhällets normer 
är föränderliga över tid (Suchman 1995).  
 
Kulturen där normer och regler påverkar oss människor i våra liv gäller lika mycket för 
företag som privatpersoner. Att rätta sig efter dessa överenskommelser som vi medvetet eller 
omedvetet skapat ger en känsla av samhörighet där de som tydligt avviker blir synliga och 
exkluderade. Därför är det oerhört viktigt för företag att rätta sig efter omgivningens 
förväntningar och normer för att uppfattas som legitima istället för att riskera sin framtida 
överlevnad (Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 18).  
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv är normer och regler relevant för företagens utveckling då de 
förväntas ta stort ansvar i den miljö de verkar, där de organisationer som aktivt arbetar med 
CSR bygger legitimitet mot sina intressenter (Bachmann & Ingenhoff 2016). 
Legitimitetsteorin förklarar det arbete företagen lägger på hållbarhetsarbete och varför de 
redovisar ytterligare information utöver de finansiella rapporterna (Deegan, 2002). Processen 
för att bygga upp legitimitet till sina intressenter sker under lång tid där företagen konstant 
behöver vara vaksamma på förändringar.  
 
Hållbarhetsredovisningens kan förklaras som en viktig informationskanal mellan företag och 
intressenter för att skapa och bevara legitimitet (Deegan 2002). En studie som har gjorts av 
Maignan & Ralston (2002) förklarar att hållbarhetsredovisningen används dels för att utveckla 
det egna hållbarhetsarbetet samtidigt som det är vanligt förekommande att den primärt 
används som ett legitimitetsverktyg. Luft-Mobus (2005) informerar att legitimitet kan uppnås 
utifrån två olika perspektiv. Det strategiska perspektivet syftar till att medvetet påverka 
informationen till intressenterna där positiva händelser står i centrum samtidigt som de 
negativa sidorna minimeras. Legitimitetsteorin kan även förklaras utifrån det institutionella 
perspektivet där företag skapar legitimitet när de uppfyller samhällets normer och 
omgivningens förväntningar. 
 
Det instrumentella perspektivet inom intressentteorin beskriver hur företag har olika 
intressenter och att dessa kan delas in i olika grupperingar där man bör sträva efter att 
tillgodose de intressenters behov vars resurser organisationen mest kan dra nytta av. Då 
grupperingarna tenderar att ha olika preferenser är det problematiskt att tillfredsställa 
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samtliga. Även om det är svårt att välja inriktning på intressenter kan det vara nödvändigt att 
välja ut vissa grupperingar utefter det resursutbyte de har att erbjuda samt hur väl deras 
förväntningar står i linje med företagets. Lyckas ett företag skapa legitimitet hos sina 
betydande intressenter finns möjligheten till förmånliga resursutbyten till skillnad vid 
bristande legitimitet där dessa utbyten kan avstanna (Carroll 1991). Företagets legitimitet 
riskerar att hotas när det uppstår asymmetri med omgivningens normer och förväntningar. 
Detta kan ske genom att omgivningens förväntningar på företaget förändras samtidigt som 
företagets arbete kvarstår eller omvänt där omgivningens förväntningar kvarstår medan 
företagets arbete förändras (Wartick & Mahon 1994).  

2.6 Legitimitetsstrategier 
Legitimitetens flexibilitet och dynamik gör den till ett viktigt verktyg för ett företags profil 
och tillsammans med olika strategier kan informationen lättare förmedlas ut. Dessa strategier 
kan sedan implementeras i företagets rapporter såsom årsredovisningen eller 
hållbarhetsredovisningen för att bevara eller öka sin legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975). De 
positiva händelserna ska vara i intressenternas blickfång för att sända bra signaler till 
omgivningen samtidigt som det bör finnas utrymme för de negativa effekterna. Genom att 
redovisa negativa avslöjanden där företagen anses vara medvetna om konsekvenserna tar de 
bort onödiga spekulationer samtidigt som de får en chans att förklara sig och minska fokus på 
dessa händelser. Detta ökar även rapportens trovärdighet till skillnad från om man endast hade 
tagit upp organisationens styrkor då informationskällan lätt kan ifrågasättas (Deegan 2013). 
 
Hahn & Lülfs (2014) har genomfört en studie för att undersöka vilka strategier som företag 
använde sig av vid presentation av negativa händelser. Studien analyserade 
hållbarhetsredovisningen i 40 börsnoterade företag där samtliga upprättades utefter GRI:s 
riktlinjer. I studien identifierade Hahn & Lülfs (2014) sex olika legitimitetsstrategier vilka var 
marginalisering, abstraktion, indikera fakta, rationalisering, auktorisation och åtgärder.  
Vårt mål är att lyfta fram Hahn och Lülfs legitimitetsstrategier inom hållbarhetsredovisning 
för att skapa en ökad kunskap och förståelse för hur dessa strategier implementeras och 
används i företags hållbarhetsrapporter. De sex legitimitetsstrategierna syftar till att redogöra 
hur företag försöker legitimera negativa aspekter genom att på olika sätt använda strategier 
och händelser för att istället få de att uppfattas som acceptabla så att företaget i slutändan 
anses vara legitimt. Marginalisering är den första av de sex identifierade strategierna och 
innebär att beskriva en händelse som irrelevant. Omständigheterna framställs efter 
utvärdering som obetydliga istället för att utförligare förklaras. Företaget lyfter fram 
organisationens ansvarstagande som umbärlig och händelsen framställs som försumbar    
(Hahn & Lülfs 2014).  
 
Vidare förekommer abstraktion som innebär att generalisera en negativ händelse som vanligt 
förekommande för en hel bransch så att ansvaret förflyttas bort från företaget till vad som 
istället anses vara generellt för en hel bransch. Organisationer upplevs som mer legitima när 
ansvaret flyttas till hela industrin då utmaningen inte anses ligga hos enskilda företag. 
Negativa händelser normaliseras när fler agerar på liknande sätt och sannolikheten att 
uppfattas som legitim ökar eftersom det anses som allmänt accepterat.  
 
När ett företag istället indikerar fakta görs det i syfte att ta upp information utan att 
vidareutveckla eller förklara det. Detta innebär således att företagen redovisar negativa 
händelser utan att de klarläggs. Det ger läsaren i sin tur fritt tolkningsutrymme att själva göra 
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en bedömning av situationen vilket kan vara problematiskt då det inte alltid finns andra 
resultat att väga mot varandra.  
 
Rationalisering är en ytterligare strategi framtagen av Hahn & Lülfs (2014) som fokuserar på 
att framhäva de positiva effekterna med fokus på de förmåner och ekonomiska fördelarna som 
utvecklas ur de negativa aspekterna. Rationalisering kan delas in i två olika strategier vilka är 
teoretisk och instrumentell rationalisering. Teoretisk rationaliseringsstrategi handlar om att 
förklara de negativa händelserna som normala medan den instrumentella strategin fokuserar 
på förmånerna och beskriver de negativa händelserna som en naturlig följd av detta.  
 
När företag istället använder sig av auktorisation försöker de förklara händelser och 
information genom auktoritet. Ansvaret förflyttas från företaget genom att hänvisa till 
omgivningen och rådande regelverk vilket gör att företaget distanserar problemet till något 
större. Företag kan även använda sig av benchmarking där de jämför med andra 
branschkollegor om de själva har ett bättre resultat. 
 
Till sist är även åtgärder en legitimitetsstrategi som inte är helt ovanlig hos företag. Genom att 
förklara medvetenhet kring de negativa aspekterna och hur de ska arbeta med detta i 
framtiden kan de behålla den legitimitet som annars riskerar att förloras. De framtida 
åtgärderna kan delas in i två typer. Den första innebär att nya arbetssätt och idéer är oprecisa 
och otydligt förklarade medan man i den andra typen utvecklar dessa tankar och avsikter på 
en grundligare nivå.  

2.7 Sammanfattning av referensramen  
Sedan uppmärksammandet av CSR från 1960-talets början har både människor och företag 
fått ett större intresse för samhällsansvar och hållbarhetsarbete. Den ökade uppmärksamheten 
för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet har lett till att organisationer idag ständigt är 
i bevakning och negativa utfall skapar stora rubriker (Wang et al 2016).  
GRI har sedan sitt bildande på sent 90-tal arbetat med att ta fram riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning så att det ska underlätta för organisationer att framställa sina 
hållbarhetsrapporter. GRI har som önskan att så många företag som möjligt ska 
hållbarhetsredovisa och att de ska känna stöd genom att färdiga riktlinjer finns att följa 
(Hedberg & Von Malmborg 2003).   
Det ökade intresset och medvetenheten om hållbarhet från vår omvärld har lett till större krav 
och förhållningssätt till hållbar utveckling där företag idag har höga förväntningar och ett stort 
ansvar. Genom att hållbarhetsredovisa får företag möjlighet att redogöra sina tankar, 
handlingar och idéer kring hållbarhet inom alla tre kategorier (Frostenson, Helin & Sandström 
2015, s, 11). Den sociala hållbarheten har sedan ett bra tag stått i skymundan och en utmaning 
för företagsledare är att se till alla behov inom den hållbara utvecklingen så att framtiden kan 
erbjuda bättre lösningar och hantera komplexa situationer på ett värdefullare sätt (Palthe 
2013).  
Det resursutbyte som omgivningen har att erbjuda är viktigt för en organisations fortsatta 
överlevnad. Företag behöver se efter både sina interna och externa intressenter där de interna 
utgörs av anställda och ledningen medan de externa finns i dess omgivning och utgörs av 
exempelvis kunder, leverantörer, stat och media (Suchman 1995). 
Intressentteorin beskriver förhållandet mellan dessa parter och hur de påverkar och påverkas 
av varandra. Genom öppenhet och transparens bygger företag en egen och godtycklig bild av 
verksamheten vilket skapar starkare relationer med sina intressenter. 
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Hållbarhetsredovisningen har blivit ett viktigt instrument för att upprätthålla och förbättra 
omgivningens bild av organisationen (Freeman 1984, s. 229). Företag jobbar aktivt med 
diverse informationskanaler för att dela med sig av information till sina intressenter för att 
skapa legitimitet.  
Signalteorin beskriver hur information går från sändare till mottagare där sändare utgörs av 
företagen och mottagaren är dess intressenter. Genom tydlig information av både positiva och 
negativa händelser skapas trovärdighet för den information som förmedlas till omgivningen. 
Ett problem som denna teori beskriver är informationsasymmetrin då sändare och mottagare 
inte har tillgång till lika mycket information som grundar sig i att det är företagen som tar 
fram underlaget (Leland & Pyle 1977). 
Företag förväntas ta ett stort ansvar i den miljö de verkar i och ur ett hållbarhetsperspektiv är 
det viktigt att följa de normer som existerar i dess omgivning för att utvecklas. Legitimitet 
byggs upp under en längre tid och eftersom normer och intressenternas förväntningar byts ut 
över tid behöver företag vara vaksamma på förändringar. Lyckas organisationer bygga 
legitimitet till sina viktigaste intressenter säkras resursutbyten framöver som gynnar företagets 
utveckling.  
Genom diverse strategier arbetar organisationer med sina hållbarhetsrapporter för att antingen 
förbättra det egna hållbarhetsarbetet eller medvetet förvränga den information som förmedlas 
till intressenter (Luft-Mobus 2005). I en studie av Hahn & Lülfs (2014) granskades 40 
börsnoterade företag i syfte att undersöka hur företag återspeglade arbetet med 
missgynnsamma händelser i deras hållbarhetsredovisningar. Resultatet ledde fram till de sex 
strategier som författarna presenterar som marginalisering, abstraktion, indikera fakta, 
rationalisering, auktorisation och åtgärder.  
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3. Metod  
Studien utgår ifrån en kvalitativ metod som fokuserar på ord snarare än siffror och som utgår 
ifrån den sociala verkligheten. Tillvägagångssättet är därmed tolkande och konstruktionistiskt, 
vilket är starka ståndpunkter i en kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2017, s. 372).   
Vidare genomförs studien genom ett induktivt förhållningssätt där företagens 
hållbarhetsredovisningar är de centrala verktygen och som sedan blir grunden för den teori 
som skapas. Ett induktivt tillvägagångssätt bygger på att skapa en hypotes utifrån den data 
som samlas in (May 2001, s. 47; Patel & Davidson 2011, s. 23; Bryman & Bell 2017 s. 58; 
Alvehus 2013, s. 109).  Studien kommer att jämföra företagens hållbarhetsredovisningar och 
sätta de i förhållande till varandra för att undersöka hur de förhåller sig till utvalda strategier 
och hur den sociala hållbarheten kommer till uttryck i rapporterna. Det framtagna resultatet 
grundar sig på observationer av hållbarhetsrapporter snarare än att studien bygger på 
hypoteser som sedan ska förkastas eller ej, vilket gör det induktiva förhållningssättet 
användbart för studien.  

3.1 Forskningsdesign  
Studien utgår ifrån ett tolkningsperspektiv där vi analyserar och tolkar hållbarhetsrapporterna 
utifrån den uppfattning vi får från företagens rapporter. Vidare innebär detta att vår tolkning 
utgår ifrån ett socialt perspektiv där en bild skapas utifrån hur våra valda företag uttrycker sig 
och agerar i sina dokument. Dokumenten analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys som 
är en frekvent metod för att analysera dokument inom kvalitativ forskning. Detta innebär ett 
sökande efter underliggande teman i valda dokument. Innehållet bryts sedan ner till kategorier 
och teman med specifik information som uppmärksammas och analyseras (Bryman & Bell 
2017, s. 529).  
Tidigare studier och forskning som berör legitimitet hos företag samt sociala frågor har valts 
ut eftersom det ger oss kunskap och ett bredare perspektiv på vårt ämne. Datainsamlingen 
består av teorier och strategier som är beprövade och framtagna sedan tidigare.  Genom 
erfarenhet från forskare med god kunskap inom ämnet delges vi erfarenhet inom det studerade 
ämnet samtidigt som vi får möjlighet att undersöka hur väl våra slutsatser stämmer överens 
med tidigare forskning.  
Det är av intresse att ta reda på hur företagen förhåller sig till de sex legitimitetsstrategierna 
som Hahn & Lülfs (2014) diskuterar. För att kunna jämföra företagen kommer 
datainsamlingen även bestå av en innehållsanalys med kodning av hållbarhetsrapporter för att 
kunna utläsa likheter och skillnader mellan företagens upprättade rapporter. Detta ligger sedan 
till grund för att kunna analysera och tolka innehållet (ibid).  En systematisk kodning har 
initialt tagits fram genom färgkodning för att lyfta fram de betydelsefulla delar som 
uppmärksammas inom varje strategi hos respektive företag. Kodningen sker i ett första steg 
genom att en färg tilldelas respektive strategi som markeras för varje företag där strategin 
används. I ett senare skede sammanställs markeringarna i tabeller (bilaga 1, 3 & 5) där utdrag 
från varje företags årsredovisning/hållbarhetsrapport placeras in under respektive strategi.  
En stor del av studien inriktar sig även på specifika kategorier inom social hållbarhet då vi 
anser det betydelsefullt att framföra hur företagen uppmärksammar detta i sina 
hållbarhetsrapporter. Utöver kodning med inriktning på strategier genomförs en kodning som 
inriktar sig specifikt på företagens arbete med social hållbarhet. Detta sker genom att koda 
meningar och stycken där företagen lyfter fram den sociala hållbarheten. Kodning av den 
sociala hållbarheten delas in i fyra kategorier som omfattas av arbetsförhållanden, personlig 
utveckling, diskriminering och mångfald samt kvinnor och barn. Under studiens gång görs 
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därefter utdrag inom dessa kategorier i företagens hållbarhetsrapporter som återspeglar hur de 
arbetar med social hållbarhet och mänskliga rättigheter (bilaga 2, 4 & 6).  
Arbetet med kodning sker både gemensamt och individuellt. Till en början utförs kodningen 
till stor del gemensamt för att få en struktur på dess genomförande. Under studiens gång går 
detta över till att granska kodningen ytterligare en gång individuellt med möjlighet för 
ändringar. När rapporterna kodats ytterligare en gång var för sig går vi igenom de tillsammans 
för att se vilka likheter och skillnader samt ändringar vi gjort på egen hand.  
Kodningen är ett viktigt verktyg i studien eftersom det skapar en underlättning i att ta fram en 
intressant och värdefull diskussion. Det bidrar med en tydligare översikt på hur företagen 
arbetar med legitimitetsstrategierna och social hållbarhet som sedan blir till underlag för 
analysen. Målet med kodningen är att ge våra läsare en tydligare struktur så att det blir 
enklare att följa vårt arbete men som också används för att underlätta för vår egen del under 
studiens gång (Bryman & Bell 2017, s.551).  
Enligt Alvehus (2013, s. 19) är det viktigt att ha en bred kunskap inom det studerade ämnet 
för att kunna göra en kritisk bedömning. Detta innebär således att skapa utrymme för 
information som härstammar från olika källor och inte bli förblindad av en viss typ av 
informationskanal.  I syfte att inhämta utomstående information om företagen används media 
som baseras på tv-program, undersökningar och nyhetsartiklar. Dessa källor har tagit fram 
information i syfte att kritiskt granska och undersöka på djupet genom att de bland annat har 
intervjuat personer som är med och arbetar för företagen. På så sätt skapar det större 
förutsättningar till att utöka studiens trovärdighet där tanken är att utgå från källor med olika 
synvinklar för att lägga grunden till en intressant undersökning.   
Det krävs en stor kunskap inom ämnet för att kunna använda sig av hermeneutik, vilket gör 
att vi som författare har ett stort behov av att sätta oss in i vårt valda ämne för att kunna tolka 
den text vi analyserar så att vi kan få en förståelse för vad det är som undersöks. Tolkningen 
av det vi undersöker blir till en avgörande del för resultat och analysdel och vi finner därmed 
hermeneutik som ett viktigt redskap under arbetets gång                                                 
(Bryman & Bell 2017, s.49; Patel & Davidson 2011, s. 28; May 2001, s. 231) 

3.2 Datainsamling 
Insamlandet av information och den datainsamling som tagits fram grundar sig främst på en 
dokumentstudie där dokumenten i vår studie i stora drag består av hållbarhetsredovisningar 
och årsredovisningar från företagen vi valt att analysera och tolka. Anledningen till att vi 
valde 2017 som referensår är för att det var det årtal med senast sammanställda rapporter från 
samtliga tre företag och vi anser det blir en mest rättvis bedömning med rapporter som härleds 
från samma årtal.  
I vår studie kommer hållbarhetsredovisningar från H&M, KappAhl och MQ vara de primära 
och användbara dokumenten för vår analys. Detta är offentliga handlingar som vi kunnat 
hämta från respektive företags hemsida. Genom tillgången till dessa dokument får vi en 
möjlighet att sätta våra egna tolkningar i relation till vad som framförs i dokumenten så att vi 
kan göra en jämförande analys med de strategier vi har som utgångspunkt i vår studie för att 
kunna se hur väl de tillämpas av företagen (May 2001, s.229).  

3.2 Avgränsning  
Vi har valt att endast fokusera på företagens hållbarhetsredovisningar från 2017 och begränsat 
oss till svenska företag inom klädbranschen. Vi kommer endast fokusera på den sociala 
hållbarheten och lämnar således den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten utanför 
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denna studie. Syftet är att analysera vilka strategier som används samt hur väl den information 
som kommuniceras stämmer överens med verkligheten. Istället för att göra en jämförelse 
inom ett eller flera företag under en tidsperiod kommer vi att fokusera på jämförelsen mellan 
H&M, KappAhl och MQ under verksamhetsåret 2017. 
Vi har gjort ett medvetet val att utesluta intervjuer med företagen då vår metod innebär en 
kritisk granskning och vi finner därmed ingen relevans med att intervjua företagen eftersom vi 
i största mån vill undvika att informationen blir vinklad eller inger ett partiskt förhållningssätt 
som kan leda till en negativ påverkan på validiteten (Patel & Davidson 2011, s. 106).  

3.3 Urval 
Undersökningen sker på etablerade företag inom klädbranschen som uppfyller lagkrav om att 
hållbarhetsredovisa. Klädindustrin är av intresse då den intresserar samt både påverkar och 
påverkas av sin omgivning. Det är en global bransch som får mycket utrymme i media där de 
senaste åren har handlat mycket om mänskliga rättigheter såsom arbetsförhållanden och 
miljömässiga aspekter. Branschen utnyttjar jordens resurser och billig arbetskraft genom sin 
produktion i länder med bristande regler kring arbetsförhållanden. Klädindustrins 
miljöpåverkan och arbete med mänskliga rättigheter gör den intressant att analysera då flera 
faktorer ständigt uppmärksammas när företag inom klädbranschen ständigt strider mot 
samhällets normer (Turker & Altunas 2014).  
 
H&M, KappAhl och MQ har alla en gemensam nämnare i att de är svenska börsnoterade 
företag som grundades under samma tidsperiod och som riktar sig till relativt liknande 
målgrupper. Till skillnad från likheterna i att alla verkar inom samma bransch och till 
liknande målgrupper skiljer sig dessa företag när det kommer till storlek. H&M är med god 
marginal det största av dessa tre och till och med ett av världens mest globala och igenkända 
varumärken. Deras omsättning är mer än hundra gånger så stor som MQ och nästan femtio 
gånger så stor som KappAhl. Även när det kommer till antal anställda är H&M en gigant i 
jämförelse med KappAhl och MQ med sin personalstyrka på över 100.000 anställda till 
skillnad från Kappahl som har ca 3000 anställda och MQ med runt 1000 (H&M 2017, 
KappAhl 2017 & MQ 2017). 
 
Ytterligare en anledning till att vi valt just dessa tre företag är för att deras produktionskanaler 
påminner om varandra där den största delen sker i Asien samtidigt som viss del fortfarande 
sker i Europa (H&M 2017, KappAhl 2017 & MQ 2017). Leverantörskedjorna och de rådande 
arbetsförhållandena är ett omdiskuterat ämne i media där debatter kring mänskliga rättigheter 
såsom minimilöner och långa arbetsdagar riskerar att skada företagens legitimitet (Kalla fakta 
2012; SVT 2018).  

3.5 Trovärdighet 
Inom kvalitativ forskning pratas det om trovärdighet som en del av de kvalitetskriterier som 
utgör grunden för själva forskningen för att komma fram till hur trovärdigt resultatet är utifrån 
den metod som har använts. Studiens trovärdighet kan delas upp i fyra kriterier vilka är 
tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelse (Bryman & Bell 2017, s. 70). 
 
Att skapa tillförlitlighet handlar om att säkerställa att studien följer de regelverk som existerar 
och att tilldela resultatet till de personer som befinner sig i den miljö där studien har utförts. 
Genom att dela med sig av resultat till dessa kan de bekräfta eller korrigera forskarens 
slutsatser. Trovärdigheten i vår studie stärks genom att vi uppfyller det första kriteriet men 
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sänks utifrån det andra. Samtidigt har vår avsikt varit att själva koda företagens 
hållbarhetsredovisningar och tolka det som vi uppfattar som legitimt. Därför har vi medvetet 
valt att inte ha någon kontakt med de företag som vår studie omfattar för att då riskera att 
studien blir vinklad.  
 
Pålitlighet innebär ett granskande synsätt med löpande redogörelse för moment och delar i 
forskningsprocessen. Detta genomförs för att läsaren enklare ska kunna förstå rapporten och 
dess resultat för att kunna dra egna slutsatser om det material som presenteras. Vi har därför 
redogjort för alla moment i studien då avsikten har varit att hålla en neutral synvinkel till den 
information som vår slutsats baseras på. Pålitligheten påverkas dessutom mer vid 
longitudinell forskningsdesign vilket inte skapar några större problem för vår studie då vi 
tillämpar tvärsnittsdesign där datamaterialet är insamlat under ett kort tidsintervall. Kriteriet 
om överförbarhet syftar till att resultat ska gå att applicera på andra företag som befinner sig i 
en liknande situation och miljö. Detta innebär att vårt resultat endast är applicerbart på företag 
inom klädbranschen. Samtidigt är intressenterna och omgivningens förväntningar och normer 
föränderliga över tid vilket innebär att det kan vara icke applicerbart i framtiden          
(Bryman & Bell 2017, s. 70).  
 
Det sista kriteriet för trovärdighet är bekräftelse vilket syftar till att studiens resultat inte ska 
vara påverkat av författarnas egna åsikter och preferenser. Detta problem förekommer 
vanligtvis mer vid kvalitativ forskning än kvantitativ då det lättare påverkas av subjektivitet. 
Eftersom vi genomför en studie som grundar sig i ett tolkningsperspektiv blir det svårt att 
utesluta våra egna åsikter och värderingar helt även om det neutrala förhållningssättet är en 
utgångspunkt (Bryman & Bell 2017 s. 70; May 2001 s. 228).  

3.6 Metodreflektion 
Kvalitativ forskning har ifrågasatts då det har visat sig finnas svårigheter i att upprätthålla hög 
reliabilitet, validitet och överförbarhet. Det är viktigt att ständigt vara kritisk till den 
information som samlas in för att kunna ta del av mer än endast ett perspektiv. Då vi har valt 
att göra en dokumentstudie behöver vi noggrant välja ut de källor och teorier som används för 
att tolka och dra egna slutsatser. Det är viktigt att vara medveten om att de dokument som vi 
har valt att undersöka kan vara vinklade till företagens fördelar vilket gör att trovärdigheten 
behöver ifrågasättas och en källkritisk förmåga är av stor betydelse                                   
(Patel & Davidson 2011, s. 68; Bryman & Bell 2017, s.231).  
 
Det är företagen själva som ger ut hållbarhetsredovisningarna samt den information som finns 
tillgänglig på deras respektive hemsidor. Vem som helst kan publicera information och texter 
om ett företag och det är därmed viktigt att vara medveten om den förvrängning som kan ske 
beroende på vem som är ansvarig utgivare för dokumentet. På grund av trovärdigheten 
kommer därmed inte några intervjuer med företagen genomföras eftersom detta medför större 
risk att information vinklas till företagens fördel. Samtidigt går vi miste om fördjupad 
information och åsikter som de hade kunnat bidra med.  
 
De källor som använts för insamlande av information om företagen kan vara i behov av att 
korrigeras beroende på hur och när ny forskning publiceras. Detta gör att det inte går att 
säkerställa en hög validitet då datainsamlingen som uppsatsen bygger på således kan ha 
förändrats om en liknande undersökning skulle genomföras vid ett senare tillfälle. 
Informationen i hållbarhetsredovisningarna som samlats in bygger till stor del på våra egna 
tolkningar samtidigt som det eftersträvas en analytisk ansats till materialet. Dock går det inte 
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att utesluta att våra egna personliga värderingar haft inflytande på studiens slutsats. För att i 
den mån som är möjlig undvika subjektiva tolkningar av företagens hållbarhetsarbete har vi 
gjort egna bedömningar som vi senare har diskuterat tillsammans för att reducera partiska 
åsikter.  
 
Företagens års- och hållbarhetsredovisningar är publika och adresserade till intressenter i dess 
omgivning samtidigt som syftet är att analysera hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. 
Den information som finns tillgänglig på företagens hemsidor uppdateras konstant vilket gör 
att de är aktuella med de senaste förändringarna. De hållbarhetsredovisningar som valts ut för 
att analysera är från 2017, vilket medför att det kan förekomma eventuella avvikelser mot vad 
som finns tillgängligt på deras hemsidor i nuläget. Vid upprättande av hållbarhetsrapportering 
är det vanligt förekommande att de positiva händelserna får stå i centrum samtidigt som 
negativa aspekter minimeras för att inte riskera att skada företagets varumärke (Mobus 2005; 
Clatworthy & Jones 2003). 
 
Det finns en medvetenhet om att det kan vara svårt att dra slutsatser om hur de utvalda 
företagen använder utsedda strategier då H&M, KappAhl och MQ skiljer sig åt 
storleksmässigt och på ett internationellt plan. Resultat från dessa klädföretag kommer således 
inte representera hela branschen eftersom organisationerna kan se väldigt olika ut och detta 
blir således en fingervisning snarare än en generalisering av hela branschen.  
 
Vidare finns en problematik med en induktiv ansats. Nackdelen med detta arbetssätt är att en 
induktiv ansats baseras på en redan existerande teori som syftar till att skapa en egen modell 
där nya hypoteser tas fram. Då teorin inte är beprövad sedan tidigare kan det vara svårt att 
avgöra dess trovärdighet och det är oundvikligt för den nyskapade teorin att inte präglas av 
författarnas egna tolkningar och idéer (Patel & Davidson 2011, s. 23).  
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4. Resultat  
Avsnittet för resultat redogör för den kodning som har skett på Hahn & Lülfs (2014) 
legitimitetsstrategier där vi valt att granska hur företagen använder sig av marginalisering, 
abstraktion, indikering av fakta, rationalisering, auktorisation och åtgärder som 
legitimitetsverktyg i sina rapporter. Genom att ta fram ytterligare en kodning av kategorier 
inom social hållbarhet har även en identifikation av hur H&M, KappAhl och MQ förhåller sig 
till arbetsförhållanden, personlig utveckling, diskriminering och mångfald samt kvinnor och 
barn genomförts. Resultatdelen delas in i fem delar för varje företag genom att börja med att 
presentera företaget kort följt av dess hållbarhetsredovisning och därefter kodning av 
legitimitetsstrategierna samt kategorierna inom social hållbarhet. Avslutningsvis framförs den 
bild som media förmedlar av företaget.  

4.1 H&M 
År 2008 utsågs H&M till Europas starkaste varumärke av Financial Times. Vägen till det 
modeimperium som byggts upp började i Västerås. Det numera så välkända klädföretaget 
grundades av Erling Persson som öppnade upp den första Hennes butiken 1947 i Västerås. 
Efter närmare tjugo år med inriktning på damkläder förvärvas den Stockholmsbaserade jakt 
och fiskebutiken Mauritz Widforss samtidigt som idén om att erbjuda kläder för hela familjen 
föds. Det nuvarande namnet H&M (Hennes & Mauritz) har funnits sedan mitten på 70-talet 
och det var även då som det börsintroducerades på Stockholmsbörsen (H&M u.å).  
 
Den globala expansion som idag sträcker sig till 72 marknader började på 80-talet med sin 
framfart genom Europa innan det rörde sig västerut och tillslut även österut till Asien. 
Förutom det egna varumärket ingår åtta andra tydligt definierade varumärken som alla 
erbjuder en mängd olika stilar inom mode, skönhet och inredning. Genom diverse förvärv 
består koncernen idag av H&M, COS, Monki, Weekday, Other Stories, H&M Home, Arket 
och Afound. Deras affärsidé är ”Att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart 
sätt”. Förutom mode som har haft huvudfokus sedan starten lanserade även H&M Home 2009 
som inriktar sig på heminredning (ibid). 
 
Familjeföretaget som har vandrat genom två generationer styrs idag av deras VD Karl-Johan 
Persson. Grundaren Erling Persson hade den posten under företagets första 35 år innan sonen 
Stefan Persson tog över taktpinnen. Med ca 125.000 anställda är H&M ett av Sveriges största 
företag som återfinns på 72 marknader världen över. Totalt består företaget av närmare 5.000 
butiker som under 2017 hade en nettoomsättning på 232 miljarder kronor. Huvudkontoret 
finns kvar i Sverige och efter några tyngre år med svaga försäljningssiffror hoppas de nu vara 
på rätt väg igen (ibid).   

4.1.1 Hållbarhetsredovisning 
H&M är det enda företag som har tagit fram en separat hållbarhetsrapport av de totalt tre 
modeföretagen som analyseras. Företagets hållbarhetsrapport skiljer sig även från KappAhl 
och MQs rapporter i den grad att den är utgiven med engelska som huvudspråk. Vidare 
innehåller hållbarhetsrapporten totalt 100 sidor där presentation av den finansiella 
verksamheten inte är förekommande utan det är en fullständig rapport med hållbarhetsfrågor 
som fokuserar på såväl miljömässiga, ekonomiska och sociala förhållanden. Den finansiella 
verksamheten återspeglas istället enskilt i årsredovisningen (H&M 2017).  
Rapporten som analyseras för H&M är från 2017 och är indelad i sju kapitel som består av ett 
inledande kapitel med en generell översikt av H&M i sin helhet, följt av vision och strategi, 
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ledningsansvar, återvinning och förnyelse, rättvisa och etik, standarder och policies samt ett 
avslutande kapitel om hur företaget tagit fram rapporten och hur de valt att redovisa den.  
Den inledande delen av hållbarhetsrapporten består av en kort introduktion till H&M Group 
för att presentera dess arbete samt en presentation av företagets externa varumärken. 
Rapporten går sedan över till att beskriva organisationens värdekedja med ett inslag av VD, 
Karl Johan Persson, som framför sina ord, funderingar och värderingar gällande 
verksamheten. Hållbarhetsrapporten som H&M presenterar är väl framtagen och 
genomarbetad och det märks att organisationen har ansvar och krav på sig där de genom sin 
rapport förmedlar arbetet med hållbarhet genom många olika aspekter, samarbeten och 
projekt.  
Dock är det tydligt att H&M fokuserar på hållbarhet som inriktar sig på miljön i största mån. 
Den miljömässiga kategorin inom hållbar utveckling är en återkommande destination som 
genomsyrar hela rapporten. Av de totalt 100 sidor som rapporten består av kan det tyckas att 
den sociala hållbarheten ges ett märkbart litet utrymme. Det är nästintill endast avsnittet för 
”Fair and Equal” som tar upp och berör social hållbarhet. Resterande del belyser främst arbete 
med återvinning, förnyelsebart material och hantering av kemikalier och vatten. H&M är 
ambitiösa i sin redogörelse av miljöfrågor och deras erfarenhet av att vara ledande i branschen 
klarläggs specifikt när de uppvisar de projekt och samarbeten de ingår med för att ta den 
hållbara utvecklingen på största allvar (H&M 2017).  
Sammantaget är det en välskriven och detaljerad hållbarhetsrapport med en klarhet i hur de 
arbetar med hållbarhet i sitt dagliga arbete. Det hade däremot kunnat ges en bredare och 
djupare information om den sociala hållbarheten som gärna hade fått uppta större del av  
rapporten. Inom de kategorier som identifierats för social hållbarhet framkommer det att 
H&M lägger störst tyngd på diskriminering/mångfald samt kvinnor och barn (bilaga 2) vilket 
kommer presenteras mer ingående under kapitelavsnittet för kodning av social hållbarhet.  

4.1.2 H&M:s legitimitetsstrategier  
Hahn & Lülfs sex olika legitimitetsstrategier återfinns i varierande mängd där vissa är 
betydligt mer förekommande än andra men där samtliga är förekommande. Åtgärder är den 
strategi som figureras flitigast där de förklarar nyheter och förändring i steget mot en mer 
hållbar organisation. De strategier som de använder sig i minst omfattning är marginalisering, 
rationalisering och indikering av fakta som endast återfinns en gång vardera.  
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I kodningen har vi identifierat ett fall av marginalisering i samband med att de diskuterar 
fabriksarbetarnas löner i produktionsländerna. H&M skriver att fabrikerna tillverkar kläder åt 
flera olika klädföretag samtidigt som slutproduktens pris inte påverkar arbetarnas löner. 
Genom denna beskrivning uppfattar vi deras uttalande som att de distanserar sig från 
problemet då de lyfter fram att det inte medför något större ansvarstagande för dem. Deras 
engagemang kring frågan framställs som försumbart eftersom ansvaret fördelas på flera 
aktörer samtidigt som deras valda prissättning av slutprodukten inte har någon påverkan på 
arbetarnas löner.  
 

Across the industry, workers are employed by factories that produce 
for multiple brands at the same time and therefore, the salary 
workers receive can not be linked to a single brand. In other words, 
workers are paid the same amount of money by factory owners, 
regardless of a product’s final price tag. (H&M 2017, s. 63) 

Citatet ovan går även att kategorisera som auktorisation eftersom de förklarar lönenivån som 
ett problem där flera aktörer behöver gå samman för att få till en förändring (bilaga 1). De 
skriver även "While H&M group cannot directly decide what workers are paid, we believe 
that we can support the creation of fair living wages via our Fair Living Wage Strategy” 
(H&M 2017, s. 63). Genom utomstående organisationer och regelverk påpekar de att ansvaret 
ligger på yttre omständigheter där de har litet inflytande och svårt att påverka. De hänvisar 
också till korttidskontrakten som är vanligt förekommande i produktionsländerna som ett 
problem för förbättrade arbetsvillkor. H&M tar även upp att sociala förmåner som sjukvård, 
sjukpenning och mammaledighet ofta är förknippade med permanent anställning och att 
fabriksarbetarnas anställningsvillkor ligger utanför organisationens ansvarsområde.  

Legitimitetsstrategin som Hahn & Lülfs titulerar som indikera fakta förekommer endast en 
gång i kodningen av H&M:s hållbarhetsredovisning. Det är i samband med att de beskriver 
hur väl deras anställda och affärspartners följer deras Code of Ethics. Under 2017 utredde de 
41 incidenter som stred mot deras värderingar. Det framgår endast hur många utredningar de 
har haft samt vilka konsekvenser de har vidtagit. Att de redovisar vilka påföljder som 
incidenterna har lett till ger läsaren en viss information. Vad som ligger till grund för 
utredningarna framgår dock inte vilket lämnar läsarens fråga obesvarad. Det fria 
tolkningsutrymmet som uppstår kan vara båda till företagens fördel och nackdel beroende på 
de aktuella händelserna i fråga samt hur stort svängrum det finns för läsarens tolkningar.  

Precis som marginalisering och indikering av fakta har vi endast identifierat ett fall av 
rationalisering. H&M beskriver sin definition av en rättvis arbetsplats där de tar upp punkter 
om rättvisa levnadslöner, en säker arbetsplats, diskriminering och respekt. I samband med 
diskussionerna kring en trygg arbetsplats framställer de även det som en affärsmöjlighet. Att 
vara en attraktiv arbetsplats underlättar vid rekrytering av nya medarbetare samtidigt som det 
även gynnar arbetet med att attrahera nya affärspartners. Istället för att vidareutveckla de 
aktuella arbetsförhållandena är det i resonemanget kring nya affärsmöjligheter som de ser 
potential och som de väljer att fokusera på. 

Att förflytta ansvaret till hela branschen göra att negativa händelser kan uppfattas som mer 
legitima. Ju fler aktörer som utför liknande handlingar skapar större chanser för att 
omgivningen accepterar händelsen. H&M påpekar vid upprepade tillfällen att de problem som 
de står inför är aktuella för hela industrin och inget som de kan åtgärda på egen hand. ”The 
main challenges we face are not specific to H&M group, they are industry-wide. Therefore, 
solutions cannot be reached by us alone, they all require industry collaboration.” (H&M 2017, 
s.15). Detta är ett exempel som återfinns i deras hållbarhetsredovisning där de trycker på att 
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det är samarbeten inom branschen mellan flera aktörer som kan leda till förändringar. Trots 
sin storlek nämner de vid flertalet tillfällen att ett gemensamt arbete är vad som krävs för att 
exempelvis utveckla fabriksarbetarnas löner till en rättvis nivå (bilaga 1).  

Åtgärder är den strategi som förekommer flitigast i H&M:s hållbarhetsredovisning där de 
ständigt förmedlar information kring händelser och förbättringar inom verksamheten. 
Samarbeten med diverse organisationer nämner de återkommande som ett viktigt verktyg för 
att uppnå deras hållbarhetsmål. Dessa samarbeten kan till exempel vara med branschkollegor 
och hållbarhetsorganisationer för att gemensamt sätta press på fabriksägarna i hopp om 
förbättrade arbetsvillkor. De ser även långsiktiga samarbeten med leverantörer som en viktig 
faktor för att kunna påverka deras arbetsförhållanden i en positiv riktning samtidigt som deras 
hållbarhetsarbete ska präglas av transparens. H&M har dessutom jobbat med att utveckla sin 
Code of Ethics där de bland annat har utvecklat deras säkerhetspolicy (bilaga 1).  

4.1.3 H&M:s sociala hållbarhet   
Utöver Hahn & Lülfs sex legitimitetsstrategier har vi även kodat social hållbarhet utefter fyra 
huvudkategorier som täcker de områden vi önskar undersöka. Kategorierna omfattar 
arbetsförhållanden, personlig utveckling, diskriminering och mångfald samt kvinnor och barn.  
 

 
Tabell 3  

 
 
 
Aspekter kring synen på arbetsförhållanden tas upp när de informerar läsarna om betydelsen 
av rättvisa och goda arbetsvillkor. De uttrycker sig om att anställda inom H&M group, där 
såväl medarbetare som leverantörer ska omfattas av arbetsvillkor som skapar förutsättningar 
för att medarbetare utvecklas och når positiva framsteg. Detta går hand i hand med den 
personliga utveckling som H&M anser är gynnsam för både företaget och medarbetarnas egna 
framgång.  
 
De anställda ges därför möjlighet att genomgå olika utbildningar och program för att förbättra 
sina ledarskapskunskaper men också för att öka medvetenhet om frågor som berör mänskliga 
rättigheter. I ett steg mot detta har de som policy att samtliga anställda som signerar deras 
uppförandekod också ska genomföra en utbildning online för att få en djupare inblick i vad 
det är H&M står för, vill förmedla och arbeta för. Utbildningen har som mål att få företagets 
anställda att förstå hur det påverkar det dagliga arbetet och hur de ska agera företagsetiskt.  
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Större delen av den kodning som berör social hållbarhet hos H&M tilldelas de två 
kategorierna som omfattar diskriminering/mångfald samt kvinnor och barn. Under 
kodningens gång uppmärksammades flest synpunkter som kunde härledas till dessa kategorier 
inom den sociala hållbarheten. H&M är ett multinationellt företag med tusentals anställda och 
butiker runt om i hela världen, vilket givetvis innebär granskande ögon från alla tänkbara håll 
(bilaga 2).  
 

Through capacity building and collaboration with various 
stakeholders, H&M is enabling formal employment of Syrian 
refugees in our supplier factories. As of 2017, more than 250 
refugees are employed in our approved units in Turkey, 
supported by the United Work program. (H&M 2017, s. 67) 

Internally, we act as stewards for diversity and inclusiveness by 
welcoming, accepting and celebrating all employees based on 
individuality and regardless of differences. (H&M 2017, s. 68).  

 
I arbetet för att motverka diskriminering har H&M en nolltolerans för att skydda och ge en 
ökad trygghet för sina anställda. För att skapa minskad diskriminering och ökad mångfald 
beskriver H&M ta sitt ansvar genom att verka i ett öppet samhälle där alla är välkomna. 
Genom att skapa arbetsmöjligheter för människor oavsett bakgrund och olikheter och sätta 
individen i centrum anser H&M att deras arbete med mångfald är väl prioriterat och aktivt i 
det vardagliga arbetet. Vidare beskriver företaget det som betydelsefullt att alla medarbetare 
känner delaktighet och behandlas rättvist och jämlikt. Mångfald och diskriminering kräver 
också ansvarstagande på ett externt plan där H&M uttrycker sitt engagemang och samverkan 
med omvärlden som gynnsam för att möta de krav och förväntningar som företagsvärlden 
utsätts för.  
 
Den sista kodade kategorin berör arbetet med kvinnor och barn som är en utsatt målgrupp när 
det kommer till billig arbetskraft och undermåliga arbetsförhållanden (Turker & Altunas 
2014). H&M berör området i sin hållbarhetsrapport där de uttrycker att de inte accepterar 
någon form av barnarbete och har ett minimikrav hos produktionsfabrikerna att detta inte får 
förekomma. H&M skriver i sin hållbarhetsrapport att de samverkar med organisationer som 
arbetar för barns rättigheter och motverkan av barnarbete i ett försök att kämpa för att barn 
ska få en bra och trygg framtid. Trots detta har H&M kunnat identifiera ett fall av barnarbete 
som de tar upp i sin hållbarhetsrapport. H&M säger att de har som avsikt att se till individens 
bästa i situationer när det framkommer att barnarbete förekommer och skriver i sin rapport att 
åtgärder görs för att individen ska återgå till skola, ersätta familjen som drabbats samt 
kontakta och ingå samarbete med civilrättsliga samhällsorganisationer för barn som utsätt för 
barnarbete (H&M 2017).   
 

We make it an absolute, minimum requirement for all factories 
producing for H&M group to be free from child labour and this 
compliance is continuously monitored. During 2017 we 
identified one case of child labour.  (H&M 2017, s. 66).  

H&M uppfattas vara en organisation som vill lyfta kvinnligt entreprenörskap enligt vad som 
framkommer i deras rapport. De skriver om H&M Foundation, en icke-vinstdrivande stiftelse 
som grundades av H&M Group med intention att öka och förbättra levnadsstandarden. I ett 
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samarbete med den humanitära organisationen CARE som de döpte till Foundation 500 
startades en kampanj i juni 2017 med syfte att låta 500 kvinnliga framgångsrika företagsledare 
stötta och hjälpa kvinnor i utvecklingsländer med att starta eget för att kunna förverkliga sina 
karriärmässiga drömmar och idéer (bilaga 2).  

4.1.4 Media 
Som en av industrins största aktörer kan de räkna med att ha medias ögon på sig, speciellt i en 
så granskad och diskuterad bransch som klädindustrin. Då företagets storlek påverkar 
handlingsförmågan ställs även högre krav på att vara ledande för en hållbar utveckling. 
Utöver de egna medarbetarna så förväntas H&M:s ansvarsområde sträcka sig utanför den 
egna organisationen. Val av leverantörer är oerhört viktigt eftersom omgivningen inte skiljer 
på organisationen och deras externa leverantörer. H&M delar produktionsfabrikernas ansvar 
då de förväntas vara drivande i att utveckla förhöjda levnadslöner och rättvisa arbetsvillkor.  
 
FN har tagit fram principer och riktlinjer inom flera utsatta områden exempelvis arbetsvillkor 
barnarbete, minimilöner och jämställdhet. SvD (2018) har tagit del av en hemlig rapport 
beställd av H&M:s huvudägare om incidenter inom hållbarhet. Rapporten fastslår att antalet 
riskincidenter ökat trots ett mer omfattande hållbarhetsarbete idag än för tio år sedan. Detta 
gäller framförallt inom områden som berör barnarbete och rätten till facklig organisering. 
Dock behöver det inte betyda att de faktiska incidenterna är fler och utvecklingen har ökat då 
en förklaring kan vara att H&M har valt att flytta stora delar av sin produktion till 
högriskländer samtidigt som övervakningssystemen har blivit bättre (SvD 2018).  
 
Diskussionerna kring levnadslöner i tillverkningsländerna är en komplex fråga som ständigt 
befinner sig i rampljuset. År 2013 gick H&M ut med att arbetarna i fabrikerna skulle tjäna 
rättvisa levnadslöner vid slutet av 2018. Detta var första gången som en stor aktör gick ut med 
en konkret lönestrategi för att utveckla lönenivån. Under resans gång har dock målet 
omformulerats och de prioriterar nu istället arbetet för att utveckla rättvisa löner. Arbetarna i 
fabrikerna kan idag tjäna så lite som tio kronor om dagen och dessutom varken ha rätt till 
sjukersättning eller betald semester (SVT 2018).  
 
Som klädindustrins näst största aktör efter spanska Inditex har H&M stora möjligheter att 
påverka hela branschen. Deras VD Karl-Johan Persson skickade år 2010 ett brev till 
Bangladesh regering där de krävde höjda minimilöner i landet och det tog inte ens ett år innan 
de hade mer än fördubblats (SvD 2018). Minimilönerna i landet har uppgått till 250 kr per 
månad men i själva verket beräknas de till 1.500 kr per månad. H&M:s ansträngning att höja 
lönerna genom att uppvakta regeringen kan snarare uppfattas som ett billigt pr-trick (Kalla 
Fakta 2012). Komplexiteten i att höja levnadslönerna ligger i klädföretagens affärsmodell som 
genomsyras av låga priser. En höjning av minimilönerna skulle kunna leda till att de stora 
aktörerna flyttar till nästa lågprisparadis. Då dessa länders export till stor del utgörs av kläder 
vill regeringen i dessa länder inte skrämma bort klädindustrins jättar eftersom de är viktiga för 
landets finansiella välmående (SvD 2018).  
 
Utöver fabrikernas egna fackförbund så försvårar avsaknaden av fackföreningar 
fabriksarbetarnas förhandlingsläge om förbättrade arbetsförhållanden. Förutom de låga 
lönerna är även korttidskontrakten något som missgynnar arbetarna. Fabriksägarna kommer 
runt rådande lagkrav om att arbetare som varit anställda i två år ska få fast anställning med 
förmåner som sjukersättning och betald semester genom att inte förlänga de kontrakt som 
närmar sig tvåårsgränsen. Detta gör att lagarna i praktiken är betydelselösa. Fair Action är en 
ideell förening som arbetar för att företag ska ta ansvar för sin påverkan på människor och 
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miljö och se till att de förbättrar sina arbetsförhållanden (Fair Action 2018). Enligt en rapport 
från samma organisation visade det sig att omkring 80 % av fabriksarbetarna är anställda på 
korttidskontrakt på några få månader upp till ett halvår. SVT (2018) har träffat en sömmerska 
som arbetar i fabrikerna för att få en tydligare inblick i deras arbetsförhållanden. Hon vittnar 
om långa arbetsdagar med låg lön och ett hårt arbetsklimat. Vidare berättar hon att H&M 
ibland kommer på kontrollbesök i fabrikerna men inför dessa får arbetarna stränga order från 
cheferna att inte säga något negativt om företaget eller klaga på arbetsvillkoren. Senare när 
hon tillsammans med några kollegor ville bilda en fackförening för att gemensamt kämpa för 
rättvisa arbetsförhållanden fick hon sparken. H&M:s hållbarhetschef Cecilia Tiblad Berntsson 
förklarar det som en följd av arbetsbrist precis som för övriga arbetare (Expressen 2018; SVT 
2018).  
 
Human Rights Watch (HRW) är ytterligare en organisation som har granskat klädindustrins 
fabriker i produktionsländerna. Utifrån en rapport som är baserad på intervjuer med 340 
personer framgick på samma sätt soms undersökning att olagliga korttidskontrakt är vanligt 
förekommande för att genom dessa komma undan lagar kring bland annat föräldrapenning 
och andra förmåner (HRW 2015). Utifrån deras rapport går det också att läsa att det existerar 
barnarbete, något som även boken modeslavar tar upp. Boken är skriven av Tobias och Moa 
Kärnstrand och de vann 2017 priset guldspaden för deras omfattande granskning av 
fabrikernas arbetsförhållanden. Flickor i åldrarna 15-16 år och som arbetar inom 
tillverkningsavdelningen berättar för dem att de fick jobb med hjälp av förfalskade id-
handlingar och att de kan jobba så mycket som 13-14 timmar om dagen istället för de 
lagstadgade fyra timmarna som gäller för yngre arbetare.  
 
Precis som SVT (2018) har beskrivit vittnar de om att H&M kommer på kontrollbesök ibland 
men när detta sker ger cheferna alla som är under 18 år två dagar ledigt. Författarna valde 
sedan att dela med sig av sin undersökning till H&M och efter författarnas egna kontroller 
kunde de konstatera anställning genom falska id-handlingar samt förekommande 
övertidsarbete (Andersson Åkerblom  & Kärnstrand 2017, s. 13).  

4.2 KappAhl  
Det var entreprenören Per-Olof Ahl som grundade modeföretaget KappAhl 1953. Ahl fick sin 
idé från de handelsresor han genomförde på 50-talet där han ofta fick syn på kvinnor i den 
stilmedvetna och populära kappan. Han ansåg dock att kappan som plagg blivit både tråkig 
och omodern. Ahl bestämde sig därmed för att ta tag i saken med egna händer. Modeskaparen 
hade i åtanke att lyfta fram det kvinnliga modet och skapa en kappa som passar alla kvinnor 
oavsett plånbok och stil. KappAhl har sedan sin start på tidigt 50-tal haft i syfte att arbeta 
enligt det motto som Ahl framarbetade och på deras hemsida skriver de bland annat följande: 
“Vi på KappAhl ger många människor möjlighet att vara välklädda. Det är vårt motto.” 
(KappAhl u.å).  
KappAhl har genom åren expanderat och blivit en av de mest etablerade modekedjorna i 
Norden och finns nu även i Polen och Storbritannien. Idag finns flera hundra butiker med 
tusentals anställda. Tanken var från början att erbjuda prisvärt mode till kvinnor men detta har 
utvecklats till att omfatta prisvärt mode för hela familjen där såväl herr och barnkläder 
inkluderas.  
KappAhls klassiska kund beskrivs som “kvinnan mitt i livet” som på ett smidigt och tryggt 
sätt ska kunna kliva in i den fysiska butiken eller på hemsidan och handla åt hela familjen 
utan att behöva söka sig till olika butiker. Kvinnan har varit i fokus sedan modeföretagets 
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bildande för mer än 60 år sedan och idag beskrivs de arbeta aktivt för att lyfta kvinnors 
välmående och självkänsla genom sin verksamhet (KappAhl u.å).  

4.2.1 Hållbarhetsredovisning  
KappAhls hållbarhetsredovisning presenteras som en del i årsredovisningen och de väljer att 
blanda både finansiell och icke-finansiell rapportering. Årsredovisningen utgår som tidigare 
nämnt från 2017, med en omfattning på totalt 58 sidor och med svenska som originalspråk. 
Årsredovisningen inleds med en presentation av VD och en beskrivning av verksamhetsårets 
Därefter förflyttas fokus till kunden med en presentation av kundrelationens relevans för 
företaget (KappAhl 2017).  
Årsredovisningen fortsätter till en början främst beröra hållbarhetsrapportering där 
förhållande till dess medarbetare, värdekedja och hur de på olika sätt arbetar med 
hållbarhetsfrågor lyfts fram. Av de 58 sidor som rapporten består av återspeglas 
hållbarhetsarbetet till största del genom miljövänliga aspekter där det framgår att KappAhl 
aktivt arbetar med att öka användningen av återanvändbart material och exempelvis ta fram 
ekologiskt odlad bomull som gynnar miljön (KappAhl 2017).  
Social hållbarhet är något KappAhl beskriver som betydelsefullt men genom att analysera och 
undersöka KappAhls årsredovisning med fokus på hållbarhet finner vi att den sociala 
hållbarheten inte får lika mycket uppmärksamhet. Det presenterade värdekedjan tar hållbarhet 
i beaktande men i ett större förhållande till miljömässig än social hållbarhet. Värdekedjan i 
KappAhls årsredovisning (2017) delas upp i design och inköp, produktion och logistik, 
försäljning och konsumtion och den del av kedjan som fokuserar mest på social hållbarhet är 
området för produktion och logistik. Övriga områden fokuserar till större del på hållbarhet ur 
ett miljömässigt perspektiv.  
KappAhl har i sin årsredovisning valt att blanda ekonomiska siffror som relaterar till den 
finansiella verksamheten tillsammans med text som speglar område som berör den icke-
finansiella verksamheten. Det gör att texten i viss mån blir lite rörig eftersom vi har som syfte 
att endast ta den icke-finansiella verksamheten i hänsyn. Den finansiella verksamheten 
upplevs som mer prioriterad och framtagen där årsredovisningen i stora drag speglar siffror 
och påverkan på den ekonomiska aktiviteten. 
Sammanfattningsvis hade en mer gedigen hållbarhetsredovisning kunnat tas fram i en separat 
rapport för att förmedla ett större fokus på endast hållbarhetsfrågor och ge klarhet i vad som 
organisationen faktiskt vill ska ingå i sin hållbarhetsrapportering (KappAhl 2017). 

4.2.2 KappAhl:s legitimitetsstrategier  
Genom att lyfta fram de legitimitetsstraetgier som Hahn & Lülfs skapat har samtliga sex 
relevanta strategier undersökts hos de utvalda företagen för att kunna analysera hur dessa 
arbetar med legitimitet. Det förekommer endast marginalisering vid ett enstaka tillfälle i 
KappAhls hållbarhetsredovisning där de arbetar med denna typ av strategi genom att de 
uttrycker sig om att Bangladesh är en viktig produktionskälla trots politiska oroligheter i 
landet. KappAhl nämner detta utan att det förklaras vidare samtidigt som de trots 
oroligheterna valt att behålla produktionen i landet och därmed uppfattas det lätt som 
irrelevant (bilaga 3).  
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Tabell 4 

 
 
 
Vidare uppkommer auktorisation genom att KappAhl tar upp relevanta diskussioner om 
ansvar vid framtagning av produkter där stora delar av hur produkterna tas fram anses bero på 
KappAhls kunders önskemål eller leverantörernas arbetssätt. Det uppfattas som att KappAhl 
försöker frigöra sig sitt ansvar genom att förflytta detta till kunderna i fråga och de 
leverantörer som de ingått samarbete med.  
Den del i hållbarhetsredovisningen som innebär att indikera fakta, det vill säga uttrycka sig 
om något utan att det vidareutvecklas så att läsaren fritt kan tolka förekommer sällan. Detta är 
dock en svår gränsdragning mellan marginalisering och indikering av fakta eftersom de båda 
strategierna påminner om varandra. Vi har dock valt att tolka det inom strategin för indikering 
av fakta eftersom det är en text som tar upp en viktig diskussion där de vill uttrycka sig om 
risker med mänskliga rättigheter genom att ha sin produktion i Asien men som saknar en 
djupare förklaring på det berörda ämnet. Vi upplever inte att KappAhl vill förmedla detta som 
irrelevant eftersom de senare i sin hållbarhetsredovisning tar upp fler punkter inom mänskliga 
rättigheter. Däremot saknar vi en mer specifik förklaring på vad det är som gör att dessa risker 
uppkommer och hur. Det finns utrymme för en djupdykning som vi saknar. De nämner också 
att riskerna kan uppstå tidigt hos leverantörerna och därmed blir det även en strategi som 
berör auktorisation eftersom ansvaret förflyttas från företaget (bilaga 3). 
Rationalisering förekommer som en strategi hos KappAhl och identifieras vid två tillfällen där 
de fokuserar på priser och tillverkningsprocessens tillvägagångssätt för att kunna nå låga 
kostnader i syfte att kunna skapa en högre omsättning och vinst. KappAhl skriver i sin 
hållbarhetsredovisning att de har som mål att effektivisera sin produktion samtidigt som det är 
viktigt att hålla nere kostnaderna. Modekedjan uttalar sig samtidigt om att detta arbete görs 
genom att placera sin produktion där de kan hitta leverantörer som bäst möter deras villkor 
och att hållbarhetsarbetet skapar förutsättningar för att behålla låga kostnader. Genom att ta 
upp positiva effekter som fokuserar på bra villkor hos leverantörer och koppla låga kostnader 
som ett resultat av hållbarhetsarbetet skapas ett fokus på ekonomiska fördelar där 
rationaliseringen används som en strategi för att uppnå ökad legitimitet (KappAhl 2017).   
Ytterligare en strategi som kan leda till en ökad acceptans utifrån och bli till ett 
legitimitetsverktyg är den femte strategin av Hahn & Lülfs, som de benämner för abstraktion. 
Detta förekommer hos KappAhl vid tre tillfällen genom att de hänvisar till branschen och inte 
företaget i sig vid svåra situationer och händelser. Det förekommer att KappAhl distanserar 
sig från sin omgivning när de finner en problematik och återspeglar istället händelsen som ett 
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problem för hela branschen. Ett tydligt exempel när detta återfinns i KappAhls årsredovisning 
är när de skriver om hur det krävs bättre teknik för att förbättra produktionen så att 
produktionsledet kan skapa förutsättningar som påverkar bland annat området för mänskliga 
rättigheter till det bättre. Istället för att skriva hur KappAhl själva skulle kunna skapa denna 
förbättring sätts problemet i förhållande till en hel bransch och på så sätt försöker KappAhl 
förflytta sitt ansvar så att de kan uppfattas som legitima eftersom ansvaret kommer från fler 
håll än endast deras (KappAhl 2017).  
Avslutningsvis är åtgärder den sista strategin som kodats inom de sex legitimitetsstrategierna. 
KappAhl arbetar enligt sin årsredovisning återkommande med åtgärder som identifierats tre 
gånger i deras rapport där de gång på gång förmedlar information om hur de på olika sätt kan 
möta de problem och svårigheter de står inför. Bland annat skriver de om den händelse i 
Dhaka för sex år sedan där flera textilarbetare i en fabrik omkom och skadades. KappAhl har 
sedan dess skapat projekt i syfte att arbetare i fabriker ska få en ökad trygghet på sin 
arbetsplats. Åtgärder innefattar också att utveckla material och genomföra förändringar för att 
uppnå och förbättra det rådande hållbarhetsarbetet som KappAhl beskriver att de arbetar med 
för att ta sitt ansvar till hållbar utveckling (bilaga 3).  

4.2.3 KappAhl:s sociala hållbarhet   
Genom kodning av den sociala hållbarheten hos de tre svenska modeföretagen inom 
klädbranschen är tanken att få med ett helhetsperspektiv där fokus inte endast hamnar på de 
legitimitetsstrategier som tidigare kodats. Det är av stort intresse att se hur företagen förhåller 
sig till social hållbarhet eftersom denna hållbarhet är en viktig kärnpunkt för den hållbara 
utvecklingen och inte minst i fattiga produktionsländer där det redan råder oroliga 
levnadsvillkor och arbetsförhållanden.  
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Inom de fyra kategorier som identifierats går det att se att majoriteten inom social hållbarhet 
hamnar på området för personlig utveckling och det är även inom denna kategori som vi 
kunnat hitta flest utdrag från dess årsredovisning (bilaga 4). I årsredovisningen redogör för 
arbetet med personlig utveckling och uttrycker sig enligt nedan: 
 

Vi vill att våra nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt 
på KappAhl och erbjuder därför en digital introduktionsutbildning 
som genomförs direkt efter anställningen påbörjats. Utbildningen 
ger våra nyanställda kollegor en tydlig bild av KappAhl, vår kund, 
värderingar och hållbarhetsarbete. Allt för att kunna bidra från 
första dagen på det nya jobbet. (KappAhl 2017, s. 15) 

Genom workshops och utbildningar har vi gett våra ledare verktyg 
att guida, inspirera och stötta medarbetarna på resan, mandat att 
förändra och möjligheter att utveckla sin avdelning och sitt eget 
ledarskap. Medarbetarna får i sin tur inspiration och verktyg för att 
skapa de bästa förutsättningarna i sitt dagliga arbete och i mötet 
med våra kunder. (KappAhl 2017, s. 15) 

Genom KappAhl Academy erbjuds utbildningar och program för 
medarbetare på alla nivåer för att de ska känna sig redo att ta nästa 
steg. (KappAhl 2017, s 15) 

KappAhl förmedlar i sin rapport att de lägger en stor vikt på att utbilda sina medarbetare för 
att bidra med ökad kunskap som gynnar både anställda och företag. De anser att det är av stor 
betydelse att föra ansvaret vidare till att omfatta utbildning för fabriksarbetare där det 
tillsammans med leverantörer skapat möjligheter för att öka fabriksarbetarnas medvetenhet 
kring deras rättigheter och skyldigheter. Det framgår av KappAhl att det finns en tanke med 
att skapa ökad medvetenhet och kunskap hos samtliga berörda anställda i företaget.  KappAhl 
säger sig vilja öka möjligheterna för att anställda både i och utanför fabrikerna tillsammans 
ska kunna arbeta mot gemensamma mål men också få chansen att utvecklas individuellt och 
nå nya nivåer och färdigheter. I den kodning som gjorts framkommer det dock ett betydligt 
större fokus på att utbilda och engagera medarbetare som säljer företagets varor än 
fabriksarbetarna som tillverkar plaggen (KappAhl 2017).  
KappAhl tar upp sina synpunkter på arbetsförhållande och uttalar sig om att arbetare i 
Sverige, Finland och Norge skyddas av kollektivavtal men att anställda i andra länder 
tillämpas av nationell lagstiftning och att det i vissa fall kan förekomma anställningsvillkor 
som förstärker lagstiftningen. Det ges tyvärr ingen tydlig bild av vad en expandering av 
lagstiftningen innebär eller vilka länder som omfattas av detta.  
KappAhl har en stark attityd till att en trygg arbetsplats, rättvisa löner och skäliga arbetstider 
ska prioriteras men hänvisar främst till sin uppförandekod när detta berörs, vilket uppfattas 
som problematiskt då denna inte går att läsa om direkt i årsredovisningen. Dessutom förbinder 
de sitt ansvar kring rättvisa löner och övertid genom att uttrycka sig om att de förhåller sig till 
den hållbara utvecklingen bäst genom att ingå samarbete med övriga organisationer där de 
tillsammans med andra företag är medlemmar i olika förbund som strävar efter en global 
utveckling för fabriksarbetare (bilaga 4). Det blir därmed svårt att illustrera en bild av hur de 
själva som företag ansvarar för att förbättra arbetsvillkoren för deras fabriksarbetare eftersom 
det inte framkommer genom en djupare förklaring i årsredovisningen. Detta leder till att 
kategorin inom arbetsförhållande och hur KappAhl arbetar med detta upplevs som svag 
(bilaga 4).  
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I KappAhls årsredovisning redogörs en klar och bestämd åsikt om att plaggen som företaget 
tar fram har i syfte att främja välmående och självkänsla snarare än att människor ska 
begränsas av ett bestämt ideal. Detta leder oss in på kategorin som berör mångfald och 
diskriminering. Det sunda idealet ligger i framkant hos KappAhl där de medvetet väljer att ta 
fram plagg som ska passa så många olika kroppstyper som möjligt och ger oss en uppfattning 
om att mångfald är en självklarhet i KappAhls verksamhet (KappAhl 2017). Det framkommer 
även i de bilder som presenteras i årsredovisningen där modeller visas upp med olika 
ursprung och kroppstyper. Mångfaldens betydelse är återkommande i KappAhls 
årsredovisning men någon diskussion om diskriminering är knappt förekommande. Däremot 
är det underförstått att en del av deras diskrimineringsarbete är nära kopplat till deras 
mångfaldsarbete då de påvisar betydelsen av att framhäva olikheter i sitt dagliga arbete 
(KappAhl 2017).  
Det finns en medvetenhet om de risker som fabriksarbetare utsätts för där främst kvinnor och 
barn tillhör de mest utsatta. KappAhl beskriver denna problematik i sin årsredovisning där de 
genom organisationer såsom bland annat Bris och Nobody’s Children Foundation skänkt 
pengar för att ta sitt ansvar och arbeta för att utsatta människor ska få bättre levnadsvillkor. 
KappAhl har även ingått olika projekt där de arbetar för kvinnors rätt att arbeta genom att 
upprätta daghem så att en funktionell barnomsorg kan råda i fler produktionsländer. KappAhl 
har som bevis på ett aktivt arbete med att förbättra förhållandena för ensamstående kvinnor 
tagit med en intervju med en kvinna som berättar hur hennes liv förändrats efter att hon fick 
möjligheten att vara en del av det träningscenter som startades i Dhaka, Bangladesh 2010. 
Träningscentret fokuserar på att utbilda och hjälpa kvinnor i åldrarna 18-35 år så att de kan 
bygga upp en stabilare framtid (bilaga 4).  

4.2.4 Media 
Det kan tyckas att klädbranschen med dess framgångsrika företag borde kunna göra ett lyft 
för den sociala hållbarheten eftersom många företag ges möjligheten att påverka. KappAhl 
redovisar i sin årsredovisning på vilket sätt de arbetar för att göra skillnad för de många hårt 
arbetande sömmerskorna i fabriker i Asien. Det ges däremot ingen vidare information om den 
tunga och slitsamma baksidan för hårt arbetande människor i utvecklingsländer. Media har 
istället blivit en informationskanal som tar fram de negativa aspekter som företag gärna 
undviker att redovisa. Det har visat sig att KappAhl ingått samarbete i länder där det råder 
oroligheter och utnyttjat situationen för att skapa billigare arbetskraft som i sin tur leder till 
minskade produktionskostnader för de plagg som tillverkas (KappAhl 2017).  
Tusentals syrier i Turkiet producerar kläder för KappAhl trots att det varken finns 
anställningskontrakt eller rättigheter som skyddar de anställda vid sjukdom eller olycka. Det 
är inte fråga om skäliga arbetstider eller löner. Många av arbetarna arbetar trots att de saknar 
arbetstillstånd och de är så pass utsatta att de inte vågar göra sina röster hörda eftersom det är 
deras enda chans till försörjning. Detta är information som Fair Action tagit fram genom 
undersökningar där organisationen arbetar för att skapa rättvisa förhållande för arbetare i 
fattiga länder (Arbetaren 2017).  
SVT (2018) är en annan informationskälla som redogör de ohållbara arbetsförhållanden inom 
klädindustrin där KappAhl tillsammans med fler svenska klädjättar hamnat i blåsväder.  De 
offentliggör ett inslag av hur de svenska företagen H&M, KappAhl, Lindex och MQ bryter 
mot sina egna uppförandekoder genom att textilarbetare i Bangladesh arbetar långt ifrån de 
mänskliga rättigheter som FN utfärdat. Det finns olyckligtvis fler bevis på hur orättvis 
behandling förekommer för fabriksarbetare trots att de svenska klädföretagen lovordar bättre 
löner och arbetsvillkor (SVT 2018).   
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KappAhl har kollektivavtal med totalt två av de 29 fabriker de samarbetar med och siffran för 
H&M är ännu lägre med endast ett avtal av de nästintill trehundra fabriker de köper in av. Det 
är dessutom inte någon mening för textilarbetarna att gå med i ett fackförbund eftersom det 
innebär att de utsätter sig för fara som präglas av hot, trakasserier, uppsägning och i värsta fall 
mord. Det är i högsta grad farligt och hotfullt för textilarbetare att engagera sig fackligt, vilket 
gör att de istället accepterar de ohållbara förhållandena. Det framgår av de intervjuade 
textilarbetarna att lönerna inte räcker till det mest banala nödvändigheterna såsom att kunna 
ge sina barn sjukvård eller mat som mättar trots att arbetsdagarna består av oskäliga 
arbetstider och övertid (SVT 2018).  

4.3 MQ  
Efter ett möte år 1957 i Stockholm går 25 modebutiksägare för dam och herrkläder 
tillsammans för att göra reklam ihop. Året efter mötet gör man slag i saken och inleder ett 
samarbete där Detex AB bildas. Det var först i slutet på 80-talet som det nuvarande namnet 
MQ (Man & Qvinny) bildades. Tidigare har dam och herrkläder mestadels sålts i separata 
butiker men nu skapades istället möjligheten att organisera allt under samma tak samtidigt 
som sortimentet blir mer målgruppsanpassat.  
 
Lågkonjunkturen på 90-talet drabbade Europas konsumenter hårt i plånboken vilket ledde till 
priskrig bland lågpriskedjorna som konkurrerade om att ha lägst priser. Samtidigt blev det allt 
vanligare att varumärket hade stor betydelse för kundernas efterfrågan, och det är också på 
denna väg som MQ har valt att profilera sig. Deras aktuella affärsmodell beskrivs som 
”Genom att erbjuda ett sortiment med externa och egna varumärken som svarar upp emot 
säsongens modetrender riktar sig MQ till modeintresserade kvinnor och män som lever ett 
aktivt och socialt liv” (MQ 2017). Förutom MQ ingår även Joy i koncernen som vänder sig 
till modeintresserade kvinnor mitt i livet som efterfrågar passform, kvalitet och komfort.  
 
Idag har MQ Holding 173 butiker fördelat på 121 MQ-butiker och övriga 52 utgörs av Joy där 
majoriteten av dessa finns i Sverige medan resterande återfinns i Norge. Inom organisationen 
finns runt 1 000 anställda med huvudkontor i Göteborg samt produktionskontor i Shanghai, 
Dhaka och Istanbul. Sedan 2018 är Ingvar Larsson VD för företaget som har varit 
börsnoterade vid NASDAQ OMX Stockholm i snart tio år och med en omsättning på 1,8 
miljarder kronor för räkenskapsåret 2017 (MQ u.å).  

4.3.1 Hållbarhetsredovisning  
Likt KappAhl har MQ byggt upp en gemensam hållbarhetsrapport och årsredovisning som 
redovisar organisationens finansiella status och hållbarhetsarbete. Den årsredovisning som vi 
har valt att titta på är från 2016/2017 med räkenskapsår från 1 september 2016 till 31 augusti 
2017. Rapporten är utgiven på svenska som originalspråk och omfattningen är på ca 100 sidor 
där majoriteten utgörs av finansiell information, händelser från det gångna året och långsiktig 
utveckling.  
 
Årsredovisningen inleds med en sammanfattning av räkenskapsåret och redovisande av 
betydande nyckeltal samt en kommentar från företagets dåvarande VD Christina Ståhl. 
Därefter presenteras strategier och mål med tydliga och mätbara finansiella mål medan 
hållbarhetsmålen lämnar större tolkningsutrymme för läsaren. Merparten av det 
hållbarhetsarbete som redovisas återfinns i värdekedjan som består av fem steg: design och 
inköp, produktion, logistik, försäljning och marknadsföring samt konsumtion och användning. 
MQ lyfter relativt få diskussioner kring social hållbarhet tidigt i värdekedjan utan det är först i 
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slutet som en beskrivning av hur de tillgodoser sina egna medarbetares behov framställs. 
Mittendelen av rapporten utgörs av vad man kan förvänta sig från en ren årsredovisning där 
finansiella rapporter som balansrapport, resultaträkning och kassaflödesanalys redovisas både 
för koncernen och moderbolaget.  
 
Årsredovisningen som MQ presenterar har övergripande gett hållbarhetsfrågor och debatter 
sparsamt med utrymme. Det CSR-arbete som lyfts fram hör till stor del att göra med det 
miljömässiga perspektivet. Vattenförbrukning vid bomullsodlingar, effektiviseringen av 
transporter och ”one bag habit” är några av de miljömässiga punkterna som får störst 
utrymme. Social hållbarhet med fokus på arbetsförhållanden i produktionsländerna nämns 
endast som hastigast där ansvaret till stor del läggs på underleverantörerna. MQ skriver att 
leverantörer kartläggs och utvärderas utifrån koncernens krav på en ansvarstagande 
produktion men bortsett från barnarbete redovisas inte några konkreta åtgärder (MQ 2017).  
 
Den sociala hållbarhet som klargörs handlar till stor del om arbetet med egna medarbetare och 
deras utveckling. MQ tar även upp en rad samarbeten med diverse organisationer som 
åtgärder för ett förbättrat hållbarhetsarbete. Hållbarhetsfrågorna ges inte samma utrymme som 
lönsamhet och finansiell utveckling i deras kombinerade årsredovisning. Dock trycker de 
återkommande på en långsiktig utveckling inom såväl ekonomisk, miljö och social hållbarhet 
trots att det är den miljömässiga som får mest plats.  

4.3.2 MQ:s legitimitetsstrategier   
I den kodning som har gjorts på MQ:s kombinerade årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning för 2016/2017 har vi identifierat fem av de sex legitimitetsstrategier 
som Hahn & Lülfs presenterar. Den mest förekommande strategin är åtgärder där MQ 
redovisar det förbättringsarbete som har gjorts för en hållbar utveckling samtidigt som det inte 
identifierades ett enda fall av rationalisering. 
 

 
Tabell 6 

 
 
Det enda fall av marginalisering härrör från deras beskrivning av val av nya leverantörer. 
BSCI (Business Social Compliance Initiative) vars uppförandekod MQ avser att efterfölja 
klassificerar produktionsländer bland annat utefter social och miljömässig hållbarhet i syfte att 
underlätta företags beslut vid val av nya leverantörer. BSCI rankar majoriteten av MQ:s 
produktionsländer som riskländer där det är stor sannolikhet att fabrikerna inte följer uppsatta 
uppförandekoder. Trots denna information och anvisning väljer MQ att ha majoriteten av sin 
produktion i vad som klassificeras som riskländer. Det framgår att en egen riskanalys och 
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utvärdering av fabrikerna har gjorts för att säkerställa att de uppfyller kraven i 
uppförandekoden. Eftersom de ändå väljer att ha majoriteten av sin produktion i riskländer 
skapas utrymme för tolkningar som bygger på att BSCI:s rekommendationer anses som 
obetydliga (MQ 2017).  
 
Att förflytta ansvaret bort från organisationen till omgivningen är en vanligt förekommande 
strategi för att behålla sin legitimitet som Hahn & Lülfs benämner som auktorisation. Genom 
att lägga ansvaret på rådande regelverk, staten, leverantörer eller kundernas förväntningar och 
förklara sina handlingar utifrån externa omständigheter förflyttar MQ sitt eget ansvar till vad 
som uppfattas ligga hos någon annan. MQ köper in sina kläder från utomstående 
produktionsfabriker både när det gäller sina egna och deras externa modevarumärken. I sin 
årsredovisning skriver de ”Underleverantörer levererar t ex tyg och knappar eller tjänster som 
tvätt och broderier till MQ-koncernens leverantörer som då ansvarar för att ställda CSR-krav 
följs” (MQ 2017, s.26). Här väljer de att helt förflytta ansvaret till sina underleverantörer 
genom att skriva att de själva ansvarar för att ställda CSR-krav följs. Att de använder sina 
leverantörer för att säkerställa sin legitimitet mot framtida eventuella negativa avslöjanden 
tidigt i värdekedjan är den enda form av auktorisation som återfinns i deras rapport (bilaga 5).  
 
Bortsett från åtgärder så var indikera fakta den strategi som var vanligt förekommande. Här 
lämnas stort utrymme för läsaren att själv tolka den information som redovisas då det inte ges 
någon utförligare förklaring. Vid identifiering av denna strategi är det framförallt hur MQ 
använder sig av ord snarare än faktiska händelser som skapar frågetecken. Händelser och 
åtgärder förklaras med begrepp som har stor bakomliggande förklaring utan att denna 
redovisas genom exempelvis handlingsplaner, krav och leverantörsutvärdering. Dessa 
begrepp har olika betydelse för varje individ och när det inte finns någon tydlig förklaring 
ökar risken för feltolkningar och felaktiga slutsatser, vilket kan vara både till för och nackdel 
för ett företag beroende på läsarens tolkningar (MQ 2017).  

MQ skiljer sig från H&M och KappAhl när det kommer till rationalisering, där det inte 
urskilts ett enda fall av rationalisering som förekommande strategi i dess rapport. Strategin är 
inte övervägande hos något av de tre företagen men helt oidentifierad i MQ:s årsredovisning. 
Rationalisering, enligt Hahn & Lülfs (2014) mening har som funktion att omvandla de 
negativa effekterna till positiva med hänvisning till den ekonomiska påverkan. Sammantaget 
framhävs diskussioner sparsamt hos samtliga tre företag där den finansiella miljön används 
som en räddning till negativa situationer.  

Likt auktorisation handlar abstraktion om att förflytta ansvaret från organisationen till något 
externt, som i detta fall innebär till verksam bransch. Då företag inom samma 
verksamhetsområde tenderar till att ha liknande arbetssätt kan det vara en enkel utväg att 
trycka på att händelsen i fråga är vanligt förekommande och relevant för hela branschen. MQ 
använder sig sparsamt av denna strategi och det är endast när det kommer till barnarbete som 
man väljer att framhäva det som ett problem för hela klädindustrin (bilaga 5).  

Åtgärder är den strategi som förekommer flest gånger i MQ:s årsredovisning. När det kommer 
till hållbarhet dyker det ständigt upp nya lösningar samtidigt som omgivningens förväntningar 
konstant förändras. Detta gör att företag hela tiden behöver anpassa sig och kommer med nya 
lösningar för att följa de normer som finns i samhället. Därför är det kanske inte så konstigt 
att åtgärder är den strategi som förekommer oftast då de vill förmedla de förändringar och den 
utveckling som har skett eller som de strävar efter att uppnå. MQ tar upp åtgärder de ägnat sig 
åt för att förbättra uppföljningen mot leverantörer för att säkerställa rättvisa 
arbetsförhållanden. De tar även upp utbildningar som något de arbetar med i stor utsträckning. 
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MQ utbildar både egna medarbetare och externa leverantörer för att ta ytterligare steg i en 
positiv riktning för förbättrade arbetsvillkor och en hållbar utveckling (bilaga 5).  

4.3.3 MQ:s sociala hållbarhet   
Likt Hahn & Lülfs (2014) legitimitetsstrategier förekommer de fyra huvudkategorier inom 
social hållbarhet i en relativt avvikande omfattning. Överlag har MQ:s kombinerade 
årsredovisning och hållbarhetsrapport till en majoritet byggts på finansiella aspekter medan 
hållbarhetsfrågor samt etik och moral har kommit i skymundan (MQ 2017). ’ 
 

Tabell 7 

 
 
Med tanke på de diskussioner som uppmärksammats kring arbetsförhållanden inom 
klädbranschen var ett större utrymme i rådande årsredovisning förväntat. Tvångsarbete, 
barnarbete, arbetstid och säker anställning är bara några av de punkter som kan förväntas 
diskuteras i en hållbarhetsrapport från företag inom klädindustrin. Dessa punkter får minimalt 
med utrymme samtidigt som det är viktigt att påpeka att MQ inte har några egna anställda i 
fabrikerna som tillverkar deras kläder utan det köps in från externa producenter. Även fast de 
endast köper in färdiga slutprodukter från fabrikerna finns det möjligheter att påverka.  
 
Vid upprepade tillfällen hänvisar de till att leverantörerna behöver se till att de 
uppförandekoder som både FN och BSCI har tagit fram ska ligga till grund för deras 
arbetssätt. De hänvisar till externa uppförandekoder om mänskliga rättigheter samt att 
uppföljning och utvärdering av sina leverantörer sker regelbundet. MQ uppmärksammar inte 
mer än så angående den problematiska situationen kring arbetsförhållanden i 
produktionsländerna (MQ 2017).  
 
När det kommer till deras egna anställda i butiker och på deras kontor återfinns relativt 
sparsamt med information. Dock är arbetsvillkoren i Sverige och Norge inte något som kräver 
en större utläggning då det inte finns något omfattande utspritt missnöje kring detta. De 
uppger förhållningssätt till undersökningar och medarbetarindex som viktiga instrument för 
att förbättra och behålla positiva arbetsförhållanden och nöjda medarbetare. Eftersom 
västvärlden inte upplever samma problem kring arbetsförhållanden såsom rättvisa löner, 
arbetstid och tvångsarbete som exempelvis Asien gör anser de istället att det är av betydelse 
att fokusera på andra aspekter för att tillfredsställa sina medarbetare. En stor del av att skapa 
nöjda medarbetare handlar om personlig utveckling och att vara en inspirerande arbetsplats. 
Genom utvecklingssamtal och utbildningsprofiler för varje enskild medarbetare ser de till 
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individens bästa samtidigt som en ökad kompetens bidrar till organisationens utveckling som 
helhet (MQ 2017).  
 

MQ-koncernen tog under året fram en policy gällande syriska 
flyktingar i Turkiet som samtliga koncernens leverantörer i 
Turkiet har skrivit under. Policyn baseras på BSCI:s riktlinjer 
kring syriska flyktingar och MQ-koncernens uppförandekod. 
Krav ställs på förebyggande arbete i leverantörsledet för att 
undvika utnyttjande av syriska flyktingar. (MQ 2017, s.30) 

Diskriminering och mångfald är ytterligare betydelsefulla aspekter inom social hållbarhet som 
kan skada ett företags legitimitet om det hanteras på fel sätt. MQ har nolltolerans mot all form 
av diskriminering där de avser att vara en jämställd arbetsplats och låta kompetens vara den 
avgörande faktorn för varje befattning. När det kommer till mångfald tar MQ även ansvar 
gällande flyktingkrisen där stora mängder människor tvingats lämna sina hemländer. Bland 
MQ:s leverantörer i Turkiet har flyktingar fått arbete i deras fabriker och för att undvika att 
dessa utnyttjas har samtliga leverantör fått skriva under en policy som baseras på BSCI:s 
riktlinjer (bilaga 6).  
 
Modeföretaget avser att vara en jämställd arbetsplats där inga medarbetare ska särbehandlas 
på någon grund. I koncernen utgörs majoriteten av anställda kvinnor och som uppföljning på 
deras jämställdhetsarbete mäts fördelningen på kvinnor och män i chefspositioner samt hur 
lönefördelningen ser ut. Både i butikerna och på huvudkontoret går den största delen av 
löneutbetalningar till kvinnor som utgör en majoritet. MQ har även lönepolicy, 
jämställdhetspolicy och arbetsmiljöpolicy som alla anställda omfattas av. Förutom 
jämställdhet arbetar de även mot barnarbete. Detta är ett aktuellt problem för deras 
leverantörer eftersom det har varit förekommande. Då MQ inte accepterar barnarbete arbetar 
de förebyggande mot detta i sin leverantörskedja och har tagit fram tydliga åtgärdsplaner för 
att kunna agera rationellt och snabbt ifall en oönskad situation skulle uppstå (bilaga 6).  

4.3.4 Media 
Via sina egna informationskanaler kan företaget själva bestämma vilken information de vill 
dela med sig av till intressenter i dess omgivning. I ett försök att skapa legitimitet kan dessa 
signaler medvetet förvrängas till organisationens fördel där endast positiva händelser 
redovisas samtidigt som de negativa händelserna minimeras (Connelly et al 2011). För att få 
en samlad och rättvis bild av MQ är det därför viktigt att ta del av den information som är 
relevant men som de själva inte vill dela med sig av. Där spelar media en betydande roll då 
deras neutralitet gör att omgivningen tar del av händelser och omständigheter som annars 
eventuellt inte hade kommit fram.  
 
Från intervjuer med åtta anställda inom produktionen för H&M, KappAhl, Lindex och MQ 
framkommer att deras medellön ligger på 73€ per månad. Detta är ungefär hälften av vad de 
egentligen skulle behöva för att leva ett tämligen gott liv där de har råd med mat, vård och 
boende för sina familjer (Fair Action 2018; SVT 2018). 
 
MQ:s definition av vad som är en rättvis levnadslön beskrivs i deras code of conduct där de 
formulerar sig om att ”Workers should have wages that are sufficient to provide them with a 
decent living for themselves and their families” (Fair Action 2018, s. 20). De låga lönerna 
som fabrikerna betalar ut leder till ett osäkert liv där både sjukdom och ångest är vanligt 
förekommande. I Fair Actions rapport (2018) framgår att den kartläggning som MQ genomför 
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av fabriksarbetarnas löner inte var färdigställd när rapporten gjordes. Detta innebär att det är 
svårt att dra några tydliga slutsatser eftersom MQ saknar mätbara mål för att höja lönerna 
samtidigt som de inte har varit villiga att byta leverantörer som betalar ut högre löner för att 
sätta press på deras nuvarande leverantörer (Fair Action 2018; Expressen 2018).  
 
På frågan om en prisökning direkt kan leda till högre löner svarar de att det är en möjlighet 
om alla delar i ledet från konsument till fabriksarbetare klaffar. Just en ökning av 
klädkedjornas priser förespråkas flitigt där endast några få kronor på slutprodukten kan 
resultera i stora förändringar för fabriksarbetarnas löner. Motståndare till denna teori påpekar 
att detta endast är ett tankeexperiment som saknar stöd i verkligheten då det utmanar 
företagens affärsmodeller (SvD 2018b).  
 
När Svenska Dagbladet intervjuar MQ angående den rapport som Fair Action publicerade 
2018 instämmer de att det finns en stor problematik kring rättvisa levnadslöner och att det är 
viktigt att ta ett större ansvar kring frågan. MQ lyfter fram sig själva som för små för att på 
egen hand bidra till större förändring i de länder som deras leverantörer är verksamma. Deras 
inköpschef Fredrika Erlandsson beskriver organisationen som en relativt liten aktör och för att 
kunna genomföra förändringar krävs därmed ett samarbete av branschens totala aktörer. De 
lyfter samarbeten mellan fackförbund, politiker och stora organisationer som ett viktigt 
verktyg på vägen mot förbättrade arbetsvillkor (SvD 2018a).  
 
Stiftelsen Allbrights rapport (2018) presenterar jämställdhet inom ledningsgrupper och 
kategoriserar företag utefter hur jämställda deras ledning är. MQ är en av fyra organisationer 
som tar ett kliv ner på rankingen från gröna listan till gula listan vilket innebär att det finns 
både kvinnor och män inom ledningsgruppen men där männen utgör en klar majoritet. Snittet 
i Sverige utgörs till 23 % av kvinnor i ledningsgrupperna men den stora anledningen till att 
MQ faller i deras ranking anses vara på grund av utbytet av företagets VD där Ingvar Larsson 
ersatte Christina Ståhl (GP 2018; Allbright 2018).  
Såväl H&M, KappAhl och MQ anses ha agerat ohållbart i situationer som berör mänskliga 
rättigheter enligt den bild media utgör. Det har framkommit genom undersökningar hos  Kalla 
Fakta, Fair Action och Human Rights Watch samt i artiklar hos exempelvis SVT, SvD och 
Expressen. Media är överens om att företagen inte tagit sitt ansvar när det kommer till hur 
arbetare behandlas i produktionsländerna, vilket gör att det finns utrymme för en 
ifrågasättning av det ansvar de förmedlar i årsredovisningar respektive hållbarhetsrapporter 
(SVT 2018; SvD 2018; Expressen 2018).  
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5. Diskussion  
Studiens diskussion bygger på att analysera det resultatinriktade materialet som tagits fram för 
att presentera en intressant och nyanserad studie. Till en början kommer fokus i detta kapitel 
bestå av att analysera hur företaget använder sig av legitimitetsverktyg och hur de arbetar med 
sociala hållbarhetsfrågor utifrån vad som framkommer från resultatdelen. I en övergång från 
resultat till diskussion görs en jämförelse mellan företagen för att redogöra för likheter och 
skillnader. Diskussionen går sedan över till att redogöra företagens och medias perspektiv för 
att kunna dra en slutsats om huruvida företagen arbetar med hållbarhetsrapporter som ett 
legitimitetsverktyg.  

5.1 Legitimitetsstrategier 
Samtliga tre företag förmedlar information som upplevs positiv så att intressenter får en bild 
av att de tar sitt företagsetiska ansvar. Detta leder oss in på Hahn & Lülfs (2014) sex 
legitimitetsstrategier som har använts för att genomföra en kritisk analys av 
hållbarhetsredovisningen och där det går att urskilja både likheter och skillnader hos 
företagen. Soh & Martinov-Bennie (2018) samt Clatworthy & Jones (2003) har i sina studier 
beskrivit hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor och hävdat att hållbarhetsrapporter 
används som ett legitimitetsverktyg. 
Sammantaget går det att bekräfta att hållbarhetsredovisningen blivit till ett instrument för att 
skapa ökad legitimitet. Detta går att urskilja genom identifiering av de bearbetade 
legitimitetsstrategierna hos företagen som undersökts i vår studie. Under studiens gång 
framgår det att strategierna är något olikt fördelade men att åtgärder är den strategi som 
generellt är mest uppträdande. Hos H&M och KappAhl är även abstraktion och auktorisation 
vanligt förekommande. MQ använder sig främst av åtgärder och resterande strategier hos MQ 
upplevs vara jämnt fördelade. Identifikationen av företagens mest användbara strategier anses 
kunna kopplas till bilden av att vilja undanhålla negativa aspekter och förmedla en positiv bild 
i den utsträckning som signalteorin, intressentteorin och legitimitetsteorin förklarar. Både 
abstraktion, åtgärder och auktorisation är strategier som anses upplevas som mest gynnsamma 
att vända från negativa till positiva (bilaga 1, 3 & 5).  
Genom abstraktion som strategi får företaget möjlighet att distansera sig från ansvaret när de 
kan koppla den upplevda problematiken till ett helhetsproblem för industrin istället för att ta 
itu med problematiken själva och försvara sin egen verksamhet (Hahn & Lülfs 2014). Såväl 
H&M, KappAhl och MQ väljer i sina hållbarhetsrapporter att referera till branschen när de 
uttalar sig om mänskliga rättigheter. Samtliga tre företag försvarar sig vid upprepade tillfällen 
genom att uttala sig om att det krävs en förändring för hela industrin istället för att själva se 
till problemet och ta på sig ansvaret (bilaga 1, 3 & 5). Genom att låta problemet fortgå och 
förflytta ansvaret vidare uppfattas inte företaget i sig som boven i dramat. 
Åtgärder förekom flest gånger hos både H&M och MQ samt som en av de mest användbara 
strategierna hos KappAhl tillsammans med abstraktion och auktorisation. Anledningen till att 
denna strategi är starkt förekommande har sin tolkning i att strategin har en förmåga att 
uppvisa vilja till att genomföra positiva förändringar och förmedla ett omsorgsfullt 
samhällsansvar. Det är därmed ingen slump att de strategier som i läsarens ögon kan uppfattas 
som mest positiva också är de strategier som företagen utnyttjar i sina hållbarhetsrapporter, 
vilket  är överensstämmande med den forskning som Clatworthy & Jones (2003) samt Laine 
(2009) tagit fram.  
Hos KappAhl återspeglas en jämnare fördelning vid användningen av legitimitetsstrategierna 
som förekom i ungefärlig utsträckning med någon mer identifikation av åtgärder, abstraktion 
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och auktorisation (bilaga 3). Företaget tar på sig offerkoftan och anser sig själva som hjälplösa 
eftersom makten för att genomföra förändringar ligger hos myndigheter eller andra 
organisationer (Hahn & Lülfs 2014). Sammantaget finns en gemensam nämnare i resultatet av 
strategierna där de främst förekommande strategierna också är de strategier som företaget kan 
använda sig av för att förmedla en skarpare nyans av legitimitet till sin omgivning (KappAhl 
2017).  
Vid en noga granskning av följande tre citat som är utdrag av identifierad marginalisering hos 
företagen blir det ingen slump att denna strategi inte varit särskilt användbar då informationen 
som förmedlas har en negativ anknytning till verksamheterna.  
 

Across the industry, workers are employed by factories that 
produce for multiple brands at the same time and therefore, the 
salary workers receive can not be linked to a single brand. In other 
words, workers are paid the same amount of money by factory 
owners, regardless of a product’s final price tag. (H&M 2017, s.63) 

Bangladesh är ett av våra viktigaste produktionsländer, men har 
under de senaste åren påverkats av politisk instabilitet. Vi har dock 
behållit våra produktionsvolymer i landet och har mycket god 
kontakt med våra leverantörer på marknaden. (KappAhl 2017, s.26) 

MQ-koncernen utför alltid en riskanalys av nya leverantörer och 
fabriker och innan samarbete inleds görs en revison för att 
säkerställa att fabriken lever upp till kraven i uppförandekoden. 
Majoriteten av den egna produktionen tillverkas i områden som 
BSCI klassificerar som riskländer. (MQ 2017, s.105) 

De övriga legitimitetsstrategierna som inte är lika förekommande i företagens 
hållbarhetsrapporter behandlar snarare situationer där företagen inte kan förmedla en lika 
stark gynnsam information. Marginalisering, indikering av fakta samt rationalisering är 
istället strategier som upplevs vara svårare att framställa som respektabla. Fördelar kopplade 
till vinst och resultat kan uppfattas som girigt och oetiskt hos läsaren och det är därmed ingen 
överraskning att vi identifierar rationalisering i en liten utsträckning (bilaga 1, 3 & 5).  
Samtliga tre företag informerar om produktion i riskländer men väljer medvetet att inte gå in 
djupare på ämnet. Det uppfattas som irrelevant information eftersom alla tre företag är 
medvetna om vilka risker som infinner sig i att ha produktion i dessa länder men trots detta 
inte ändrar sina val av var de lägger sin produktion. Det är ett viktigt ämne som tas upp men 
eftersom det inte förklaras vidare skapas en uppfattning om att information inte är särskilt 
betydelsefull. Samma sak sker inom indikering av fakta där företagen tar upp situationer som 
berör mänskliga rättigheter utan att de vidareutvecklas, vilket uppfattas som att företaget anser 
att det inte finns något intresse av att diskutera ämnet vidare (bilaga 1, 3 & 5). 

5.2 Social hållbarhet 
Det sociala hållbarhetsarbetet som presenteras i företagens rapporter uppvisar en stark 
tyngdpunkt som är genomgående hos samtliga tre modekedjor. Det förekommer synnerligen 
en viktig ståndpunkt i att ventilera arbetet som berör mänskliga rättigheter. Sammantaget 
väljer alla tre företag att redogöra ett aktivt arbete kring sociala frågor som kan hänföras till 
den information media redovisat om företagen. H&M, KappAhl och MQ är noga med att ta 
upp deras arbete med barnarbete, utbildning för leverantörer och fabriksarbetare, fokus på 
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kvinnor, rättvisa löner och skäliga arbetstider samt anställning av syriska flyktingar. Däremot 
sig bilden som förmedlas av företagen skarpt från medias bild (H&M 2017; KappAhl 2017; 
MQ 2017).  
Såväl media som företagen lyfter viktiga ämnen om mänskliga rättigheter men deras 
formuleringar är som dag och natt. Det är viktigt att förstå att media inte har i syfte att 
framföra några positiva synvinklar av företagen och all information som förmedlas är i 
uppgift att ta fram den information som företagen själva helst undviker att skildra. Samtidigt 
är det oerhört betydelsefullt att ha en förståelse för att den bild som presenteras av företagen i 
sina årsredovisningar och hållbarhetsrapporter beskrivs utifrån ett gynnsamt perspektiv. Det är 
därmed ingen slump att modeföretagen på ett genomtänkt sätt lyfter punkter som media berör 
för att kunna agera försvarande mot de avslöjanden framförs (Dowling & Pfeffer 1975).  
Vidare finner vi en intressant aspekt när det kommer till hur företagen skiljer sig åt i arbetet 
med social hållbarhet. Blank et al 2009 har i tidigare forskning beskrivit hur företagens storlek 
har haft en betydande faktor angående vilka delar som hållbarhetsarbetet fokuserar på. H&M 
fokuserar i större grad än KappAhl och MQ på kategorier som tillfaller mångfald och 
diskriminering samt kvinnor och barn medan KappAhl istället har en större prioritering på 
personlig utveckling. MQ har en relativ jämn fördelning av de samtliga fyra kategorierna. De 
uppmärksammade skillnaderna av vad som presenteras inom social hållbarhet kan förklaras 
utifrån företagets storlek.  
H&M som är ledande på marknaden och etablerat världen över har ett naturligt behov av att 
genomföra en hållbarhetsredovisning som slår internationellt än vad de mindre företagen har 
behov av. Det finns därmed en rimlig förklaring till att H&M väljer ett externt fokus snarare 
än ett internt. Mångfald, diskriminering samt kvinnor och barn är frågor som 
uppmärksammats allt mer på senare tid och som får ett allt större fokus i rådande diskussioner 
som berör företagsansvar. H&M, med en dominerande position på marknaden följs därmed av 
större förväntningar gällande ansvar och krav (bilaga 2). Detta tolkas utifrån företagets 
storleksmässiga grund och etablering där den externa eller interna inriktningen påverkas av 
hur stort företaget är. Mindre företag anses därmed lägga större fokus på att redogöra sitt 
arbete med att stärka den interna verksamheten medan ett världskänt företag som H&M finner 
sitt externa ansvar som mer signifikant.  
Det är därmed rimligt att de fokuserar på att lyfta arbete som berör utåtagerande frågor 
snarare än uppvisa ett stort fokus på att informera om hur de arbetar internt. Resultatet tyder 
på att KappAhl istället prioriterar att lyfta fram ett arbete som berör den interna verksamheten 
där det framgår att de har en viktig prioritering i sin verksamhet att utbilda och engagera sina 
medarbetare. MQ har ingen genomsyrad kategori som anses mer framtagen än någon annan 
men däremot går det att antyda att även MQ presenterar arbetet med medarbetare i större 
utsträckning än H&M där ett medarbetar index avseende nöjda medarbetare exempelvis 
förekommer (MQ 2017).  

5.3 Företagens perspektiv 
Med tanke på den effekt som legitimitet kan ha på ett företags intressenter är det ett viktigt 
verktyg för att skapa och bevara goda relationer. Genom ett högt anseende skapas positiva 
relationer till både nya och befintliga kunder samtidigt som det öppnar upp för nya 
affärspartners och möjligheter. Företagen själva vill förmedla en så positiv bild som möjlig av 
sin verksamhet eftersom det ger goda fördelar (Deegan 2002; Clatworthy & Jones 2003 & 
Laine 2009). Samtidigt gäller det att hitta en balans där även negativa händelser får utrymme 
för att företagen ska kunna behålla en hög trovärdighet. För mycket av det goda kan ge 
motsatt effekt där rapporternas pålitlighet ifrågasätts (Deegan 2013). Även 
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informationsasymmetrin kan skapa problem eftersom det är naturligt att företagen har tillgång 
till mer information än omgivningen vilket skapar utrymme för både medvetna och 
omedvetna feltolkningar i de signaler som sänds ut (Leland & Pyle 1977).  
Genomförd kodning av H&M, MQ och KappAhls hållbarhetsredovisningar konstaterar att de 
positiva händelserna får markant mycket mer utrymme än de negativa aspekterna (bilaga 1, 3 
& 5). Händelser som kan riskera att påverka företagens rykte i en destruktiv riktning nämns 
minimalt. När det väl tas upp är det med en vinkling av att det finns en utomstående påverkan 
som företagen själva inte kan förändra eller att de endast fokuserar på fördelarna. Eftersom 
det är företagen som skickar ut signalerna till sin omgivning har de möjlighet att välja vilken 
information de vill dela med sig av. Det är dock upp till mottagaren att själv avgöra hur 
signalen tolkas men riskerna för feltolkningar ökar i och med att endast utvalda delar av 
helheten redovisas (Bergh et al 2014).  
 
Utifrån företagens perspektiv anses en korrekt bild inte nödvändigtvis vara den väg som 
gynnar organisationen mest beroende på deras affärsmodell och bransch som de verkar i 
(Leland & Pyle 1977). H&M, MQ och KappAhl väljer att till övervägande del redovisa de 
positiva aspekterna där framförallt åtgärder som legitimitetsstrategi fått mest utrymme. 
Överlag har strategier som fokuserar på fördelarna varit vanligast förekommande (bilaga 1, 3 
& 5). Istället för att redovisa bakgrunden och anledningen till en förändring delar de endast 
med sig av det arbete som har gjorts för en hållbar utveckling.  
 
Problemet med att omgivningen inte får ta del av hela bilden är att det blir svårare för 
konsumenter och affärspartners att ta egna beslut utefter deras värderingar. Detta skapar 
förutsättningar där företagen gynnas eftersom organisationer värderar företagen utifrån endast 
den godtyckliga information som uppges (Hahn & Kühnen 2013). Det blir svårt för 
konsumenter och intressenter inom klädindustrin att verka för att bryta den negativa spiral 
som återfinns i branschen när de inte vet att den existerar eller vad som faktiskt sker. H&M, 
KappAhl och MQ har därmed ett ansvar att agera för att bryta denna negativa trend som råder 
i många utvecklingsländer. Den information de delar med sig av handlar i stort om att 
förmedla det arbete de har lagt ner för en hållbar utveckling och omgivningen får endast insyn 
i den färdiga slutprodukten istället för hela bakgrundsbilden som därmed ökar risken för 
feltolkningar (Spence 1973). 
 
Företagen försöker dölja de negativa sidorna som ligger till grund för en stor del av 
klädbranschens affärsmodeller. Det skapar ett dilemma där de utifrån de normer och 
förväntningar som finns idag kan välja mellan att fortsätta locka kunder med billiga kläder 
eller verka för en mer hållbar utveckling. Så länge omgivningens förväntningar ser ut som de 
gör pressar de företagen till kostnadseffektivisering där billiga priser går före social hållbarhet 
(Deegan, 2002). Gemensamt för de undersökta företagen i vår studie är att de trycker på att de 
själva inte kan förändra situationen. Inte ens H&M som är den näst största aktören inom 
klädbranschen anser att de sitter i en position där de kan skapa rättvisa arbetsvillkor (H&M 
2017, KappAhl 2017, MQ 2017). Utmaningen ligger istället i att få omgivningen att skapa ett 
mervärde för hållbarhet där de är villiga att betala mer för sina plagg som i sin tur skapar 
större utrymme för att företagen ska kunna bidra till en hållbar utveckling genom sin 
produktion.  

5.4 Medias perspektiv 
Till skillnad från företagen som till stor del visar upp de positiva sidorna så består majoriteten 
av den information som media delar med sig av negativa aspekter som organisationerna själva 
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försöker förminska. Tv, radio och tidningar har därför en viktig roll där de förmedlar 
händelser som företagen inte vill ska nås ut till allmänheten. Det är viktigt att omgivningen 
tillhandahåller all väsentlig information för att kunna göra aktiva och medvetna val. På 
samma sätt som företagen har möjlighet att vinkla de händelser som de delar med sig av i sin 
hållbarhetsredovisning går det att ifrågasätta medias bild. Media fungerar som en viktig 
informationskanal till allmänheten samtidigt som deras affärsmodell ofta byggs utifrån 
säljande rubriker (Leland & Pyle 1977). Media publicerar skandaler och avslöjanden som till 
stor del utgörs av negativ information om företagen i större utsträckning än positiva 
händelser. Företagens faktiska hållbarhetsarbete återspeglas inte i media vilket gör det till en 
diskuterbar informationskälla. Tillsammans utgör båda synvinklarna en bra grund för att 
skapa en helhetsbild av företaget. Både media och företagen består av en begränsad del i 
varsin ände och det krävs därmed en förståelse av båda synvinklar för att skapa en rättvis 
helhetsbild. 
 
Dessa informationskällor utgör ett vinklat underlag vilket skapar problem för omgivningen då 
det ställer större krav på intressenterna att själva ta fram en verklighetsbaserad helhetsbild. 
Media och företagens hållbarhetsrapporter utgör varandras motsatser vilket gör att företagen 
behöver lägga tid och energi på att förklara sitt arbete och försvara sitt rykte för att skydda sin 
legitimitet. Företagen kan förlora kunder och affärspartners om legitimiteten skadas (Deegan, 
2002). Hållbarhetsredovisningen är en av företagens viktigaste informationskanaler där de får 
chans att replikera på utomstående kritik. Att de därför väljer att fokusera på de positiva 
aspekterna är en naturlig följd till detta eftersom de har möjlighet att bemöta den negativa 
kritiken (Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 18; Zsóka & Vajkai 2018).  
En hållbarhetsredovisning som i stora drag delger en gynnsamt inställd bild av företaget kan 
ge motsatta effekter och istället resultera i mindre legitimitet. Som ett förslag till lösning på 
problematiken av hur företagen redovisar sitt arbete med social hållbarhet anses det vara klokt 
att även delge situationer där de agerat oetiskt och ansvarslöst. Det inger ett större förtroende 
för intressenter om företagen själva delger sitt medvetande om att de agerat fel men arbetar 
med sina snedsteg för att förbättras (Deegan 2013). 
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6. Slutdiskussion 
I denna avslutande del framläggs undersökningens slutsatser som bygger på vad som tagits 
fram i tidigare delar av uppsatsens disposition. I ett försök att sammanföra det 
forskningsresultat som berörts med undersökningens egna konklusioner binds studien 
samman för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Som en fullbordan för denna studie 
medges reflektioner och idéer samt förslag till framtida forskning inom ämnet.  
 
Det sammantagna resultatet av studien visar att strävan efter legitimitet är betydelsefullt hos 
företag och prioriteras som ett viktigt arbete i de tre svenska modeföretagens verksamheter.  
Hållbarhetsredovisningen är en betydelsefull informationskanal för att förmedla det 
hållbarhetsarbete som organisationen bidrar med. Enligt Laines mening (2009) bör det finnas 
en balans i redogörelsen av positiva och negativa aspekter  i rapporterna så att trovärdigheten 
inte äventyras om de goda gärningarna får för stort utrymme. Det bör finnas harmoni i 
hållbarhetsredovisningen där även negativa händelser förklaras, dels för att stärka rapportens 
trovärdighet men även för att företagen då får en chans att förklara dem utifrån sin synvinkel 
och på så sätt öka sin legitimitet. Tidigare forskning har kritiserat hållbarhetsrapporter 
 eftersom de anses användas som ett verktyg för att förbättra legitimiteten (Cho et al 2015; 
Milne & Gray 2007).  
Kodningen av legitimitetsstrategierna ger en bekräftelse på att företagen tar upp de delar som 
är fördelaktiga för att skapa ett gott rykte om företagens verksamhet. Genom en 
sammanställning i befintliga bilagor av de kodade strategierna återspeglas företagens sätt att 
presentera sin information. Det går att se en dominerande faktor som samtliga företag 
prioriterar, nämligen fokus på att formulera sig på ett sätt som anknyter till strategier som kan 
ge upphov till ökad legitimitet (Coupland 2005; Hahn & Lülfs 2014). Åtgärder, auktorisation 
och abstraktion är de strategier som innebär att förklara negativa aspekter genom att företagen 
förflyttar ansvaret vidare eller förklarar på vilket sätt de arbetar med att åtgärda problemet. På 
så sätt omvandlas den upplevda negativiteten till något positivt som gynnar företagen medan 
de strategier som inte går att vända till en positiv anknytning prioriteras bort i större 
utsträckning, vilket även tidigare forskning har visat (Clatworthy & Jones 2003; Laine 2009).  
På samma sätt som det finns likheter i hur företagen arbetar med Hahn & Lülfs 
legitimitetsstrategier finns det även skillnader i hur företagen presenterar social hållbarhet. 
 Den sammantagna slutsatsen av dessa skillnader har sin förklaring i att storleken avgör vilka 
kategorier inom social hållbarhet som är prioriterade hos företagen vilket står i linje med 
tidigare forskning av Blank et al (2009). De skillnader som upptäckts vid kodningen av 
företagens respektive hållbarhetsredovisningar är att H&M fokuserar på att förmedla sitt 
externa ansvarstagande i en större utsträckning än KappAhl och MQ. De inriktar sig istället 
mer internt av den  anledning att omgivningen ställer högre krav på företag med stark 
etablering där H&M förväntas ta ett större samhällsansvar som tydligt återspeglas i deras 
hållbarhetsredovisning.  
Likt företagen jobbar media utifrån omgivningens normer och förväntningar där det finns 
efterfrågan på den information som organisationerna själva väljer att inte dela med sig av. 
Företagens faktiska hållbarhetsarbete redovisas i liten utsträckning, vilket även gör media till 
en vinklad informationskanal som skapar en förvrängd bild av det arbete som företagen 
faktiskt lägger ner. Både media och hållbarhetsrapporter utgör en begränsad del i varsin ände 
av den helhetsbild som avspeglar företagens faktiska handlingar. Det krävs därmed 
granskning av såväl media som företagens hållbarhetsrapporter för att kunna gör en rättvis 
bedömning och hitta en balans mellan de båda informationskanalerna.  
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Det behöver skapas en balans där framgång och påverkan på mänskligheten inte spelar ut 
varandra och där organisationer eliminerar dessa risker samt hittar nya vägar och förbättrade 
strategier för hållbar utveckling. Det förutsätter dock att omgivningens normer ändras och att 
konsumenter förstår sambandet mellan billiga kläder och minskad effekt av hållbar 
utveckling. Den ohållbara cirkeln måste brytas genom att organisationer och omgivning är 
överens och strävar efter samma mål där mänskliga rättigheter blir primärt och pris sekundärt, 
snarare än hur den rådande verkligheten ser ut. 
Avslutningsvis går det att dra slutsatsen att hållbarhetsredovisning har blivit till ett 
legitimitetsverktyg hos H&M, KappAhl och MQ där det finns stora likheter mellan företagen 
samtidigt som det finns upplevda skillnader. Faktorer som företagets storlek, omgivningens 
förväntningar och medias publiceringar gör att företagen tvingas fokusera på olika områden 
där de känner ett starkare ansvarstagande. Den generella helhetsbedömningen visar dock på 
mer likheter än olikheter i hur företagen presenterar sina hållbarhetsrapporter. Företagens 
faktiska handlingar återspeglas till viss del men med ständiga försök att använda strategier 
som hjälper dem att försvara sina handlingar och vinkla dem till sin fördel. För att 
omgivningen ska få en rättvis helhetsbild krävs att flera informationskällor är inblandade för 
att kringgå problematiken med att bli förblindad när endast ett perspektiv beaktas.  

6.1 Avslutande reflektioner 
Hållbarhetsfrågor är mer relevant än någonsin samtidigt som vi har ett stort intresse för 
modeindustrin. Det blev därmed en självklarhet för oss att koppla samman de båda ämnena 
och genomföra en studie som grundar sig i de områden som tilltalar oss. Under studiens tidiga 
skede fann vi ett tomrum rörande mänskliga rättigheter inom klädbranschen, vilket ledde oss 
in på social hållbarhet.  
Den största utmaningen med studien ligger i att framarbeta en strukturerad och väl framtagen 
kodning. Vi har genom gemensamma diskussioner resonerat kring valet av 
legitimitetsstrategier som kodningen utgår ifrån eftersom strategierna har en så pass 
betydande roll för studiens resultat. Beslutet föll på Hahn & Lülfs sex legitimitetsstrategier då 
de är omfattande och täcker in de delar som vi anser vara relevanta att undersöka. Det har 
emellanåt varit svårt att göra en gränsdragning av strategierna då vissa har liknande 
egenskaper. Det har lett till att vi behövt göra egna tolkningar som baserats på den kunskap 
och förståelse som vi har vunnit under studiens gång. Den kvalitativa undersökningen har 
bidragit med goda insikter för klädindustrins problematik där målet varit att uppmärksamma 
och skapa en ökad kännedom för såväl oss själva som utomstående inom modebranschens 
ramar för social hållbarhet.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Studiens avgränsning till de tre företagen inom klädbranschen innebär vissa begränsningar då 
vi inte kan svara på om alla företag inom den valda industrin använder sig av 
hållbarhetsredovisningen som ett legitimitetsverktyg. För att kunna genomföra en mer 
omfattande studie krävs därmed att fler företag undersöks och inkluderas inom branschen. 
Som förslag till vidare studier hade det därmed varit intressant att jämföra företagens 
hållbarhetsredovisningar över tid för att undersöka om det finns en förändring i rapporternas 
användningsområde utifrån ett tidsperspektiv.  
Vi finner även det relevant att ha en större spridning på företagens storlek för att kunna 
undersöka hur företagen arbetar med social hållbarhet. Som framgår av H&M, KappAhl och 
MQ finns en upplevd skillnad i rapporteringen av social hållbarhet. Det finns därmed en 
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betydelse av att ta med fler företag som skiljer sig åt storleksmässigt för att kunna besvara om 
den sociala hållbarheten faktiskt går att urskilja på grund av hur väletablerat ett företag är. Till 
sist uppmanas även en utvidgad kodning där fler välkända strategier och teorier kan prövas 
för att öka studiens trovärdighet och omfattning.   
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BILAGA 2- H&M:s sociala hållbarhet  
 
Arbetsförhållanden: 
 
”A fair job means fair compensation, a safe and healthy workplace, an environment free from 
discrimination and respect for every employee’s voice. We also believe that a fair job should 
make every individual feel valued and respected within their workplace. Fair jobs are 
fundamental to the positive growth and development of employees within H&M group and 
workers within our supply chain.” 
 
”We provide a solid foundation of fair and attractive working conditions. These include fair 
labour standards, health and safety standards, fair and competitive compensation, a 
comprehensive grievance procedure and a cooperative workplace dialogue.” 
 
”In 2016, we engaged with the labour rights organisation Solidarity Centre to develop a 
training plan to increase awareness of legal contract rights for Cambodian workers. In 2017, 
we held workshops with a broad range of stakeholders, including our suppliers, trade unions, 
Better Factories Cambodia and the Cambodian government to raise awareness about the 
advantages of undetermined duration contracts (UDCs).” 
 
Personlig utveckling: 
 
”We offer all employees the opportunity to grow and develop in their roles, and we emphasise 
leadership training towards this. We enable development through business growth, internal 
recruitment and training opportunities.” 
 
”Through ongoing in depth training, we raise awareness and competence in human rights 
issues throughout our business.” 
 
”We also make it mandatory for employees who sign the CoE to undergo online training on 
the CoE. The training provides a deeper understanding of the CoE, including how it relates to 
daily work and how it helps employees know how to act when representing H&M group in a 
business context.” 
 
Diskriminering och mångfald: 
 
”Simultaneously, as stewards for diversity and inclusiveness, we believe that we have a 
responsibility and an opportunity to drive inclusiveness and embrace diversity throughout our 
business. By protecting every individual’s right to equal treatment and ensuring a zero 
tolerance policy on discrimination, we are working towards a more open society where 
everyone is welcome. We also recognise that our stewardship extends beyond employees.” 
 
”Through capacity building and collaboration with various stakeholders, H&M is enabling 
formal employment of Syrian refugees in our supplier factories. As of 2017, more than 250 
refugees are employed in our approved units in Turkey, supported by the United Work 
program.” 
 
”Internally, we act as stewards for diversity and inclusiveness by welcoming, accepting and 
celebrating all employees based on individuality and regardless of differences.” 
 



 

 58 

”Diversity and inclusiveness relate to how we act as an employer to ensure that all our 
colleagues are treated fairly and equally and how we act as a corporate citizen to engage with 
and contribute to the societies we reach.” 
 
Kvinnor och barn: 
 
”Child labour and children’s rights are identified as salient human rights issues. H&M group 
does not accept any form of child labour and as a result of our strong and long-term position 
on the issue of child labour, it is exceptionally rare to find any workers below the statutory 
minimum age in our business partners factories.” 
 
”We make it an absolute, minimum requirement for all factories producing for H&M group to 
be free from child labour and this compliance is continuously monitored. During 2017 we 
identified one case of child labour.” 
 
”In June 2017, the non-profit H&M Foundation launched a campaign in collaboration with 
humanitarian agency CARE called Foundation 500. With reference to the famous Fortune 500 
list, the Foundation 500 is a list of successful female business leaders from emerging 
markets.” 
 
”All 500 women in the campaign are part of a programme set up by H&M Foundation and 
CARE to provide women in developing countries with economic empowerment. The idea of 
the campaign was to challenge stereotypes and inspire other women to develop their own 
businesses. ” 
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BILAGA 3- KappAhl:s legitimitetsstrategier  
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BILAGA 4 – KappAhl:s sociala hållbarhet  
 
Arbetsförhållanden: 
 
”I Sverige, Finland och Norge omfattas samtliga medarbetare av kollektivavtal, vilket 
representerar 90 (87) procent av KappAhls anställda. I övriga länder tillämpas nationell 
lagstiftning. I dessa länder väljer vi i vissa fall att förstärka anställningsvillkoren utöver 
lagstiftning.” 
 
”Uppförandekoden, som våra leverantörer förbinder sig att följa, omfattar viktiga områden 
som tvångsarbete, barnarbete, korruption, förenings- och organisationsfrihet, löner och 
arbetstider, säkerhet på arbetsplatsen samt miljöaspekter som till exempel korrekt 
vattenrening. Uppförandekoden stäms löpande av gentemot omvärldens utveckling och 
uppdateras vid behov för att spegla förändringar i omvärlden och harmonisera med de 
branschinitiativ vi medverkar i.” 
 
”Rättvisa löner och övertid är viktiga frågor för KappAhl och samtidigt några av de mest 
komplexa frågorna i våra produktionsländer i Asien. Vi anser att KappAhl bäst bidrar till en 
hållbar utveckling i dessa frågor genom samarbete med andra företag och organisationer. 
Detta möjliggörs bl a genom vårt medlemskap i Ethical Trading Initiative, en allians som 
förenar företag, fackförbund och intresseorganisationer som tillsammans vill utveckla 
arbetsvillkoren för fabriksarbetare globalt.” 
 
Personlig utveckling: 
 
”Vi vill att våra nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt på KappAhl och erbjuder 
därför en digital introduktionsutbildning som genomförs direkt efter anställningen påbörjats. 
Utbildningen ger våra nyanställda kollegor en tydlig bild av KappAhl, vår kund, värderingar 
och hållbarhetsarbete. Allt för att kunna bidra från första dagen på det nya jobbet.” 
 
”Genom workshops och utbildningar har vi gett våra ledare verktyg att guida, inspirera och 
stötta medarbetarna på resan, mandat att förändra och möjligheter att utveckla sin avdelning 
och sitt eget ledarskap. Medarbetarna får i sin tur inspiration och verktyg för att skapa de 
bästa förutsättningarna i sitt dagliga arbete och i mötet med våra kunder.” 
 
”Genom KappAhl Academy erbjuds utbildningar och program för medarbetare på alla nivåer 
för att de ska känna sig redo att ta nästa steg.” 
 
”Med utgångspunkt i vår kund och vår affärsplan skräddarsyr vi utbildningar som utvecklar 
både medarbetarna och KappAhl, i allt från hållbar produktutveckling till starkare 
kundmöten.” 
 
”Att stärka fabriksarbetarnas kompetens och möjlighet att påverka sin arbetsplats är en 
strategiskt viktig fråga för KappAhl. Tillsammans med fyra leverantörer, företaget QuizRR 
och flera branschkollegor har vi i Bangladesh under året deltagit i ett pilotprojekt där 
fabriksarbetare, både medarbetare och chefer, får ta del av en digital utbildning om sina 
rättigheter och ansvar på surfplattor.” 
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Diskriminering och mångfald: 
 
”Vi står för inkluderande, sunda ideal, vilket aktivt genomsyrar både vårt sortiment och vår 
kommunikation. Genom vårt breda utbud av plagg i olika storlekar och passform visar vi att 
mode inte begränsas av storlek. I våra kampanjer och tonalitet strävar vi efter att lyfta våra 
kunders självkänsla och välmående. Vår kund ska få en bra känsla i mötet med KappAhl. 
Därför tänker vi till exempel mångfald när vi väljer modeller och har skyltdockor med sunda 
former och vi säljer inte plagg som kan uppfattas som stötande.” 
 
Kvinnor och barn: 
 
”Många av de kvinnor som tillverkar våra plagg är mammor och barnomsorg är en viktig 
fråga för alla småbarnsföräldrar. Enligt Bangladesh arbetsrättslagstiftning ska fabriker 
tillhandahålla barnomsorg, men många har bara ett rum med leksaker och sängar men saknar 
personal. Det vill vi förändra! Därför har vi under året startat ett projekt för att hjälpa de 
fabriker där vi har produktion få fungerande daghem.” 
 
”Nu kan jag leva mitt liv som jag vill. Till exempel kan jag, om jag vill äta något speciellt, 
göra det nu. Jag kan hjälpa min familj och skicka mitt barn till skolan. Jag kan köpa kläder, 
mat och medicin till min mamma. Jag kan skaffa allt vi behöver nu! berättar Sheuli Begum, 
textilarbetare och ensamstående mamma.” 
 
”Totalt har vi under verksamhetsåret donerat 3.353.587 (2.453.700) kronor till organisationer 
som på olika sätt arbetar för att förbättra människors situation. Kampanjen ”Bra som jag är” 
till förmån för barnrättsorganisationerna Bris (Sverige), Kors på Halsen (Norge), 
Mannerheim- förbundet (Finland) och Nobodys Children Foundation (Polen) är 
återkommande.” 
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BILAGA 5- MQ:s legitimitetsstrategier  
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BILAGA 6 – MQ:s sociala hållbarhet  
 
Arbetsförhållanden: 
 
”Koncernen mäter varje år hur medarbetarna trivs och upplever sin arbetsplats. Detta 
redovisas som nöjd medarbetarindex som med sin regelbundenhet är ett viktigt instrument för 
att kunna prioritera insatser och hitta förbättringsområden. Varje chef har som ansvar att 
utifrån undersökningens resultat för arbetsplatsen tillsammans med medarbetarna gå igenom 
och arbeta systematiskt med det som behöver förbättras.” 
 
”Målsättningen är ansvarsfull produktion där leverantörerna kontinuerligt gör framsteg och 
uppfyller koncernens uppförandekod som är baserad på ILO:s arbetsrättsliga 
kärnkonventioner, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s barnkonvention. 
BSCI uppförandekod omfattar krav gällande rätten att organisera sig fackligt och kollektiv 
förhandling, rättvis ersättning, reglering av arbetstid, hälsa och säkerhet, förbud mot 
barnarbete och skydd för unga arbetare, förbud mot tvångsarbete, säker anställning, 
skyddande av miljön och affärsetik.” 
 
Personlig utveckling: 
 
”MQ-koncernen erbjuder utbildning via BSCI, men även via samarbetet med QuizRR som 
levererar ett digitalt utbildningsverktyg och kunskapsplattform för fabriksarbetare. Där finns 
potential för att skapa förändring i fabriksledet.” 
 
”Kompetensutveckling ges utifrån behov och på alla nivåer. Medarbetare och ledare får 
individuellt anpassade utbildningsinsatser. Till grund ligger en sammanhållen process där 
affärsplaner formar årets målsättningar, utvecklingssamtal, handlingsplaner och 
kompetensutveckling. Koncernens uppbyggnad med många arbetsplatser ställer stora krav på 
organisation och systematik för ett strukturerat utvecklingsarbete.” 
 
”Kunniga, engagerade och ansvarstagande medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för 
koncernen. Dialog förs dagligen genom ledarskap, möten, utvecklingssamtal, utbildningar, 
mässor och intranät.” 

”Relationer bygger förtroende, vilket skapar ett ärligt och öppet samarbete mellan MQ-
koncernen och leverantörerna. MQ-koncernens egen inspektör arbetar aktivt med att stötta 
och utbilda leverantörerna på plats i fabrik. Ansvarig för detta arbete är CSR och 
miljöansvarig (HK) och CSR area manager i Shanghai i samarbete med inköpsorganisationen 
och produktion.” 
 
Diskriminering och mångfald: 
 
”MQ-koncernen tog under året fram en policy gällande syriska flyktingar i Turkiet som 
samtliga koncernens leverantörer i Turkiet har skrivit under. Policyn baseras på BSCI:s 
riktlinjer kring syriska flyktingar och MQ-koncernens uppförandekod. Krav ställs på 
förebyggande arbete i leverantörsledet för att undvika utnyttjande av syriska flyktingar.” 
 
”Koncernen ska vara en jämställd arbetsplats där kompetens är avgörande för varje befattning. 
Sedan lång tid är MQ och Joy en arbetsplats där kvinnor är i klar majoritet. Jämställdhet 
definieras av att ingen medarbetare ska särbehandlas på någon grund. Det mäts bland annat i 
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fördelning män/kvinnor i förhållande till chefspositioner samt lönefördelning män/kvinnor. 
Av löneutbetalningarna går störst andel till kvinnor i såväl butikerna som på huvudkontoren 
eftersom kvinnorna är i majoritet. Nolltolerans gäller för all diskriminering. Policys finns 
tillgängliga för alla medarbetare och omfattar jämställdhetspolicy, lönepolicy och 
arbetsmiljöpolicy.” 
 
”MQ-koncernen har under året även infört en policy gällande Syriska flyktingar i Turkiet då 
det har framkommit rapporter om risk för utnyttjande av Syriska flyktingar i textilindustrin i 
Turkiet.” 
 
Kvinnor och barn: 
 
”MQ-koncernen accepterar inte barnarbete. Detta finns inskrivet i uppförandekoden som 
baseras på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt ILO:s 
konvention (International Labour Organization). Alla leverantörer måste jobba förebyggande 
och ha åtgärdsplaner.” 
 
“Om barnarbete skulle upptäckas finns en intern åtgärdsplan utformad enligt Rädda Barnens 
riktlinjer och i samarbete med CCRCSR (Center for child rights and corporate social 
responsibility) i Kina. Även via medlemskapet i BSCI finns åtgärdsplan vid barnarbete.” 
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