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Abstract 
 
Purpose: This paper seeks to identify an institutionalised discourse about communication of 

sustainability in the clothing industry. The base for identification of this discourse is how a 

company applies the triple bottom line model. Further, this discourse is explained with 

legitimacy- and stakeholder theory. The result of the study aims to contribute to increase 

knowledge about these theories. 

 

Methodology: A qualitative discourse analyses has been employed on the sustainability 

reports of four fashion companies. The companies represents two profiles, fast fashion and 

high-end. The study is partly conducted by applying content analysis on a data driven basis. 

Categories have emerged during the course of the analysing work. 

 

Findings: The result suggests that the sustainability reporting has been institutionalised and 

that there exist a relatively clear discourse about communication of sustainability within the 

studied industry. The most obvious variation that has emerged is a variety between the 

companies' profiles, the high-end companies communicate quality of the clothes to a greater 

extent compared to the fast fashion companies. 

 

Originality/value: Previous studies have shown that there are big differences in how corporate 

social responsibility is reported among industries. This study examines how companies in the 

same industry, with various corporate profiles, report on sustainability. The study has helped 

to increase the understanding of why a company in the clothing industry chooses to highlight 

certain information in their sustainability report. 

 

This thesis is written in Swedish. 

 

Keywords: Sustainability, sustainability reporting, clothing industry, fast fashion, high-end 

fashion, institutionalised discourse 
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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med studien är att identifiera en institutionaliserad diskurs kring kommunikation 

av hållbarhet inom klädbranschen. Utgångspunkten för identifiering av en sådan diskurs är 

företagens tillämpning av redovisningsmodellen triple bottom line. Vidare förklaras denna 

diskurs med hjälp av legitimitets- och intressentteorin. Resultatet av studien syftar till att 

bidra till kunskapsbildningen kring dessa teorier. 

 

Metod: En kvalitativ diskursanalys har genomförts på fyra utvalda företags 

hållbarhetsredovisningar inom klädbranschen. Företagen representerar två olika profiler, 

fast fashion samt high-end. Studien är inspirerad av innehållsanalys då datamaterialet har 

kategoriserats. Kategorierna har dock fått växa fram under analysens gång för att på så vis 

identifiera diskursen kring kommunikation av hållbarhet. 

 

Resultat: Studien tyder på att hållbarhetsredovisning har institutionaliserats och att det finns 

en relativt tydlig diskurs kring kommunikation av hållbarhet inom den studerade branschen. 

Den tydligaste variationen som framkommit är en skillnad mellan företagens profiler, 

nämligen att företagen inom high-end trycker mer på kvalitet på kläderna än vad företagen 

inom fast fashion gör. 

 

Originalitet/värde: Tidigare studier har funnit att det finns stora skillnader i hur corporate 

social responsibility rapporteras mellan olika branscher. Denna studie undersöker hur företag 

inom samma bransch, men med olika profilering, rapporterar om hållbarhet. Studien har 

bidragit till att öka förståelsen för varför företag inom klädbranschen väljer att lyfta viss 

information i sina hållbarhetsredovisningar. 

 

Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, klädbranschen, fast fashion, high-end 

fashion, institutionaliserad diskurs 
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1. Inledning 
 

Den här uppsatsen handlar om hur klädindustrin framställer och konstruerar vad hållbarhet är. 

Studien bygger på tanken om att företag genom hållbarhetsredovisningar, information på 

hemsidor och andra publikationer är med och skapar föreställningar i samhället om vad som 

uppfattas som hållbart och inte. En granskning av olika företags hållbarhetsredovisningar 

synliggör en institutionaliserad diskurs kring kommunikation av hållbarhet inom 

klädbranschen. 

 

1.1 Forskning om hållbarhet inom klädbranschen 
 

Intresset hos organisationer att tänka och agera på ett ansvarsfullt sätt i relation till miljö och 

samhälle i stort ökar ständigt i popularitet (Carroll & Shabana, 2010; Kraus & Brtitzelmaier, 

2012). Begreppet corporate social responsibility (CSR) innebär att företag har ett 

samhälleligt ansvar som sträcker sig längre än att endast vara lönsamma och ge avkastning till 

ägarna. Diskussionen kring begreppet har pågått under flera decennier i den akademiska 

litteraturen och ett flertal definitioner har föreslagits, men forskare har inte enats om en som 

är giltig (Carroll & Shabana, 2010; Kraus & Brtitzelmaier, 2012). Sweeny och Coughlan 

(2008) menar att CSR är ett brett begrepp som är komplext och ständigt utvecklas. Dahlsrud 

(2008) har gjort en innehållsanalys av 37 olika definitioner av begreppet. Han kom fram till 

att det framför allt är fem olika dimensioner som karaktäriserar CSR. Dessa är den sociala, 

ekonomiska, ekologiska, frivilliga och intressentdimensionen. 

 

Relaterat till CSR finns också ett antal andra närliggande begrepp som konkurrerar, 

kompletterar och överlappar så som corporate citizenship, business ethics, stakeholder 

management och sustainability. Men det är CSR som har kommit att bli det mest använda 

(Carroll & Shabana, 2010). Ett annat begrepp som också är relaterat till hållbarhet är triple 

bottom line. Det introducerades av Elkington (1997) och innebär att organisationer kan anses 

vara hållbara först när de lever upp till tre dimensioner; ekonomiskt välstånd, miljökvalitet 

samt social rättvisa. Dessa tre dimensioner är kopplade till varandra, ömsesidigt beroende och 

delvis i konflikt med varandra. 

 

Att intresset har ökat hos multinationella organisationer för att rapportera socialt och 

ekologiskt ansvarstagande kan konstateras. Men rapporterna är frivilliga i de flesta länder och 

saknar således krav på utformning och kvalitet (Doupnik & Perera, 2014). Detta har lett till att 

det finns stora skillnader mellan företag vad gäller både det praktiska arbetet med CSR samt 

innehållet i rapporterna. Fortsatt skriver Doupnik och Perera (2014) att dessa brister leder till 

ett ifrågasättande av reliabiliteten i rapporterna. Debatten har förts angående huruvida en 

framtida reglering bör implementeras, men om detta blir en realitet är något som återstår att 

se. 

 

Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som har utformat principer och 

indikatorer för hur företag kan redovisa sitt ekonomiska, ekologiska samt sociala 

ansvarstagande (Doupnik & Perera, 2014). Nyttjandet av GRI är frivilligt men är det ramverk 

som har kommit att bli det mest använda och spridda globalt sett. Fördelarna med 

rapporteringen är att organisationer kan mäta, spåra och förbättra deras prestationer i relation 

till hållbarhet. Jämförelser mellan olika perioder samt olika företag blir också lättare att 

genomföra. GRI:s riktlinjer har givits ut i ett antal olika generationer, där G4 är den senaste 

och kom ut år 2013. Vidare finns det olika nivåer som ramverket kan appliceras på vilka 
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sträcker sig från C, C+, B, B+, A till A+, där A+ är den högsta nivån och således kräver att 

rapporten innehåller ett antal fler kriterier (Doupnik & Perera, 2014). 

 

Sweeney och Coughlan (2008) har i sin studie funnit skillnader i hur CSR rapporteras i olika 

branscher. Författarna menar att skillnaderna beror på att företagen rapporterar i linje med vad 

deras primära intressenter förväntar sig. Företag som verkar inom detaljhandeln fokuserar i 

huvudsak på konsumenter och i mindre utsträckning på miljö. Överraskande nog fann de i 

studien att de anställda som intressentgrupp inte var så prioriterad vilket var motsägelsefullt 

till vad de förväntade sig (Sweeney & Coughlan, 2008). 

 

Liknande resultat fann även Mann, Byun, Kim och Hoggle (2014) som granskat 17 ledande 

företag inom klädbranschen. Samtliga av företagen redogjorde för arbetsmarknadsfrågor på 

deras hemsidor år 2012. Miljöfrågor däremot, togs endast upp på knappt en tredjedel av 

företagens hemsidor. Författarna drar slutsatsen att det kan vara så att klädföretag anser 

arbetsmarknadsfrågor vara mer kritiska än miljöfrågor då klädbranschen anses ha mindre 

negativa miljöeffekter i jämförelse med andra. Fortsatt menar författarna att en potentiell 

möjlighet för företagen kan vara att erbjuda konsumenter större utsträckning av, samt mer 

detaljerad information om, CSR-initiativ. Det skulle kunna leda till ett antal fördelar så som 

positivt varumärke, kostnadsbesparingar, ökad produktivitet, försäljning och marknadsandel 

(Mann et al., 2014). Ytterligare en studie som lyfter de positiva effekter som strategiskt CSR-

arbete kan leda till har gjorts av Arrigo (2013). Resultaten visar att klädföretaget Gap Inc, 

tack vare detta, erhöll en positiv uppskattning från intressenter, ett miljövänligt och socialt 

hållbart rykte och en supply chain med bättre arbetsförhållanden. Dessutom uppfattades 

företaget som mer attraktivt utifrån medarbetarnas synvinkel, som också blev mer benägna att 

arbeta kvar. 

 

Olika CSR-initiativ kan alltså implementeras och kommuniceras för att vinna 

konkurrensfördelar. Detta är också något som Pedersen och Gwozdz (2014) har undersökt. 

Genom att granska ett antal företag inom fast fashion-industrin i Norden har de försökt 

urskilja skillnader i strategisk respons till institutionella tryck för CSR. Författarna menar att 

institutionell teori är otillräcklig för att förklara olikheter hos organisationer som utsätts för 

liknande institutionella tryck. Däremot så fann de att de flesta företag ser CSR-åtgärder som 

ett sätt att efterlikna konkurrenter snarare än en strategisk möjlighet att differentiera sig från 

dem. Detta bekräftar institutionell teori. Men författarna upptäckte även att när trycken för 

CSR ökade så stimulerade det ett möjlighetssökande beteende för företagen. Det vill säga att 

desto större tryck som uppfattas från olika intressenter, ju mer engagerar sig företag i åtgärder 

och lösningar, och går ett steg längre utöver de nödvändiga, för att möta detta (Pedersen & 

Gwozdz, 2014). 

 

Att företag utsätts för granskning i media kan också bidra till ett ökat engagemang i 

hållbarhetsfrågor från företagens sida och just detta är något som Islam och Deegan (2010) 

har studerat. De fann att företag som utsätts för negativ nyhetsspridning i media har en 

tendens att ge ut än mer information i förhållande till ämnet. Exempelvis har både Nike och 

H & M utsatts för negativ medial uppmärksamhet angående dåliga arbetsvillkor och 

utnyttjande av barnarbete i utvecklingsländer. Denna uppmärksamhet har lett till att företagen 

i större utsträckning har kommunicerat och redovisat socialt ansvarstagande (Islam & Deegan, 

2010). 

 

Det sociala och ekologiska ansvarstagandet i fast fashion-branschens supply chain har 

granskats i ett antal studier (Islam & Deegan, 2008; Turker & Altunas, 2014; Li, Zhao, Shi & 
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Li, 2014; Park-Poaps & Rees, 2010; Perry & Towers, 2013). Fast fashion är ett uttryck som 

representerar lågkostnadskollektioner som härmar trender från de dyrare luxury brandsen till 

betydligt lägre priser. Fast fashion handlar i stora drag om kläder med hög 

omsättningshastighet, trender som passerar förbi snabbare än någonsin, där gårdagens kläder 

redan är kasserade (Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chan, 2012). Bhardwaj och Fairhurst 

(2010) skriver i sin studie att den förändrade dynamiken i klädindustrin har tvingat 

återförsäljare på marknaden att efterfråga högre flexibilitet i design och lägre kostnader. 

Branschen karaktäriseras av korta ledtider, prispress, låg förutsägbarhet, hög volatilitet och 

hög produktvariation (Turker & Altunas, 2014; Perry & Towers, 2013). Turker och Altunas 

(2014) skriver att produkterna inom fast fashion-branschen ofta tillverkas i utvecklingsländer. 

Detta för att nyttja låga ingångskostnader. Fortsatt menar författarna att de sociala och 

ekologiska villkoren inte är lika bra i utvecklingsländer som i utvecklade länder. Li et al. 

(2014) och Park-Poaps och Rees (2010) skriver att ett flertal etablerade fast fashion-företag 

bortser från socialt och ekologiskt ansvarstagande i dessa länder. 

 

Då socialt och ekologiskt ansvarstagande är bristande i företagens supply chain exponeras de 

för en risk (Turker & Altunas, 2014). Perry och Towers (2013) skriver att ett företag inte är 

mer hållbart än dess supply chain vilket innebär att det blir ytterst viktigt att ta itu med hela 

försörjningskedjan för att erhålla hållbarhet i globala verksamheter. Många fast fashion-

företag försöker därför att förbättra ansvarstagandet i leverantörskedjorna (Turker & Altunas, 

2014: Islam & Deegan, 2008). Detta till följd av påtryckningar från olika intressentgrupper, 

framförallt konsumenter och den roll som media och andra frivilliga organisationer spelar för 

att motivera konsumenter till att begära förändring (Islam & Deegan, 2008). 

 

Tidigare studier har visat att konsumenter vill att klädföretagen ska agera mer ansvarsfullt för 

hållbarhet (Mohr & Webb, 2005). Studierna visar också att ett sätt för konsumenter att 

faktiskt kunna påverka företag med detta är att i större utsträckning efterfråga CSR-

rapportering. En högre efterfrågan av CSR från konsumenter till företag resulterar i att 

klädföretagen tillslut kommer att tvingas till att utöka och utveckla sin CSR-rapportering 

(Mohr & Webb, 2005). Yoon, Gürhan-Canli och Schwarz (2006) har dock i sin studie kommit 

fram till att motiven för ett företags CSR-rapportering har stor betydelse för hur 

konsumenterna uppfattar företaget. Ett företag som inte framför sina rapporteringar på ett 

uppriktigt sätt, utan för vad som konsumenterna skulle kunna uppfatta som ett falskt motiv, 

riskerar att skada företagets image istället för att förbättra den. 

 

Joy et al. (2012) skriver i sin studie om hur unga konsumenter i dag ska kunna balansera sitt 

behov för kläder som tar efter de senaste trenderna med sin växande miljömedvetenhet. 

Studier visar på att konsumenterna ställer sig positiva till att köpa produkter från företag som 

är socialt ansvarsfulla, dock är detta någonting som inte överförs till deras köpbeteende 

(Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 2011). Studien visar alltså att det finns ett gap mellan 

tankarna kring konsumtion och beteendet vid själva tidpunkten för konsumtionen. 

 

Fast fashion-marknaden expanderar snabbt och studier visar att trots att konsumenter ofta 

ställer sig positiva till återvinning så är det få som faktiskt återvinner sina avlagda kläder 

(Joung, 2014). Detta menar forskare kan bero på flera olika faktorer där en av dem är 

avsaknaden av kunskap och information om kläders faktiska återvinningsvärde. Förutom 

kunskap och information så finner man även att priset är en barriär till etisk konsumtion av 

kläder (Shaw, Hogg, Wilson, Shui & Hassan, 2006). 
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På senare år har man kunnat se mer av den så kallade ”slow fashion”-rörelsen som 

uppkommit som en motpol till den höga konsumtion av kläder som representeras av fast 

fashion-industrin (Pookulangara & Shephard, 2013). Slow fashion-rörelsen har sitt ursprung i 

slow food-rörelsen vilken växte fram på 80-talet som en motkraft till fast food-industrin. 

Trots större fokus på klädindustrin från intressenter så som media och konsumenter så är 

kunskapen och intresset för klädernas ursprung och produktion fortfarande bristande (Shaw et 

al., 2006). Det har alltså uppstått ett gap mellan konsumenters avsikt att återvinna och tänka 

hållbart till att faktiskt konsumera i enlighet med sina intentioner. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Ovanstående forskningsöversikt visar att samtidigt som konsumtion ökar explosionsartat så 

växer sig en motkraft allt starkare, nämligen intresset för hållbar konsumtion (Pookulangara 

& Shephard, 2013). Tidigare studier har gjorts på hur unga konsumenter idag ska kunna 

balansera sitt stora och ständigt växande behov för nya trendigare kläder med sin ökade 

miljömedvetenhet (Joy et al., 2012). Studier visar också att konsumenter ställer sig positiva 

till att köpa produkter från företag som är socialt ansvarsfulla (Öberseder, Schlegelmilch & 

Gruber, 2011). Konsumenter har också en positiv inställning till återvinning och annat fokus 

på hållbarhet (Joung, 2014). Trots detta visar forskning på att det finns ett gap mellan 

konsumenters intentioner och deras handling, det är exempelvis få som faktiskt återvinner 

sina kläder. Detta menar forskare beror på en avsaknad av kunskap och information om 

kläders faktiska återvinningsvärde (Joung, 2014). 

 

På senare tid har noterats en förändring i sättet hur organisationer tänker och agerar, de gör 

det idag i större uträckning på ett mer ansvarsfullt sätt i relation till miljö och samhälle 

(Carroll & Shabana, 2010; Kraus & Brtitzelmaier, 2012). En ökning av hur företag väljer att 

lyfta fram sitt hållbarhetsarbete i offentliga rum och inte minst i sina hållbarhetsredovisningar 

kan också noteras. Tidigare studier visar att det finns skillnader i hur CSR rapporteras mellan 

olika branscher och att dessa skillnader främst beror på vilka intressenter som är direkt 

påverkade av eller direkt påverkar företaget (Sweeney & Coughlan, 2008). Den här studien 

undersöker hur företag inom samma bransch, klädbranschen men med olika profilering, fast 

fashion och high-end, väljer att rapportera CSR. Studien granskar företagen för att finna hur 

de rättfärdigar den konsumtion som de förespråkar i relation till hur de framställer och 

konstruerar hållbarhet. Oss veterligen så har ingen tidigare studie undersökt och jämfört fast 

fashion och high-end inom klädbranschen för att se hur diskursen kring kommunikation av 

hållbarhet tar sig uttryck. 

 

Tidigare studier visar på att intresset för att kommunicera just ekologiskt ansvarstagande 

inom klädbranschen är bristfälligt och att det finns andra aspekter som framhålls och 

prioriteras i större utsträckning (Sweeney & Coughlan, 2008; Mann et al., 2014). Mann et el. 

(2014) drar slutsatsen att det kan vara så att klädföretag anser arbetsmarknadsfrågor vara mer 

kritiska än miljöfrågor då klädbranschen anses ha mindre negativa miljöeffekter i jämförelse 

med andra. Dessa slutsatser kan jämföras med konsumenters ökade miljömedvetenhet (Joy et 

al., 2012) och frågan kan ställas om inte klädbranschen måste tänka om här. Med 

utgångspunkt i redovisningsmodellen triple bottom line blir det således intressant att 

identifiera diskursen hållbarhet inom branschen för att på så vis belysa de olika aspekterna av 

hållbarhet. 
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1.3 Syfte och problemformulering 
 

Syftet med studien är att identifiera en institutionaliserad diskurs kring kommunikation av 

hållbarhet inom klädbranschen. Utgångspunkten för identifiering av en sådan diskurs är 

företagens tillämpning av redovisningsmodellen triple bottom line. Vidare förklaras denna 

diskurs med hjälp av legitimitets- och intressentteorin. Resultatet av studien syftar till att 

bidra till kunskapsbildningen kring dessa teorier. 

 

Studien jämför hur klädföretag med olika profilering visar på både gemensamma samt mer 

profilspecifika formuleringar i hållbarhetsrapporterna. Detta för att ta reda på hur diskursen 

kring hållbarhet framställs och konstrueras inom klädbranschen. För att besvara syftet har en 

överordnad arbetshypotes tagits fram: 

 

H1: Kommunikation av hållbarhet är institutionaliserad 

 

För att kunna bekräfta H1 har två underordnade arbetshypoteser framställts: 

 

H2: Kommunikationen av hållbarhet har legitimitet som syfte 

H3: Kommunikationen av hållbarhet skiljer mellan klädföretag med olika profilering 

beroende på olika intressentgrupper 

 

För att uppfylla studiens syfte har vi disponerat studien på följande sätt. I nästa kapitel 

behandlas institutionell teori, legitimitetsteori samt intressentteori vilka har använts i tidigare 

forskning för att förklara och förutsäga varför organisationer väljer att offentliggöra frivillig 

information. Kapitlet avslutas med teoretiska utgångspunkter som sammanfattar hur dessa 

teorier används vid analys av materialet i studien. Kapitel tre behandlar metoden och vi har 

valt att göra en diskursanalys för att undersöka hur företag väljer att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete. Här beskrivs även innehållsanalys vilket är det tillvägagångssätt som denna 

studie är inspirerad av vid bearbetning av datamaterialet. Det fjärde kapitlet är resultat. Det 

inleds med en presentation av de kategorier som under arbetes gång vuxit fram. Sedan följer 

en redogörelse av hållbarhetsarbetet i de fyra företag som studien granskar. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattande analys där de olika företagen kontrasteras och jämförs med varandra. 

Studiens resultat ligger till grund för diskussion och slutsatser som finns i kapitel fem 

respektive sex.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Institutionell teori, legitimitetsteori och intressentteori används ofta i forskning som syftar till 

att förklara och förutsäga varför organisationer väljer att offentliggöra frivillig information 

(Deegan & Unerman, 2011). Teorierna anses höra till systemorienterade teorier vilka anger att 

en enhet både påverkas av, samt har en påverkan på, det samhälle som den opererar i. Dessa 

teorier överlappar varandra till stor del och bör framförallt ses som kompletterande 

perspektiv. Det som i huvudsak skiljer teorierna åt kan sägas vara att legitimitetsteorin tar sin 

utgångspunkt i samhällets förväntningar i allmänhet medan intressentteorin fokuserar på 

specifika grupper i samhället. Institutionell teori tar ett än bredare makroperspektiv genom att 

förklara varför organisationer tenderar att uppvisa särskilda strukturer (Deegan & Unerman, 

2011). Nedan presenteras dessa teorier var för sig där först en beskrivning ges och sedan hur 

de har applicerats i olika studier för att förklara bakomliggande orsaker till 

hållbarhetsredovisning. Kapitlet avslutas sedan med teoretiska utgångspunkter som beskriver 

hur materialet i studien analyseras. 

 

2.1 Institutionell teori 
 

Syftet med den institutionella teorin är att svara på frågan om varför olika organisationer i 

samma miljö tenderar att likna varandra över tiden (DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio 

och Powell (1983) har studerat företag och gjort iakttagelser under en längre period om hur 

företag som verkar på samma marknad ofta uppvisar samma homogena struktur. Trots detta 

så har de under sina observationer upptäckt att företagen initialt vid uppstarten haft en egen 

struktur som sedan med årens gång förändrats till den mer homogena strukturen som 

karaktäriserar andra redan befintliga företag på marknaden. De menar alltså att en homogen 

struktur är tecken på att en marknad är formad (DiMaggio & Powell, 1983). Den 

institutionella teorin handlar alltså i stora drag om hur ett företag anpassar sig till externa 

faktorer som kulturella och sociala värderingar för att skapa legitimitet på den marknad 

företaget verkar inom men också för att eftersträva andra företag på marknaden som uppnått 

större framgång och legitimitet. 

 

Det finns två dimensioner till den institutionella teorin, isomorfism (isomorphism) och 

frikoppling (decoupling). Isomorfism definieras av DiMaggio och Powell (1983, s.149) som: 

”a constraining process that forces one unit in a population to resemble other units that face 

the same set of environmental conditions”. Det finns tre identifierade isomorfa krafter 

(DiMaggio & Powell, 1983), tvingande institutionell påverkan (coercive isomorphism), 

efterhärmande institutionell påverkan (mimetic isomorphism) samt normativ institutionell 

påverkan (normative isomorphism). Frikoppling, som är den andra dimensionen, innebär att 

chefer på ett företag kan uppfatta ett behov av att uppvisa för externa intressenter att man 

följer vissa normer som förväntas uppnås av företaget. Med frikoppling presenterar cheferna 

offentligt ett tillvägagångssätt för att uppnå dessa normer genom olika formella processer som 

sedan internt kan se helt annorlunda ut (Deegan & Unerman, 2011). Ett exempel på detta är 

ett företag som vill att bilden utåt ska vara den att företaget har ekologiskt och socialt ansvar 

som högst prioriterad intressent när det egentligen är vinstmaximering eller aktievärde. 

 

Den institutionella teorin kan användas och har använts i studier för att förklara varför företag 

väljer att redovisa frivillig information. Ett företag kan välja att redovisa frivillig information 

genom institutionella normer för att öka sin legitimitet inför sina intressenter (Deegan & 

Unerman, 2011). Ett företag som inte anpassar sina processer till de institutionaliserade 

processer som de andra företagen som finns på marknaden använder sig av riskerar att förlora 
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sin legitimitet och sin position på marknaden. Härav vikten av vad konsumenter efterfrågar 

hos företag, efterfrågas inte en högre miljömedvetenhet och ett större ansvarstagande så ställs 

inte heller krav på företag om att utveckla normer som i sin tur blir institutionaliserade. Ställs 

högre krav från konsumenter så bidrar det till att miljömedvetenhet och ansvar blir någonting 

som företag vill uppfylla för att uppnå hög legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Ett exempel på när den institutionella teorin används är i en studie av Pedersen och Gwozdz 

(2014) där författarna har undersökt hur klädföretag i den nordiska klädindustrin svarar på 

institutionella tryck på företagens sociala ansvar. De utvecklar också en modell för strategiska 

svar som omfattar både motstånd- och möjlighetssökande beteenden. Resultatet av studien 

visar att det är företagens intressenter som dominerar hur företag i den nordiska klädindustrin 

svarar på de institutionella trycken. Studien visar också att ett ökat tryck på redovisning av 

CSR hos företagen stimulerar möjlighetssökande beteenden. Resultaten av studien bidrar till 

förståelse för varför företag som upplevt ett tydligt institutionellt tryck blir aktiva inom 

området CSR. 

 

I en studie av Islam och Deegan (2008) är den institutionella teorin applicerad på deras syfte 

att beskriva och förklara sociala och ekologiska rapporteringspraxis för en större 

klädesplaggsexportör i ett utvecklingsland. Författarna skriver att många tidigare studier har 

sammanlänkat företags val av frivillig information de ger ut med legitimitetshotande 

situationer. Även här menar de att intressenterna är de mest dominerande i framtagandet av 

information att svara på det institutionella trycket, allt för att inte tappa legitimitet och mista 

viktiga intressenters förtroenden. Studien utspelar sig i Bangladesh och resultatet visar att 

intressentgrupper utövat press på klädföretagen sedan 90-talet. Ur ett institutionellt perspektiv 

så skriver författarna att studien påvisar att klädtillverkare och exportörer från Bangladesh 

skulle anamma operativa strategier och koder som mäktiga intressenter föredrog, alltså 

tvingad isomorfism. Studien visar att teoretiska perspektiv som tidigare använts på 

industriländer för att förklara social och ekologisk rapportering också är applicerbara i 

utvecklingsländer. 

 

I en annan studie så har Li et al. (2014) undersökt effekterna av CSR-beteende på hur företag 

presenterar vad som gäller för hållbarhet i fast fashion-företagens supply chain. Författarna 

har med hjälp av en fallstudie baserad på den institutionella teorin kunnat komma fram till 

resultatet att effektivitetsmekanismen och legitimitetsmekanismen är applicerbar på 

hållbarhetsstyrningen för fast fashion-företagets supply chain. Studien tillhandahåller 

ledningsinsikter för att förbättra den hållbara prestandan genom hela fast fashion-företagets 

supply chain, genom både interna så väl som externa perspektiv. Författarna anser att studien 

ska betraktas som en grund för vidare forskning om hållbarhetsstyrning. 

 

Filatotchev och Nakajima (2014) har i sin studie undersökt sambandet mellan företags 

bolagsstyrning, ansvarfullt ledarskap samt företagens sociala ansvarsstrategier i olika 

institutionella sammanhang. Författarna skriver i studien att deras slutsats är att när företag 

blir globala så vilar också deras framgång på att de främjar ansvarfullt ledarskap och 

upprätthållandet av CSR-aktiviteter. Detta i sin tur leder till att det krävs av ledningen att öka 

sin ansvarsskyldighet samt att ge cheferna fler incitament att lära sig nya färdigheter och 

utveckla nya förmågor. Slutsatsen i studien visar att bland annat styrningsfaktorer och 

ledningens incitament kan arbeta tillsammans för att påverka CSR. 
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2.2 Legitimitetsteorin 
 

Legitimitetsteorin innebär att organisationer strävar efter att verka inom de normer och 

värderingar som finns i det samhälle de är en del av (Dowling & Pfeffer, 1975). På detta sätt 

uppfattas de som legitima. Teorin bygger på tanken om ett socialt kontrakt mellan 

organisation och samhälle (Deegan & Unerman, 2011). En bra beskrivning av begreppet 

erbjuds av Shocker och Sethi (1973) som uttrycker att alla sociala institutioner opererar i 

samhället genom det sociala kontraktet, vilket består av både explicita och implicita 

förväntningar från samhällets sida. En organisations överlevnad baseras på huruvida den 

klarar av att leverera vissa önskvärda medel till samhället i allmänhet samt hur de distribuerar 

de ekonomiska, sociala och politiska fördelar som förknippas med detta. Samhället behöver 

alltså ha ett behov av organisationens produkter samtidigt som de grupper som drar nytta av 

fördelarna behöver ha samhällets godkännande (Shocker & Sethi, 1973). 

 

Dowling och Pfeffer (1975) menar att legitimitetsbegreppet går utanför vad som enligt lag är 

giltigt och inte. Vad som anses vara legitimt behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som 

vad lagen anger. Även om lagen i demokratiska samhällen bör avspegla de normer och 

värderingar som finns, så är inte denna avspegling fullständig. Detta menar författarna till viss 

del beror på att normer och värderingar förändras snabbare än vad lagen hinner ge uttryck för. 

En andra orsak är att normer och värderingar kan vara motsägelsefulla medan lagen antas vara 

mer sammanhängande. En sista orsak som författarna nämner är att även om samhällen inte 

tycker att vissa beteenden är acceptabla så kanske det inte är något som de vill lagstifta mot. 

Deegan och Unerman (2011) skriver att legitimitet baseras på perception och är socialt 

konstruerat. Det handlar om delade uppfattningar om värderingar som ett samhälle ger uttryck 

för. Dessa värderingar och normer är inte statiska utan rekonstrueras och förändras över tid 

(Dowling & Pfeffer, 1975). Processen om att skapa och rekonstruera dessa föreställningar är 

något som är ständigt pågående och som alla aktörer är med och bidrar till. 

 

När det finns en diskrepans mellan organisationens beteende och samhällets förväntningar 

föreligger ett legitimitetshot. Organisationen kan då drabbas av legala, ekonomiska och andra 

sociala sanktioner (Dowling & Pfeffer, 1975). Fortsatt skriver författarna att organisationer 

ständigt vidtar åtgärder för att försäkra sig som att de uppfattas som legitima. Legitimitet är 

således en pågående process där organisationer strävar efter att rättfärdiga sin existens genom 

förändring och anpassning till rådande normer och värderingar i samhället. Dowling och 

Pfeffer (1975) nämner framförallt tre strategier som en organisation kan vidta för att erhålla 

legitimitet. Den första handlar om att anpassa arbetsmetoder, mål och produkter för att 

överensstämma med förväntningarna. En andra strategi går ut på att genom kommunikation 

försöka ändra definitionen av social legitimitet så att den stämmer överens med 

organisationens nuvarande praxis. Den tredje strategin som författarna tar upp är att 

organisationen genom kommunikation kan försöka bli förknippad med symboler och värden 

som indikerar legitimitet. 

 

Legitimitetsteorin har använts i ett antal studier för att förklara varför företag väljer att ge ut 

information om vad de gör i relation till socialt och ekologiskt ansvarstagande (Deegan & 

Unerman, 2011). Ett exempel är Deegan och Gordon (1996) som har granskat ett flertal 

Australienska företag och deras ekologiska uttalanden i årsredovisningar mellan åren 1980 till 

1991. Författarna fann att företagen hade en tendens att rapportera positiva aspekter av deras 

miljöaktiviteter i större utsträckning än negativa. Dessutom fann de att de ekologiska 

uttalanden ökade signifikant över tid vilket korrelerade med samhällets ökade intresse och 
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värderingar för ekologiskt tänkande. Resultaten från studien är konsistenta med 

legitimitetsteorin. 

 

I en annan studie har Deegan, Rankin och Voght (2000) undersökt hur vissa Australienska 

företag har reagerat på negativa händelser i den industri de verkar inom. Dessa händelser har 

påverkat antingen miljön, de anställda eller samhället på ett negativt sätt. Författarna 

studerade om dessa händelser hade någon effekt på vad som togs upp i deras årsredovisning. 

Resultaten visade att de företag som opererade inom en industri där en negativ händelse 

inträffat, ökade sina uttalanden om socialt och ekologiskt ansvarstagande i sina 

årsredovisningar. Det togs alltså upp mer information kring hållbarhetsfrågor efter den 

negativa händelsen än vad det gjordes innan. Detta menar författarna är konsistent med 

legitimitetsteorin då företagen anses använda sina årsredovisningar som ett medel för att 

påverka samhällets uppfattningar om verksamheten, och därmed försöka legitimera sin 

existens. 

 

Brown och Deegan (1998) undersökte om det fanns ett samband mellan vad som belyses i 

media gällande olika industriers miljöpåverkan och i hur stor utsträckning företag inom 

respektive industri utger hållbarhetsrapporter. Studien är gjord i Australien och datamaterial 

har samlats in mellan åren 1981-1994.  Författarna utgick från media agenda setting theory 

vilken belyser den roll som media spelar i att påverka samhällets värderingar. Fortsatt antog 

författarna att inom de industrier där miljöpåverkan hade fått stor medial uppmärksamhet 

borde också organisationerna i större utsträckning rapportera om socialt och ekologiskt 

ansvarstagande för att svara mot samhällets förväntningar. Detta för att erhålla legitimitet. 

Resultaten av studien fann, som författarna förväntade sig, att ju högre nivå av medial 

uppmärksamhet inom en viss industri, desto större utsträckning av hållbarhetsrapporter hos 

organisationer som verkar inom den industrin. 

 

Ytterligare en studie som har använt sig av legitimitetsteorin för att förklara delgivning av 

frivillig information samt relationen till media är gjord av Islam och Deegan (2010). Här har 

författarna studerat två multinationella organisationer. Dessa är H & M och Nike. Inom 

klädbranschen är det vanligt att produkterna tillverkas i utvecklingsländer. Industrin utsätts 

ofta för negativa rubriker i media angående dåliga arbetsvillkor och utnyttjande av barnarbete 

i fabrikerna varifrån kläderna som de säljer tillverkas. I enlighet med legitimitetsteorin 

uppstår då ett legitimitetshot. Islam och Deegan (2010) fann att H & M och Nike reagerade på 

den negativa mediala uppmärksamheten genom att ge ut positiv information i relation till 

socialt ansvarstagande. Detta för att försöka ändra samhällets uppfattningar om dem så att de 

anses vara legitima. Fortsatt så spekulerar författarna i att om media inte hade uppdagat och 

spridit negativ information så saknas incitament för företagen att faktiskt göra något åt att 

förbättra exempelvis arbetsvillkoren i utvecklingsländer. 

 

Att organisationer strävar efter att erhålla legitimitet i västvärlden är något som har 

undersökts i ett flertal studier (Islam & Deegan, 2008). Islam och Deegan (2008) intresserade 

sig för om detta fenomen även förekommer i utvecklingsländer och undersökte därmed 

motiven för en exportör av kläder i Bangladesh för att rapportera information om socialt 

ansvarstagande. De kom fram till att det är kunderna vilka är stora, multinationella företag 

som ställer krav på exportören i Bangladesh om att leva upp till och kommunicera viss 

hållbarhet. Anledningen till att kunderna, alltså de multinationella organisationerna, ställer 

dessa krav beror på att de i sin tur har förväntningar på sig från sina konsumenter om att 

handla etiskt (Isalam & Deegan, 2008). Konsumenternas förväntningar kan ses som 

samhällets i storts förväntningar och resultaten av studien ligger alltså i linje med 
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legitimitetsteorin. Författarna menar att studien betonar den makt som konsumenter har för att 

skapa förändring samt den roll som icke-statliga organisationer spelar i att motivera 

konsumenter till att kräva förändring. 

 

2.3 Intressentteorin 
 

Intressent är ett begrepp som först introducerades av Freeman och Reed (1983). I studien 

presenterar de hur synen på vilka aktörer som ett företag eller en organisation vänder sig till 

har förändrats. Det innefattar ett skifte från fokus på aktieägare till fokus på andra 

intressenter. Freeman och Reed (1983) skriver att begreppet intressent i en organisation kan 

användas för att förstå de uppgifter som ledningen för företaget möter vid beslutsfattande 

inom företaget eller organisationen. Tidigare har alltså stort fokus lagts på aktieägarna och 

runt tiden för studien skiftar detta fokus från aktieägarna till andra intressenter som omger 

företaget. Freeman och Reed (1983) refererar till begreppet intressents betydelse från Stanford 

Research Institute från 1963, där det står att intressenter är de grupper utan vars stöd 

organisationen skulle upphöra att existera. 

 

Den ursprungliga definitionen av vilka intressenterna är var aktieägarna, anställda, kunder, 

leverantörer, olika låneinstitut och samhället i stort. Dessa intressenter begreppsklassificerar 

sedan Clarkson (1995) som primära intressenter. En annan begreppsklass definierad av 

Clarkson är sekundära intressenter vilka också påverkar och påverkas av företaget men med 

den väsentliga skillnaden att de inte deltar i några transaktioner med företaget och inte heller 

är avgörande för företagets överlevnad. Sekundära intressenter är aktörer så som media. Trots 

att dessa grupper inte är direkt avgörande för företagets överlevnad så har de ofta kapacitet att 

mobilisera i opposition till företaget. Detta innebär att företag även måste ta viss hänsyn till 

sekundära intressenter. 

 

Begreppet intressent blev alltså myntat år 1963 för att sedan utvecklas år 1983 i en studie av 

Freeman och Reed. Året senare, 1984 skrev Freeman boken Strategic Management: a 

stakeholder approach där han presenterar intressentteorin. Teorin bygger på att ett företags 

framgångar och misslyckanden beror på hur väl de lyckas balansera sina relationer till olika 

aktörer som har ett legitimt inflytande över företaget, alltså intressenterna (Freeman, 1984). 

Detta innebär också att intressentteorin och legitimitetsteorin ofta passar väl som komplement 

till varandra. Med hjälp av kunskapen om företagets intressenter och vad de efterfrågar hos 

företaget kan man med legitimitetsteorin skapa olika strategier som möjliggör för företaget att 

legitimera sig gentemot sina intressenter. 

 

 
Figur 1. Intressentmodellen (The Stakeholder Model, Donaldson & Preston, 1995, s. 69) 
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Figuren ovan visar relationen mellan ett företag och dess intressenter. Det går pilar både till 

och från varje intressent till företaget, detta för att påvisa hur företaget påverkar och påverkas 

av de olika intressenterna. I modellen kan vi anta att varje intressent påverkas och påverkar 

företaget lika mycket. Detta stämmer dock inte alltid i praktiken. Inom intressentteorin så 

skiljer man mellan två perspektiv, det normativa och ledningsperspektivet (Deegan & 

Unerman, 2011).  I det normativa perspektivet som också går under benämningen det 

moraliska perspektivet är målet att företaget ska sträva efter att varje intressent ska ha samma 

rättigheter och begreppet intressentmakt är obetydligt i sammanhanget. Det normativa 

synsättet anser följaktligen inte att det finns primära och sekundära intressenter. 

 

Det andra perspektivet är ledningsperspektivet som förklarar varför ledningen kommer att 

tillgodose vissa intressenters förväntningar mer än andras. Detta perspektiv anses vara mer 

organisationscentrerat. Att företaget tillgodoser vissa intressenters förväntningar mer än 

andras innebär att företaget har starkare relationer med intressenter som de anser viktigare för 

företagets överlevnad, dessa har således större makt över företaget (Deegan & Unerman, 

2011).  

 

Intressentteorin har under åren använts och används fortfarande i studier för att förklara varför 

företag väljer att agera på ett visst sätt för att möta intressenters förväntningar och krav på 

företaget. För att ett företag eller en organisation ska anses vara legitim krävs det att 

organisationen tillgodoser sina intressenters behov. Exempel på en tidigare studie där man 

tagit del av intressentteorin har gjorts av Sweeney och Coughlan (2008). De har granskat 

företags årsredovisningar i sex olika industrier för att ta reda på om olika industrier redovisar 

CSR på olika sätt. Resultaten visar att det finns en betydande skillnad mellan hur 

organisationer i olika branscher rapporterar om CSR och att företagen till största del 

rapporterar i linje med vad deras viktigaste intressenter förväntar sig. 

 

En annan studie som också utgått från intressentteorin har gjorts av Choi och Ng (2011) vilka 

har undersökt hur hållbarhetsdimensioner, alltså ekologiska och ekonomiska samt priset, kan 

påverka konsumenters reaktioner. Alltså hur kunder påverkas av ett företags 

hållbarhetsarbete. Som resultat av studien skriver Choi och Ng (2011) att deras slutsats att 

konsumenter påverkas av flera dimensioner av hållbarhet stödjer idén om hållbar konsumtion. 

Detta menar författarna innebär att hållbar konsumtion verkar existera i konsumenters 

beteenden vilket i sin tur påverkar deras utvärderingar och preferenser för hållbara samt icke 

hållbara bolag. 

 

Huang och Rust (2011) skriver att de utforskat hur hållbarhet bör påverka konsumentbehovet 

hos konsumenter, välgörande bistånd till fattigare länder och ansvariga miljöpraxis för 

företag. I studien så antar Huang och Rust (2011) att alla intressenter kommer att optimera sitt 

egenintresse. De utgår också från de tre pelarna av hållbarhet, nämligen miljö, ekonomi och 

social rättvisa. Författarna skriver att när konsumenter inser de negativa effekterna av den 

globala konsumtionen så kommer de att vara villiga att konsumera mindre och minska 

ojämlikheten, i relation till egenintresset. Resultatet av studien antyder alltså att samhälleliga 

konsumtionsmönster bör vara känsliga för aspekter av miljöpåverkan och social rättvisa, även 

om osjälviska motiv är frånvarande. De avslutar med att påpeka att den säkraste vägen till en 

mer hållbar framtid är att mobilisera det informerade egenintresset hos konsumenter, 

samhällen och företag att satsa på lämpliga konsumtionsnivåer och utgifter på grön teknik.   
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Arrigo (2013) skriver att syftet med hennes studie är att beskriva den strategiska roll som 

socialt ansvar (CSR) har i globala fast fashion-företag. Hon har också utgått från 

intressentteorin när hon kommit fram till resultatet att den mest framgångsrika förvaltningen 

av socialt ansvar är fasta relationer med intressenter. Det resulterar i att anställda attraheras 

och motiveras, ett kraftfullt varumärke, förbättrande av konsumenters uppfattningar samt 

lönsamhet. Genom denna process av socialt ansvar kan fast fashion-företag få en hållbar 

utveckling. 

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter för studiens analys 
 

För att kunna besvara studiens syfte analyseras det insamlade materialet utifrån den 

institutionella teorin. Den förklarar varför organisationer som opererar inom liknande miljöer 

tenderar att uppvisa alltmer homogena strukturer över tid (DiMaggio & Powell, 1983). 

Studien syftar delvis till att identifiera en institutionaliserad diskurs kring kommunikation av 

hållbarhet inom klädbranschen. Ett första steg är alltså att undersöka om olika företag som 

befinner sig på liknande marknad framställer sitt hållbarhetsarbete på liknande sätt. Vidare 

borde en förlängning av den institutionella teorin rimligtvis innebära att desto längre ifrån 

varandra företag är vad gäller vilka marknader och miljöer de opererar inom, ju större 

skillnader borde också gå att urskilja i deras hållbarhetsarbete. 

 

Studien syftar även till att förklara den institutionaliserade diskursen med hjälp av 

legitimitets- och intressentteorin. Legitimitetsteorin innebär att organisationer strävar efter att 

verka inom de normer och värderingar som finns i det samhälle som de verkar i (Dowling & 

Pfeffer, 1975). Tanken om att organisationerna opererar genom ett socialt kontrakt är här 

central. Vad som anses vara legitimt och inte, går bortom det legala systemet och olika 

strategier ett företag kan vidta för att erhålla legitimitet presenteras i teorin. Om studien 

lyckas identifiera en institutionaliserad diskurs kring hållbarhet bör legitimitetsteorin i den här 

studien kunna användas som en förklaring till fenomenet. Detta tas reda på genom att 

analysera huruvida de samhälleliga förväntningar som de olika företagen utsätts för är 

desamma. 

 

Intressentteorin används även den vid analys av materialet för att fastställa möjliga 

förklaringar till diskursen kring hållbarhet. Teorin belyser intressenternas roll i ett företags 

framgångar och hur väl företaget klarar av att balansera sina relationer med olika aktörer 

(Freeman, 1984). Två perspektiv ur teorin kan urskiljas, det normativa och 

ledningsperspektivet (Deegan & Unerman, 2011). I den här studien ses ledningsperspektivet 

som det mest tillämpliga, vilket innebär att ledningen tillgodoser vissa intressentgruppers 

förväntningar i högre grad än andras, nämligen de med störst inflytande över organisationen. 

Olikheter som uppkommer i materialet analyseras utifrån denna teori då de rimligtvis kan 

bero på skillnader vad gäller förväntningar och krav mellan olika intressentgrupper. 

 

Sammanfattningsvis så tenderar företag som verkar inom liknande miljöer att uppvisa alltmer 

homogena strukturer över tid. Att de gör detta borde rimligtvis bero på att de utsätts för 

samma förväntningar och krav vilka existerar i den miljön de opererar inom. Företagen svarar 

med att rätta sig efter dessa för att på så vis erhålla samhällets legitimitet. De olika 

intressentgrupper som ett företag har ställer också särskilda förväntningar och företaget 

kommer att tillgodose de gruppers förväntningar med störst inflytande över organisationen.  
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3. Metod 
 

Uppsatsens tillvägagångsätt är inspirerat av Askehaves (2010) studie där hon har använt sig 

av kritisk diskursanalys för att studera hur språket i jobbannonser konstruerar bilden av den 

ideala ledaren. Diskursanalysen gör hon genom att kategorisera materialet utifrån 

förutbestämda ledaregenskaper. Detta metodkapitel beskriver uppsatsens tillvägagångssätt. 

Kapitlet inleds med att förklara vilka metodologiska utgångspunkter som studien vilar på. 

Därefter beskrivs hur urval och undersökningsgrupp valts ut för att sedan redogöra för hur 

genomförande, bearbetning och analys av data har gått till. Avslutningsvis görs en reflektion 

kring den valda metoden samt etiska överväganden. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
 

Studien utgår från att vad som menas med begreppet hållbarhet är något som är socialt skapat 

genom interaktion mellan olika aktörer i samhället. Dessutom anses bilden av hållbarhet 

ständigt genomgå förändring och revision. Detta synsätt ligger i linje med vad Bryman och 

Bell (2011) beskriver som konstruktivism. Metodologin som studien baseras på är 

diskursanalys vilken strävar efter att belysa den roll som språket spelar i att konstruera vår 

verklighet (Fejes & Thornberg, 2014). Eftersom studien undersöker hållbarhetsredovisningar i 

olika företag och framförallt vad som tas upp i dessa menar vi att denna metodologiska 

utgångspunkt passar bra då vi anser att vad företagen skriver om bidrar till vad som uppfattas 

som hållbart och inte. Det vill säga att hur företagen framställer hållbarhet är med och 

påverkar samhällets föreställningar om vad hållbarhet är. 

 

Studien är av kvalitativ ansats vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som en strategi där 

det är ord snarare än siffror som betonas. Vidare handlar kvalitativ forskning om att skapa 

förståelse för den sociala världen och att få insikt i människors subjektiva upplevelser. Detta 

nås genom ett tolkningsperspektiv. Fejes och Thornberg (2014) beskriver olika syften som 

kvalitativ analys kan ha. Det första handlar om att beskriva ett fenomen och kan då även rikta 

in sig på att jämföra flera olika fall för att fastställa skillnader och likheter. Ett annat syfte kan 

vara att förklara de skillnader som identifierats medan ett tredje syfte kan handla om att 

utveckla en teori om det fenomen som studerats. Anledningen till att studien i huvudsak är 

kvalitativt inriktad är att det är en djup förståelse för de granskade företagens syn på 

hållbarhet samt kommunikation av denna som eftersträvas. Dessutom strävar studien efter att 

beskriva och förklara gemensamma formuleringar samt mer profilspecifika sådana i 

företagens hållbarhetsredovisningar. Dessa visar sig som skillnader och likheter och passar 

således bra in på Fejes och Thornberg (2014) beskrivning av vad kvalitativ forskning kan 

syfta till. 

 

Studien har huvudsakligen en induktiv ansats där det är de empiriska observationerna som 

ligger till grund för teorin (Bryman & Bell, 2011). Detta då studien granskar innehållet i 

företagens hållbarhetsredovisningar för att urskilja en institutionaliserad diskurs kring 

hållbarhet. Detta leder i sin tur till slutsatser angående motiv för varför 

hållbarhetsredovisningarna innehåller det som de gör. Studien strävar efter att dra generella 

slutsatser utifrån några enskilda fall vilket ligger i linje med hur Fejes och Thornberg (2014) 

beskriver en induktiv ansats. Även om studien har en i huvudsak induktiv ansats så innebär 

det inte att den är helt teorilös utan den utgår från teori vid analys av data. Datamaterialet 

kommer alltså att tolkas med hjälp av dessa teoretiska perspektiv. Detta skriver Fejes och 

Thornberg (2014) är ett vanligt förhållningssätt till teori vid diskursanalys. Vidare menar 

författarna just att det är sällan som forskning strikt håller sig till antingen induktion eller 
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deduktion. Det är snarare så att även om det är den ena som dominerar så finner man inslag av 

den andra på vissa ställen i forskningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2014).  

 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 
 

Widerberg (2002) menar att det i diskursanalys tydligt måste motiveras vilka texter eller 

textavsnitt som valts ut och att det är syftet med studien som avgör vad som är relevant. Den 

här studien syftar delvis till att identifiera en institutionaliserad diskurs kring kommunikation 

av hållbarhet inom klädbranschen. Därför har hållbarhetsredovisningar valts ut som bakgrund 

för de resonemang som förs. Anledningen till detta är att vi anser att de på ett bra sätt 

representerar hur företagen framställer och konstruerar bilden av hållbarhet. Vad gäller vilka 

företag som har granskats så var urvalskriteriet att de skulle verka inom klädbranschen samt 

representera olika profiler. De olika profilerna delades in i fast fashion, high-end samt luxury 

brands. Vidare har endast klädföretag på den svenska marknaden valts. Detta för att företagen 

ska ha samma institutionaliserade förutsättningar så som exempelvis regelverk. Dock kan 

konstateras att hållbarhetsredovisningarna är på engelska och således riktar sig till en 

internationell marknad. 

 

Ett kriterium för vilka företags hållbarhetsredovisningar som skulle bli utvalda var att 

företaget faktiskt hade en hållbarhetsredovisning år 2013-2014. Där föll en del mindre 

klädföretag bort. Anledningen till att det just var det senaste årets hållbarhetsredovisning som 

valdes ut var för att få så aktuell och relevant information som möjligt. Dessutom ville vi ha 

hållbarhetsredovisningar från samma period från de olika företagen för att på så vis öka 

jämförbarheten. Hållbarhetsredovisningarna som har granskats i studien är från H & M, 

Lindex, Acne och Filippa K. H & M och Lindex representerar företag inom fast fashion-

branschen medan Acne och Filippa K är exempel på företag inom high-end. Anledningen till 

att företag som klassas som luxury brand inte har granskats är för att det i Sverige inte finns 

några sådana. 

 

Förutom valet att granska företag på den svenska marknaden samt kriteriet om att företagen 

vars hållbarhetsredovisningar som granskas faktiskt måste ha upprättat en sådan, så har 

urvalet skett godtyckligt. Studien syftar inte till att generalisera resultaten till en större 

population, utan det är snarare en kontextuell förståelse för de granskade organisationernas 

situation samt i vilken mån slutsatserna kan generaliseras till teori som är av intresse. Detta 

överensstämmer med hur Bryman och Bell (2011) beskriver kvalitativ forskning. Därför är 

det inte heller nödvändigt att göra ett statiskt representativt urval. 

 

Alla hållbarhetsredovisningar som har granskats har hittats på företagens egna hemsidor. 

H & M, Lindex samt Filippa K:s rapporter är alla från år 2013. Acne har ett brutet 

räkenskapsår och deras social report är från september 2013 till september 2014. Då den 

endast innefattar den sociala dimensionen på hållbarhet så har vi även valt att komplettera 

med att granska deras environmental strategy från 2012. Ingen av företagen har valt att 

integrera hållbarhetredovisningen med den vanliga årsredovisningen utan har utfärdat en egen 

rapport om hållbarhet. 

 

3.3 Studiens genomförande 
 

Widerberg (2002) skriver att det inom diskursanalys inte finns något enhetligt 

tillvägagångssätt för hur metoden genomförs. Det som är gemensamt är att det är texten som 

står i fokus för analys. Vidare framhålls att hur arbetet med texten ska gå till bör anpassas 
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efter vad det är för text samt vad man vill ha ut av texten. Den här studien har inspirerats av 

innehållsanalys som metod i analysen av företagens hållbarhetsredovisningar. Detta för att 

identifiera en diskurs kring hållbarhet, det vill säga hur företagen pratar om det. Bryman och 

Bell (2011) förklarar innehållsanalys som en kvantitativ analysmetod där innehållet i 

exempelvis olika dokument eller texter kvantifieras i förutbestämda kategorier. Att reglerna 

för hur materialet ska kategoriseras är bestämt redan i förväg leder till objektivitet. Metoden 

beskrivs även som systematisk då reglerna för kategoriseringen bidrar till att liknande fall 

behandlas på ett konsekvent sätt. Vad gäller vad det är som ska bli kvantifierat i kategorier så 

skriver Bryman och Bell (2011) att det är forskningsfrågan som avgör det. Det skulle 

exempelvis kunna vara specifika ord, ämnen eller teman, personer, förhållningssätt eller 

bilder. 

 

Som nämndes ovan så är studien endast inspirerad av innehållsanalys som metod då 

datamaterialet inte har kvantifierats utefter förutbestämda kategorier. Närmare förklaring om 

hur vi har gått tillväga kan utläsas i nästa avsnitt. I den här studien är det specifika teman som 

utgör grunden för kategoriseringen. 

 

3.4 Bearbetning och analys av data 
 

Datamaterialet som har samlats in i studien i form av hållbarhetsredovisningar från de 

granskade företagen har bearbetats genom kategorisering. Denna kategorisering har i 

huvudsak varit av induktiv karaktär då kategorierna har vuxit fram ur materialet. Dock har vi 

på ett övergripande plan utgått från en tidigare modell, men därifrån har kategorierna alltså 

succesivt vuxit fram. Detta för att studien strävar efter att identifiera en diskurs kring 

kommunikation av hållbarhet och därför ansågs det vara centralt att låta kategorierna växa 

fram och inte på förhand bestämma vad som skulle sökas efter. Anledningen till 

kategoriseringen var framförallt för att strukturera upp materialet för att lättare kunna urskilja 

likheter och skillnader i innehållet mellan företagen. Fejes och Thornberg (2014, s.35) skriver 

att ”utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data” och därför 

anser vi att det var extra viktigt att bilda en struktur i presentationen av resultatet. 

Kategorierna som har vuxit fram ur materialet har tydligt definierats och specificerats. Detta 

för att erhålla systematik och objektivitet i så stor utsträckning som möjligt. 

 

När väl kategoriseringen av datamaterialet var klar återstod det att analyseras. Detta gjordes 

genom att jämföra de kategorier som fanns representerade i de olika företagen med varandra. 

På så vis kunde skillnader och likheter utrönas. Dessa skillnader och likheter har sedan 

analyserats genom tolkningar utifrån de beskrivna teorierna som finns i uppsatsen. Som 

tidigare nämnts så skriver Fejes och Thornberg (2014) att just tolkning av data med hjälp av 

teoretiska perspektiv är ett vanligt förhållningssätt vid diskursanalys.  

 

3.5 Reflektion kring metodval 
 

Att studien har inspirerats av innehållsanalys vid bearbetningen av det insamlade 

datamaterialet bör ha bidragit till att studien har utförts med så stor noggrannhet som möjligt. 

Detta genom att kategorierna har definierats och specificerats allt eftersom de vuxit fram 

vilket bör ha bidragit med objektivitet och en systematisk behandling av fallen då de har 

kategoriserats på ett konsekvent sätt. Vidare kan påpekas att vi har strävat efter att presentera 

kategorier på ett tydligt sätt samt ge en grundläggande beskrivning av tillvägagångssättet. 

Genom detta hoppas en eventuell replikering av studien att underlättas. 
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Vad gäller studiens trovärdighet så bedöms den i en diskursanalys utifrån hur skäliga 

argument och analys anses vara genom berättelsen (Fejes & Thornberg, 2014). Detta är alltså 

upp till läsaren att avgöra men vi har i studien strävat efter att övertyga denne genom att 

försöka vara så tydliga och sammanhängande som möjligt i våra resonemang så att de är lätta 

att följa och ta till sig. 

 

I rollen som forskare har vi strävat efter att vara så objektiva som möjligt genom att inte låta 

egna värderingar och förförståelse påverka i analys av materialet. Som tidigare nämnts så kan 

tänkas att val av metod vid bearbetning, nämligen kategoriseringen, kan ha hjälp till att uppnå 

objektivitet. Dock är vi medvetna om de begränsningar som faktiskt existerar då det är svårt 

att tolka och analysera utan att lägga in egna värderingar. Vår förförståelse och 

förhållningssätt kan mycket väl ha påverkat vid kategorisering och analysering. Vidare är det 

rimligt att vår text inte är fristående från den diskurs som studeras, hållbarhet i det här fallet. 

Denna problematik är något som Fejes och Thornberg (2014) lyfter. Genom de 

kategoriseringar, inkluderingar samt exkluderingar som har valts så är också vår studie med 

och påverkar och konstruerar den bild av hållbarhet som lyfts fram och som ses som gällande. 

 

I studien har endast granskats ett fåtal organisationer där urval inte har skett genom statistiska 

metoder och kan därmed inte sägas vara representativt för en större population. Då kan det 

också vara sannolikt att resultaten blir svåra att generalisera. Dock är som tidigare nämnt inte 

detta syftet med kvalitativ forskning (Bryman  & Bell, 2011). Istället har en kontextuell 

förståelse för de granskade organisationernas situation eftersträvats. Fejes och Thornberg 

(2014) skriver att sociala fenomen är alldeles för situationsberoende och föränderliga för att 

generaliseras. Däremot har vi i studien strävat efter att dra slutsatser som kunnat kopplas till 

teori och tänkas vara överförbara till andra organisationer som befinner sig i liknande 

kontextuell situation och tidpunkt. 

 

3.6 Etiska överväganden 
 

Enligt Bryaman och Bell (2011) är det viktigt att vid forskning överväga möjliga etiska 

dilemman. Vi har inte meddelat de granskade företagen om att deras hållbarhetsredovisningar 

är objekt för vår studie. Detta skulle kunna vara ett möjligt etiskt problem som Bryman och 

Bell (2011, s. 132) benämner ”lack of informed consent”. Det är rimligt att etisk korrekt 

forskning bör ha studieobjektens samtycke till att de blir studerade samt att syftet med studien 

klart och tydligt bör vara presenterat för de innan start. Dessutom kanske frågan om huruvida 

de vill vara anonyma bör ställas. Detta är inte något som vi har frågat företagen om, men vi 

menar att eftersom hållbarhetsredovisningarna som är granskade i vår studie är offentlig 

information som finns tillgänglig på deras hemsidor så borde det heller inte vara några etiska 

problem angående detta.  
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med en genomgång av de 

kategorier som analysen resulterat i för att därefter redogöra för vad de granskade företagen 

tar upp i relation till respektive kategori i sina hållbarhetsredovisningar. Avslutningsvis görs 

en sammanfattande analys där de olika företagen kontrasteras och jämförs med varandra i 

relation till kategorierna. 

 

4.1 Kategorier 
 

Materialet ur de granskade företagens hållbarhetsredovisningar har strukturerats upp i 

kategorier. Kategorierna utgår från begreppet triple bottom line, vilken innehåller 

dimensionerna ekonomiskt välstånd, miljökvalitet samt social rättvisa. Det ekonomiska 

välståndet har i denna studie exkluderats då det anses att den informationen går att finna i de 

vanliga årsredovisningarna. Således fokuserar denna studie på den sociala samt den 

ekologiska dimensionen av hållbarhet, vilka anses finnas representerade i företagens 

hållbarhetsredovisningar. Utifrån dessa två huvudkategorier har sedan underkategorier fått 

växa fram under arbetets gång. Dessutom har en tredje huvudkategori tillkommit, övrigt, 

vilken innefattar underkategorier med information som både hör till social samt ekologisk 

hållbarhet. Nedan presenteras de kategorier som har vuxit fram i analysarbetet. 

 

4.1.1 Social hållbarhet 
 

Med social hållbarhet avses i den här studien social rättvisa som syftar till att människor som 

finns i de samhällen där företag verkar lever under rättvisa förhållanden. Det handlar även om 

att välfärden bör distribueras på ett jämlikt sätt. Information från hållbarhetsredovisningarna 

som visar på att företagen tar sitt sociala ansvar hamnar här. Fem kategorier har här vuxit 

fram under studiens gång. Dessa är: 

 

- Arbetsvillkor i supply chain 

- Arbetsvillkor i den egna organisationen 

- Donationer och välgörenhet 

- Skapar jobb 

- Etik 

 

Arbetsvillkor i supply chain: Den första kategorin under social hållbarhet ger information som 

på något sätt beskriver arbetsförhållanden och åtgärder för att förbättra villkoren för 

arbetskraften i klädföretagens supply chain. Kategorin involverar allt från arbetskraftens 

rättigheter, hälsa och säkerhet, dokumentation av de anställda till utbildning, löner, arbetstid, 

barnarbete eller om organisationerna har en code of conduct att efterleva. Exempel nedan från 

Lindex illustrerar den typ av information som kategoriseras här: 

 
At Lindex, we work to ensure that the suppliers have good conditions and that constant 

improvements take place in the factories that are used. 

(Lindex, 2013, s. 20) 

 

Arbetsvillkor i den egna organisationen: I den andra kategorin sorteras all information som 

har med villkor och förhållanden i den egna organisationen att göra. Kategorin innefattar 

bland annat utbildning av medarbetare, företagskultur, mångfald i organisationen, personalens 
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hälsa och information om diskriminering. Nedan ges ett typexempel ur Lindex 

hållbarhetsredovisning: 

 
Working at Lindex carries with it big possibilities to grow and develop. In order to attract 

and develop employees, we offer an inspiring working environment where participation, 

personal responsibility, feedback and performance are encourage. 

(Lindex, 2013, s. 14) 

 

Donationer och välgörenhet: I den tredje kategorin presenteras information som återfinns i 

hållbarhetsredovisningarna angående om de engagerar sig i välgörenhet eller donerar pengar, 

kläder eller andra saker till externa organisationer eller ändamål. Ett exempel som hamnar 

under den här kategorin är hämtad från Lindex hållbarhetsredovisning: 

 
At Lindex, we and our customers have become involved in various ways in the fight 

against breast cancer and together, during 2013, we donated more than SEK 10 million that 

goes into research. 

(Lindex, 2013, s. 4) 

 

Skapar jobb: Den fjärde kategorin handlar om huruvida de granskade företagen delger 

information i sina hållbarhetsredovisningar angående om deras verksamhet bidrar till 

arbetstillfällen, både inom den egna organisationen men även indirekt inom andra delar så 

som leverantörskedjan. Att organisationen skulle skapa jobb är något som är positivt för 

samhället i stort och dess individer och således presenteras här information som lyfter denna 

aspekt. Ett tydligt exempel är hämtad från Lindex: 

 
We are involved in creating jobs for more than 165 000 workers, primarily in Asia. 

(Lindex, 2013, s. 20) 

 

Etik: Till den femte och sista kategorin under social hållbarhet samlas all information som kan 

utläsas ur hållbarhetsredovisningarna som har med organisationens ställningstagande i 

relation till korruption, utpressning, mutor, representation och företagshemligheter att göra. 

Även information angående synen på marknadsföring samt djurens rättigheter sorteras hit. 

Exempel från Filippa K:s hållbarhetsredoisning som har kategoriserats hit är: 

 
All employees are expected to decline any gifts from suppliers, partners, customers etcetera 

that might be perceived as bribery. 

(Filippa K, 2013, s. 37) 

 

4.1.2 Ekologisk hållbarhet 
 

Till skillnad från social hållbarhet som handlar om människorna i samhället så handlar 

ekologisk hållbarhet om företags ansvar gentemot miljön. Här innefattas företagens arbete 

med att minska sin negativa påverkan på miljön. Vår analys har resulterat i fyra kategorier 

som hör hemma här. Dessa är: 

 

- Minimering av klädavfall 

- Material 

- Minskning av resursförbrukning 

- Distribution av varor 

 

Minimering av klädavfall: Den första kategorin under ekologisk hållbarhet är minimering av 

klädavfall. Här samlar företagen i redovisningen av sitt hållbarhetsarbete information om hur 
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de arbetar för att minska sitt klädavfall. Här innefattas kvaliteten på kläderna, om företagen 

skänker kläder till olika organisationer samt återvinning och återanvändning av kläder. Här 

nedan följer ett exempel från H & M:s hållbarhetsredovisning: 

 
For example, we now collect clothes that are no longer wanted from our customers in all of 

our markets.  

(H & M, 2013, s. 3) 

 

Material: Material är den andra kategorin under ekologisk som innefattar materialet på 

kläderna. Här återfinns i redovisningarna av hållbarhetsarbetet information om vilken bomull 

företaget använder, om bomullen är organisk, återvunnen eller om kläderna är tillverkade av 

andra alternativa fibrer. Här är ett exempel från Acne: 
 

Always consider sourcing environmentally preferable fibers and fabrics.  

(Acne, 2012, s. 5) 

 

Minskning av resursförbrukning: Under den tredje kategorin för ekologisk hållbarhet 

återfinns information om företagens arbete att sänka sin resursförbrukning. Här samlas all 

information om företagens arbete med att sänka sin vattenkonsumtion, energiförbrukning 

samt hur företagen hanterar användandet av kemikalier. Nedan finns ett exempel på H & M:s 

arbete att sänka sin resursförbrukning som presenterats i hållbarhetsredovisningen:  
 

We request all supplier factories with wet processes (approx. 500) such as dyeing or 

washing to have appropriate wastewater treatment in place – either by having their own 

treatment plants or by using shared municipal treatment plants. 

(H & M, 2013, s. 70) 

 

Distribution av varor: Den fjärde och sista kategorin under ekologisk hållbarhet är 

distribution av varor. Här samlas all information i hållbarhetsredovisningen som infattar 

åtgärder för företagets distribution, det vill säga hur företaget packar och transporterar 

produkter. Här är ett exempel från H & M som visar på en åtgärd för att arbeta för en mer 

hållbar distribution:  

 
And, as a big customer, we also use our influence to promote environmental consciousness 

at the transport companies we work with. 

(H & M, 2013, s. 8) 

 

4.1.3 Övrigt 
 

Under kategorin övrigt har vi samlat punkter som både innefattar social och ekologisk 

hållbarhet. Det handlar om åtgärder som företagen vidtar för att stärka både sitt sociala och 

ekologiska ansvarstagande. Kategorier som har framkommit här är: 

 

- Granskning 

- Samarbete 

- Skapa medvetenhet 

 

Granskning: Under den första kategorin under övrigt återfinns granskning. Kategorin 

innefattar information om företagens arbete med att granska sina leverantörer innan och under 

ett samarbete. Kategorin innefattar också om företagets hållbarhetsredovisning blivit granskat 

av en extern part, exempelvis en revisionsbyrå. Nedan följer ett exempel från Acne:  
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The outcome of audits, together with other aspects such as prices, lead-times and quality 

are always considered when deciding which suppliers we want to continue with and to 

what extent. 

(Acne, 2013-2014, s. 5) 

 

Samarbete: Den andra kategorin under övrigt är samarbete. Här finns information från 

hållbarhetsarbetet hos företagen om företaget ingår i några samarbeten för att öka kunskap 

och trycket på producenterna. Nedan återfinns ett exempel från H & M som visar på ett 

samarbete:  

 
While working together with others may take more time, it shows greater impact. 

(H & M, 2013, s. 4) 

 

Skapa medvetenhet: Till den tredje och sista kategorin under övrigt sorteras den information 

som återfinns i hållbarhetsredovisningarna som handlar om att öka medvetenheten hos 

konsumenter, leverantörer och andra intressenter vad gäller miljöpåverkan och socialt 

ansvarstagande. Exempel på den här kategorin erbjuds av Filippa K:s hållbarhetsredovisning: 

 
By making our customers aware of how to care for their garments, we can not only prolong 

the clothes’ lifetime, but we can also inform them of how to minimize their environmental 

footprints during the user phase, which is larger than you think. 

(Filippa K, 2013, s. 22) 

 

4.2 H & M 
 

H & M är ett börsnoterat klädföretag inom fast fashion-industrin som är grundat samt har sitt 

huvudkontor i Sverige. H & M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till rätt pris och de 

framför själva att de satsar mycket på ett snabbt och kostnadseffektivt distributionssystem. 

H & M har cirka 3500 butiker i 55 länder och är en av världens största butikskedjor för 

kläder. Hållbarhetsredovisningen vi har granskat hos H & M är från år 2013 och den är 

upprättad efter GRI:s riktlinjer G4, de avgör själva vilken nivå de uppfyller GRI:s riktlinjer. 

Hållbarhetsredovisningen har granskats av revisorer från revisionsbolaget Ernst & Young AB 

i april 2014. 

 

4.2.1 H & M om social hållbarhet 
 

Under kategorin arbetsvillkor i supply chain är det tydligt i hållbarhetsredovisningen att 

H & M arbetar aktivt för att stärka många olika delar i denna.  H & M framhåller att de som 

ett stort företag har ett stort ansvar och att det är viktigt att företag inom klädindustrin arbetar 

tillsammans för att förbättra arbetsvillkor och förhindra arbetsplatsolyckor. De skriver i sin 

hållbarhetsredovisning att: 

 
With such impact, of course, comes great responsibility. We want to make sure we make 

places better than they were without us. 

(H & M, 2013, s. 3) 

 

H & M redogör för sitt arbete med de inköpsmetoder de har som möjliggör för leverantörerna 

att leva upp till de kraven, detta innebär att de tillhandahåller rimliga ledtider, prissättning, tid 

för betalning samt transparent kommunikation. Kontakten med leverantörer beskrivs som nära 

och följs upp med olika undersökningar, bland annat anonyma enkäter hos leverantörernas 

anställda för att säkerställa att kraven uppfylls. De leverantörer som de anser uppfyller kraven 

för hållbarhet belönar de med bättre business i form av större ordrar och längre avtal. En 
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annan viktig del i H & M:s arbete med sin supply chain är att nya leverantörer i 

utvecklingsländer granskas innan ordrar läggs. Man granskar även redan samarbetande 

leverantörer regelbundet för att säkerställa att de upprätthåller kraven som ställs. H & M 

skriver att de också ständigt arbetar med att utveckla och implementera nya metoder för att 

utvärdera leverantörernas prestationer. Man siktar också på att integrera sekundära 

leverantörer med minst 50 % av produktionsvolymen i sitt revisionsprogram samt att utöka 

sin offentliga lista så att det i framtiden täcker 100 % av alla primära leverantörer. 

 

H & M beskriver sitt aktiva arbete med att möjliggöra för rättvisa löner hos leverantörerna, en 

rättvis lön anser de vara en lön att leva på som täcker arbetstagarnas grundläggande behov. 

Genom att betala leverantörerna tillräckligt, utbilda personalen i sina rättigheter till kollektiva 

förhandlingar, engagera regeringar och uppdatera sin code of conduct möjliggörs detta. 

H & M Lyfter även problematiken kring mängden arbetstimmar vilka inte är ovanligt att de 

blir för många. Företaget anser att det ska gå att tjäna en rättvis lön för normala arbetstider. 

De planerar också att öppna ”modellfabriker” med speciellt utvalda leverantörer med en ”fair 

value method” för att utgöra ett gott exempel för industrin. H & M anser även att deras supply 

chain management bör hjälpa leverantörer att ytterligare förbättra sina prestationer och skapa 

en positiv effekt för alla de arbetstagare och deras samhällen, ett exempel på detta är 

barnarbete. De skriver dock att det fortfarande finns stora utmaningar men att de sett stora 

förbättringar och hoppas att kunna inspirera fler leverantörer i framtiden. 

 

Vad gäller arbetsvillkor i den egna organisationen så skriver H & M att de strävar efter att 

vara en attraktiv arbetsgivare för sina nuvarande samt framtida medarbetare. De skriver att: 

 
Our goal is to grow by 10–15% new stores each year. As part of this, we will need to 

attract thousands of new talents over the coming years. 

(H & M, 2013, s. 43) 

 

För att kunna möta sina mål om en tillväxt av butiker på 10-15 % varje år så framhålls det 

som viktigt för H & M att attrahera rätt arbetskraft. Mångfald ser man på inom företaget som 

en tillgång och den största delen av medarbetare är kvinnor. Det är också viktigt att så långt 

upp som i styrelsen främja sina medarbetare att utse medlemmar oavsett kön, ålder, etnicitet, 

sexuell läggning, religion eller funktionshinder. 

 

Avseende donationer och välgörenhet redogör H & M i sin hållbarhetsredovisning om deras 

”Conscious Foundation”. De skriver att: 

 
The mission of the H & M Conscious Foundation is to reach beyond H & M’s value chain 

and contribute to positive long-term change for people and communities. 

(H & M, 2013, s. 83) 

 

Målet är att de medvetet vill nå bortom H & M:s egen värdekedja och bidra till en positiv 

långsiktig förändring för människor och samhällen.  Här ingår insatser så som att de 

möjliggör för 73 600 barn att dra nytta av utvecklingsprogram i tidig barndom, ge 250 000 

studenter tillgång till rent vatten och toaletter i skolor och utbilda dem i hygienrutiner, samt 

att ge 100 000 kvinnor i fattiga samhällen världen över kompetensutveckling och/eller 

startkapital till att starta eget eller utöka sin verksamhet. Vidare Hjälper H & M mer än 1,7 

miljoner barn till utbildning, hälsa och skydd genom olika projekt. De utbildar 

bomullsleverantörer i mer miljövänlig bomullsproduktion och ger människor tillgång till 

säkert vatten i länder där detta är svårt att få tag på. Andra åtgärder som H & M beskriver är 
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att utveckla och lansera olika samhällsutvecklingsstrategier, ge nödhjälp vid humanitära 

katastrofer samt att donera kläder till människor i nöd. 

 

I relation till kategorin skapar jobb kan i hållbarhetsredovisningen utläsas att H & M under 

rubriken ”stärka samhällen” skriver att det är viktigt för dem att man gör ett positivt avtryck 

på de samhällen man berör genom sin verksamhet. De skriver att de vill bidra till och försäkra 

sig om att de drar nytta av att H & M verkar hos dem. Åtgärder som H & M vidtar här är att 

de skapar och bidrar till arbetstillfällen både i sina butiker samt hos de leverantörer som man 

använder sig av. 

 

Under etik lyfter H & M i sin hållbarhetsredovisning att de har en nolltolerans mot korruption 

och att ömsesidigt förtroende och öppenhet är viktigt och förväntas i alla H & M:s relationer. 

De arbetar ständigt med att förhindra och möta eventuella problem genom utbildning och 

skapandet av medvetenhet hos sina medarbetare. Mänskliga rättigheter är också en viktig del i 

H & M:s etikarbete. Eftersom de har stora delar av sin verksamhet och produktion i länder där 

mänskliga rättigheter ligger i riskzonen så har de en policy som utgår från FN:s vägledande 

principer. För att säkerställa att policyn efterlevs ser de till att de har rätt system på plats. Den 

sista delen av det etiska arbete som H & M presenterar i sin hållbarhetsredovisning är 

ansvarsfull marknadsföring som handlar om det sätt de kommunicerar sin affärsidé. De är väl 

medvetna om att deras marknadsföring har en bred påverkan då den når ut till människor på 

53 olika marknader. Eftersom att de befinner sig på många olika marknader krävs känslighet 

att balansera individuella och kulturella uppfattningar för att få fram en mångsidig och 

hälsosam look. 

 

4.2.2 H & M om ekologisk hållbarhet 
 

Avseende minimering av klädavfall skriver H & M att de arbetar mycket med att samla in och 

återanvända plagg främst genom att återanvända fibrerna till produktion av nya kläder men 

också för att skänka bort. Som mål har H & M att erbjuda insamling av kläder för återvinning 

i alla sina H & M – konceptbutiker. H & M skriver att de också har som mål att öka volymen 

av insamlade kläder. I och med denna insamling och återanvändning uppger de att de har 

kunnat skapa en sluten krets och tillverkar nu produkter med minst 20 % återvunnet material. 

H & M uppger dessutom som mål att inte bara öka den återvunna delen i produktionen men 

också att stödja den forskning som krävs för att göra detta. H & M har också anslutit sig till 

den cirkulära ekonomin 100 som är en global plattform initierat av Ellen McArthus-stiftelsen 

som samlar ledande företag samt andra aktörer för att påskynda övergången till en cirkulär 

ekonomi. Syftet med plattformen är att utveckla lösningar på systemnivå som riktar sig mot 

resursknapphet som är en del i H & M:s målsättning om att sluta kretsen med textilfibrer. 

 

Vad gäller material så lyfter H & M i sin inledande del i hållbarhetsredovisningen 

information om medvetna (Conscious) produkter och material. De skriver att de vill göra 

bättre val enkelt och attraktivt och att steg för steg minska den negativa inverkan som mode 

har på miljön. 

 
We want to make the better choice easy and attractive. Piece by piece, this reduces the 

impact that fashion has on the planet. We want to help lift innovations to scale and together 

with our customers and our industry create a more sustainable fashion future. 

(H & M, 2013, s.15) 

 

H & M nämner att de aktivt arbetar med att öka användandet av hållbara material så som 

hållbar bomull, introducera kläder med en sluten krets (av återvunna fibrer), öka användandet 
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av certifierat läder, permanent förbjuda användandet av angoraull samt att expandera den 

kollektionen som är conscious. De skriver också att de vill: 

 
Help train 1 million cotton farmers to grow cotton with less impact on the environment and 

with improved livelihood. 

(H & M, 2013, s. 81) 

 

I kategorin minskning av resursförbrukning lyfter H & M i sin hållbarhetsredovisning att de 

vill föregå med gott exempel och spela sin roll för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Detta skriver de dessutom kan hjälpa dem att spara pengar. Tidigare har målen för utsläpp av 

växthusgaser legat på 5 % och nu inför år 2015 kommer det att öka med 15 %, trots målet om 

öppnandet av 10-15 % fler butiker varje år. H & M arbetar också aktivt med att minska 

elektricitetsanvändningen, öka användandet av förnybar energi samt att engagera leverantörer 

att sätta och uppnå energimål. Att hushålla med naturens resurser beskrivs också vara viktigt 

för H & M. Uppsatta mål för vattenkonsumtion uppnås genom installation av vatteneffektiv 

utrustning i alla butiker, lager och kontor. De har också mål om säkerställandet av lämpliga 

behandlingar för avloppsvatten för alla leverantörsfabriker med processer som innefattar 

vatten. Andra åtgärder är minskning av vattenkonsumtionen vid jeanstillverkning, 

implementering av förbättrad vattenförvaltning i alla leverantörsfabriker med processer som 

innefattar vatten samt att mäta konsumtionen och skapa medvetenhet. 

 

H & M skriver i hållbarhetsredovisningen att kemikalier ofta behövs för att exempelvis färga 

kläder, de flesta är ofarliga för både människa och miljö men att säkerheten inte tas seriöst 

nog. Detta innebär för H & M att de måste se till att deras produkter inte innehåller några 

skadliga ämnen. De skriver också att de har utökat sitt ansvarområde från inom fabrikerna till 

att även innefatta miljön runt om fabrikerna. Som målsättning till år 2020 har H & M att 

uppnå noll utsläpp av farliga kemikalier i hela sin värdekedja. Åtgärder för att minska 

utsläppen av farliga kemikalier är exempelvis att utbilda, följa upp samt att belöna 

leverantörer för framsteg. 

 

Den sista kategorin inom ekologisk hållbarhet är distribution av varor. Transport är en del 

som H & M inte talar lika mycket om i hållbarhetsredovisningen, de upplyser läsaren om att 

transport står för 6 % av utsläppen av växthusgaser och att de genom att välja rätt transport 

kan minska detta utsläpp. De skriver att alla deras transporter måste vara del av en plattform 

där transportföretagen regelbundet måste redovisa sina utsläpp med olika index. 

 

H & M skriver att de vill undvika att skapa avfall så mycket som möjligt, det hjälper inte bara 

till att spara naturresurser men också att spara pengar. De skriver att de vill underlätta för 

konsumenterna att kunna källsortera. Exempel på åtgärder för detta är att de har som mål att 

uppnå 95 % återvinning av avfall i butikerna samt att alla H & M:s påsar innehåller 100 % 

återvinningsbart material. 

 

4.2.3 H & M om övrigt 
 

Under kategorin granskning skriver H & M att de vill: 

 
Ensure that 100 % of new supplier factories in risk countries are screened and audited 

before placing orders. 

(H & M, 2013, s. 26) 
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De strävar alltså efter att granska alla nya leverantörer innan de påbörjar samarbete. Dessutom 

skriver de att de granskar alla sina leverantörer regelbundet för att undersöka om alla mål och 

överenskommelser följs och uppnås. Det framgår även att H & M:s hållbarhetsredovisning 

granskas av revisorer på revisionsbolaget Ernst & Young i Stockholm. Detta är inte ett krav 

inom hållbarhetsredovisningen. 

 

I relation till samarbete skriver H & M:s VD Karl-Johan Persson inledningsvis i VD-ordet 

som är den första delen i H & M: s hållbarhetsredovisning att med stor makt medföljer ett 

stort ansvar. Han skriver att H & M som når ut till så många människor både inom och 

utanför företaget varje dag har ett stort ansvar att påverka både själva och i gemenskap med 

andra företag. 

 

Den sista underkategorin till övrigt är skapa medvetenhet. H & M menar här att det handlar 

mycket om att skapa medvetenhet i sin leverantörskedja, bland sina medarbetare samt hos 

sina kunder. Åtgärder som stödjer detta arbeta är exempelvis att utbilda konsumenterna om 

hur klädernas livslängd kan förlängas genom hur de tvättas och tas om hand hemma. De vill 

också inspirera och göra det möjligt att göra miljömedvetna val när de köper mode. H & M 

skriver att de tillsammans med andra aktörer håller på att utveckla en gemensam strategi för 

att kunna mäta hållbarhet och möjliggöra för kunden att kunna jämföra hållbarheten i 

klädesplagg från olika kedjor. 

 

4.3 Lindex 
 

Lindex är ett svenskgrundat klädföretag som idag är en av de ledande klädkedjorna i Europa. 

Företagets affärskoncept är att ”offer inspiring, affordable fashion” (Lindex, 2013, s. 8). 

Därmed är Lindex ett företag som verkar inom fast fashion-branschen. Lindex är ett helägt 

dotterbolag till Stockmann Group vars moderbolag är listat på Nasdaq OMX. Lindex 

hållbarhetsredovisning för år 2013 är utfärdad efter de riktlinjer som finns i GRI G3 och de 

klassificerar sig själva som att de uppfyller nivå C. Rapporten har inte blivit externt granskad 

av revisor. 

 

4.3.1 Lindex om social hållbarhet 
 

Arbetsvillkor i supply chain är någonting som rapporten belyser ett flertal gånger. Lindex 

(2013) skriver att de själva inte äger produktionsanläggningarna där varorna tillverkas utan 

samarbetar istället med ungefär 200 olika leverantörer, mestadels lokaliserade i Asien. För att 

säkerställa att fabrikerna uppfyller de grundläggande krav som Lindex ställer angående 

arbetsvillkor har de en code of conduct vilken alla leverantörer förbinder sig till att arbeta 

efter. Dessutom är de sedan år 2004 medlemmar i Business Social Compliance Initiative 

vilken syftar till att skydda arbetstagares rättigheter. Genom sitt medlemskap har de förbundit 

sig till att inkorporera 11 stycken grundläggande arbetsrättigheter i sin supply chain. 

 

Löner och kompensation för det arbete som utförs i produktionen är en av de frågor som 

Lindex lyfter i sin hållberhetsredovisning. De skriver att: 

 
We, at Lindex think that it should be possible to live on the wage earned by a worker and 

we discuss with the supplier about providing compensation and benefits as for example 

free lunch and transport. 

(Lindex, 2013, s. 13) 
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Antal arbetstimmar är en annan aspekt som framhålls i hållbarhetsrapporten och Lindex 

menar att deras korta ledtider är något som ökar risken till omåttlig övertid. Denna risk 

försöker företaget att minska genom att bedöma produktionskapaciteten innan beställningar 

läggs. Ytterligare ett område som tas upp handlar om de anställdas rättigheter att ansluta sig 

till fackföreningar. Detta beskrivs vara något som är problematiskt då fackföreningar är svaga 

i många av produktionsländerna. Lindex skriver att: 

 
Establishing trade unions is the workers´ own responsibility. Lindex is responsible for 

making demands on the supplier to ensure that this right is not violated. 

(Lindex, 2013, s. 13) 

 

Barnarbete är något som Lindex tar upp i sin hållbarhetsredovisning och de skriver att detta är 

något som de inte accepterar hos sina leverantörer eller underleverantörer. Ökad säkerhet för 

arbetarna i fabriken är också något som belyses och de har bland annat deltagit i ett 

utbildningsprogram för att öka brandsäkerheten. Vidare skriver Lindex (2013) att brister i 

dokumentationen av anställda är problematiskt då det försvårar arbetet med att säkerställa att 

rätt löner betalas ut, att det inte förekommer något barnarbete eller att inte omåttliga nivåer av 

övertid förekommer. 

 

Vad gäller arbetsvillkor i den egna organisationen så framhåller Lindex (2013) att de 

värderar medarbetares idéer och kreativitet. Vidare ges stora möjligheter för att växa och 

utvecklas och utbildningar och aktiviteter genomförs för att bidra till kontinuerlig 

kompetensutveckling hos medarbetarna. 

 
We offer an inspiring working environment where participation, personal responsibility, 

feedback and performance are encouraged. 

(Lindex, 2013, s. 14) 

 

Kulturen beskrivs som prestigelös och öppen. Mångfald uppges vara av vikt för dem och i 

hållbarhetsredovisningen presenteras siffor över andelen män och kvinnor i organisationen. 

Medarbetarnas hälsa och välmående är också något som tas upp och de skriver att 

förebyggande åtgärder vidtas för att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå. Vidare kan utläsas att 

inget fall av diskriminering har rapporterats inom organisationen under perioden. 

 

Kategorin donationer och välgörenhet finns även den representerad i Lindex 

hållbarhetsredovisning. Genom en kampanj där 10 % av försäljningsintäkterna donerades har 

de under år 2013 totalt skänkt 10 miljoner SEK till forskning inom bröstcancer. 

 

Vad gäller att skapa jobb så är det också något som Lindex (2013) framhåller i sin rapport. 

Detta gör de i relation till när de skriver om arbetet i sin supply chain. De skriver:  

 
We are involved in creating jobs for more than 165,000 workers, primarily in Asia, and 

specifically in China, India, Bangladesh and Pakistan.  

(Lindex, 2013, s. 20) 

 

När det gäller att skapa jobb i den egna organisationen så är det inte något som uttryckligen 

står men det finns siffror på hur många anställda som finns, nämligen 5096 personer i slutet 

av år 2013. 

 

Under kategorin etik nämner Lindex (2013) att de har en policy där attityder kring mutor, 

gåvor, representation, korruption och företagshemligheter regleras. Detta beskrivs vara något 

som gäller alla i organisationen, oavsett land. 
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4.3.2 Lindex om ekologisk hållbarhet 
 

Minimering av klädavfall är även det något som Lindex (2013) tar upp i sin rapport. Det kan 

påpekas att även om kategorin finns representerad så är det inte något som de verkar trycka 

mycket på då det inte finns så utförlig information om det. De menar att de vill bidra till 

minskad negativ påverkan på miljön genom att bland annat minimera avfall. De skriver att: 

 
Lindex actively works to reduce the amount of waste that is generated from stores, 

warehouses and offices. 

(Lindex, 2013, s. 32) 

 

Vidare menar de att klädesplagg som inte blir sålda alltid måste återanvändas eller återvinnas. 

Lindex (2013) skriver även att ett antal kvalitetstester genomförs på plaggen för att säkerställa 

att produkterna lever upp till deras krav angående bland annat tvättning och färgning. 

 

Vad gäller kategorin material så är även den representerad i hållbarhetsredovisningen. Här 

nämner företaget att en ökning med 39 % av användningen av miljövänligare material har 

gjorts från föregående år. Detta innebär att 17 % av deras totala produktsortiment 

representeras av miljövänligare material. År 2020 har de satt upp ett mål om att 80 % av deras 

sortiment ska tillverkas av mindre miljöskadliga material, mer hållbara fibrer och att all 

bomull ska vara organiskt odlad eller ”Better Cotton”. Lindex skriver att de sedan år 2010 är 

medlemmar i Better Cotton Initiative, vilka arbetar med att minska de negativa effekterna av 

bomullsodlingar ur ett ekologiskt, finansiellt och socialt perspektiv. 

 

I relation till minskning av resursförbrukning framhåller Lindex (2013) att både de själva 

samt deras leverantörer deltar i olika förbättringsprojekt kopplade till områden som vatten, 

energi och användning av kemikalier. Lindex (2013) skriver att vattenproblemet är viktigt för 

de då textilproduktionen kräver stora mängder vatten samtidigt som tillgången till rent vatten 

är något som är nödvändigt för mänskligt liv. Därför skriver Lindex att: 

 
Consumption of water and water treatment should be as efficient as possible. 

(Lindex, 2013, s. 22) 

 

Dessutom menar de att de även har en indirekt påverkan vilken inkluderar hur konsumenter 

behandlar plaggen och hur de tvättar dem. Därför arbetar Lindex med att öka medvetenheten 

hos både producenter och konsumenter för att minska sin direkta och indirekta påverkan. Ett 

annat område som Lindex arbetar med är sin energiförbrukning. Deras mål är att bli så 

energieffektiva som möjligt. Alla Lindex butiker står tillsammans för den största 

energiförbrukningen inom organisationen och de framhåller vikten av information och 

utbildning om hur man på enkla sätt kan minska förbrukningen i det dagliga arbetet. De 

butiker som rapporterar orimligt höga nivåer av energikonsumtion uppges genomgå en 

utredning för att fastställa orsaker och åtgärder. Dessutom skriver Lindex att: 

 
In order to reduce Lindex impact on the environment, we have chosen to use electricity that 

we purchase ourselves from renewable energy sources in our stores and offices. 

(Lindex, 2013, s. 30) 

 

Kategorin distribution av varor tas även den upp i rapporten. Här skriver Lindex att: 
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Lindex goods shipment affect the environment, and we therefore work continuously to 

minimize the negative effect resulting from this activity. 

(Lindex, 2013, s. 31) 

 

Lindex produktion sker i både Asien och Europa och produkterna skeppas till 

distributionscentralerna i Göteborg och Prag. Det mesta fraktas med båt på havet men även 

tåg, lastbil och flyg används som transportmedel. Företaget har arbetat med att minska 

andelen av flygfrakt. Dessutom försöker de se till att lasta så smart och fullt som möjligt för 

att göra transporten så effektiv som möjligt och på så vis minska utsläpp. Vid packning av 

varorna följer Lindex ett EU direktiv som innehåller bestämmelser angående förebyggande av 

avfall, återvinning och återanvändning av packmaterial. Genom detta menar Lindex (2013) att 

de minkar sin negativa miljöpåverkan. 

 

4.3.3 Lindex om övrigt 
 

Vad gäller granskning så är även detta något som återfinns i rapporten. Lindex (2013) skriver 

att de har produktionskontor i Kina, Indien, Bangladesh, Hong Kong, Pakistan och Turkiet. 

Genom dessa kommer de närmre produktionen och har lättare för att kontrollera att fabriker 

och leverantörer följer kraven som finns i deras code of conduct. Både anmälda och oanmälda 

inspektioner genomförs av Lindex egna personal samt externa revisionsföretag för att ta reda 

på om den information som fabrikschefen ger i form av dokumentation och feedback stämmer 

överens med vad som rapporteras vid inspektionerna. En åtgärdsplan sammanställs vid slutet 

av inspektionen över de punkter som måste förbättras inom en viss tid. Om inte åtgärderna 

vidtas så placeras fabriken på en så kallas stopp-lista som innebär att inga nya ordrar kommer 

att beställas tills förbättring har skett. Lindex skriver att de sedan år 2009 också har genomfört 

inspektioner i de fabriker som använder vatten vid tillverkningen för att säkerställa att deras 

miljökod efterlevs. Vad gäller granskning av själva hållbarhetsredovisningen så har ingen 

sådan genomförts av extern revisor. 

 

Kategorin samarbete kan konstateras att även den finns representerad i 

hållbarhetsredovisningen. Lindex (2013) skriver ett flertal gånger om olika projekt och 

initiativ som de är en del av för att förbättra både socialt och ekologiskt ansvarstagande. 

 

I relation till att skapa medvetenhet så nämner Lindex (2013) ett antal gånger att det är viktigt 

att skapa medvetenhet både hos den egna personalen, leverantörer och konsumenter för att 

agera på ett socialt samt ekologiskt hållbart sätt. Detta eftersträvas genom information och 

utbildning. 

 

4.4 Acne 
 

Acne studios är ett svenskt high-end klädföretag som grundades samt är baserat i Stockholm 

sedan 1996. Acne är från början mest kända för sina jeans men producerar i dag förutom 

kläder även tidskrifter, möbler, böcker samt utställningar. Acne öppnade sin första butik i 

Stockholm år 2003 och sedan dess har kedjan vuxit till att i dag finnas i nästan 50 länder. 

Bland annat finns de i städer som Hong Kong, Australien samt Los Angeles. 

 

Acne har ingen samlad hållbarhetsredovisning men redovisar på sin hemsida olika dokument 

som tillsammans svarar för deras hållbarhetsarbete. Det första dokumentet vi granskat är 

Acne Studios Social Report september 2013 - augusti 2014 som vi anser motsvarar social 

hållbarhet. Det andra dokumentet som vi anser motsvarar ekologisk hållbarhet är Acne 
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Studios Environmental Strategy. Denna strategi innehåller mål för den ekologiska 

hållbarheten och redovisar alltså inte redan uppnådda mål. 

 

4.4.1 Acne om social hållbarhet 
 

Avseende arbetsvillkor i supply chain lyfter Acne inledningsvis att 40 % av de ordrar de gör 

till leverantörer görs i så kallade low risk countries, vilket innebär länder som är låga i termer 

av kränkningar av arbetstagares rättigheter, samtidigt som 60 % placeras i högriskländer. De 

skriver att: 

 
Almost 90% of the production made in high risk countries is with factories that have been 

audited.  

(Acne, 2013-2014, s. 4)  

 

Odrar som Acne lägger i högriskländer utgör alltså 60 % av alla Acnes totala ordrar och av 

dessa beskrivs 90 % av leverantörerna ha blivit granskade. Dessutom uppges granskningar ha 

genomförts i lågriskländer så som Italien, Portugal och Litauen. Detta för att kunna utesluta 

att kinesisk legotillverkning förekommer, vilket innebär att leverantörer olagligt kan använda 

underleverantörer i exempelvis Kina. Acne skriver också att de i de flesta fall strävar efter att 

ha direktkontakt med leverantörerna och det är endast vid ett fåtal tillfällen som de väljer att 

gå via en agent. Målet med att ha en direkt affärsrelation med fabrikerna de arbetar 

tillsammans med beskrivs vara för att hålla kontroll över allt från utveckling och produktion 

till CSR och förhållanden i fabrikerna. Acne menar att de också strävar efter att öka 

användandet av fabriker i Europa istället för i högriskländer för att bättre kunna kontrollera 

arbetsvillkoren. 

 

Acne skriver att de sett tydliga förbättringar på löner hos leverantörerna i Kina. Om mat samt 

boplats inräknas i lönen så betalar de flesta av Acnes leverantörer tillräcklig lön för att täcka 

minimilönen satt av Asia Floor Wage. Antal arbetstimmar beskrivs fortfarande vara ett stort 

problem. Acne har som krav på sina leverantörer att den maximala arbetstiden är 60 timmar 

per vecka. För att följa upp att leverantörerna följer kraven görs nya granskningar varje år. 

Hälsa och säkerhet är en annan del av arbetsvillkor i supply chain och där skriver Acne att de 

ständigt granskar sina leverantörer. Visar det sig att leverantören inte lever upp till de krav 

som ställs så ger Acne dem först en chans att förbättras men om detta inte är möjligt avslutas 

samarbetet och man ersätter leverantören med en annan. Ett exempel på detta som tas upp i 

rapporten är en fabrik i Acnes leverantörsled som hade tillfälliga arbetare utan juridiska avtal. 

 

Detta gäller även Acnes code of conduct där leverantörerna alltid får chans att efter 

granskning förbättras och utvecklas för att uppnå kraven, genomförs inte detta så avslutas 

samarbetet. Här innefattas bland annat hälsa och säkerhet, transparens, användandet av 

legotillverkning och minimilöner. Ett annat problem i relation till arbetsvillkor i supply chain 

som Acne uppmärksammar i sin Social Report är en leverantör som visat falska dokument på 

löner och arbetstimmar. Denna leverantör är ett bra exempel på hur Acne väljer att fasa ut 

leverantörer som inte möter kraven. 

 

Barnarbete är ingenting som det skrivs någonting om alls i Acnes två rapporter som vi har 

granskat. Möjligheten finns dock att de har dem utskrivna i något annat dokument då de inte 

har en samlad hållbarhetsredovisning. Vad gäller utbildning i supply chain så verkar det inte 

som att Acne har någon omfattande sådan. Det de skriver i sin hållbarhetsredovisning är att de 

i november 2013 hade ett endags-seminarie i Shenzen i Kina där sju av leverantörerna deltog.  
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To improve the knowledge on our Code of Labour Practices we arranged a supplier 

seminar for the main Chinese suppliers in Shenzen together with FWF in late 2013.  

(Acne, 2013-2014, s. 4) 

 

Där höll Acnes egen CSR-chef utbildning om Acnes miljökrav samt att Fair Wear Foundation 

(FWF) revisorer var där och presenterade olika utbildningar som FWF erbjuder fabriker i 

Kina. Efter seminariet har två fabriker deltagit och man hoppas att fyra till kommer att delta 

under hösten 2015. 

 

Acne nämner också en del av kategorin etik, nämligen djurrätt. De skriver att de kommer att 

prioritera sina läderprodukter på grund av användningen av giftiga kemikalier vid garverier 

och ur djurskyddssyn under själva produktionen. 

 

Avslutningsvis i den sociala hållbarheten så är det delar av våra kategorier som Acne inte tar 

upp alls i de två dokument vi har granskat. Dessa är arbetsvillkor i den egna organisationen, 

donationer och välgörenhet, om de skapar jobb samt andra delar av kategorin etik. Dessa kan 

vi alltså inte hitta i Acnes Social Report eller i deras Eniviromental Strategy. 

 

4.4.2 Acne om ekologisk hållbarhet 
 

Den första kategorin under ekologisk hållbarhet är minimering av klädavfall. Här trycker 

Acne mycket på att de är ett klädföretag som riktar in sig på high-end fashion och att de aldrig 

är beredda att kompromissa om design eller kvalitet. De skriver också att det är viktigt för 

dem att konsumenterna värdesätter och ska kunna använda deras kläder länge. De skriver att 

det är viktigt för dem att producera och sälja hållbara kläder som kan användas över lång tid. 

Acne anger att de har två huvudkollektioner för män och kvinnor varje år samt två 

förkollektioner för kvinnor och några mindre projekt och samarbeten.  De beställer inte hela 

kollektionerna direkt av leverantörerna som många andra klädföretag utan väljer att lägga fler 

mindre ordrar till leverantörerna för att minska klädavfall. Förutom detta så testar de även 

kläderna för att se till att de lever upp till internationell standard, de lyssnar dessutom frekvent 

till sina kunder och vidtar åtgärder för att möta deras önskningar och klagomål. 

 

Acne skriver också att de vill ha kännedom om den miljöpåverkan deras produkter har och att 

de anser sig ha ett ansvar att göra vad de kan för att minimera den. Under år 2011 använde sig 

Acne av organisationen Business Social Responsibility (BSR) som hjälpte dem att kartlägga 

användningen av textilmaterial och deras miljöaspekter relaterade till sin försäljning. 

 

Kategorin material finns även den representerad i hållbarhetsredovisningen. De skriver:  

 
Producing and selling fashion products will always require raw material and natural 

resources. We believe it is our responsibility to have awareness on this environmental 

impact and we want to do what we can to minimize it. 

(Acne, 2012, s. 5) 

 

Vidare skriver Acne att tester som genomförts av organisationen BSR visar att produktion av 

denim är av stor oro då många bomullsodlingar använder stora mängder kemikalier och 

vatten. Acnes mål uppges vara att öka användandet av mer miljövänliga material. En åtgärd 

de har vidtagit är att sedan år 2009 använda Lyocell (Tencell) i allt fler klädesplagg. Lyocell 

är en syntetfiber baserad på cellulosa som är positiv i miljöbemärkelse på så vis att 

kemikalierna som används i produktionen kan återanvändas. De skriver också att de använder 

vegetabiliskt garvat läder framför kromgarvat läder i sin läderproduktion vilket är bättre ur 
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miljösynpunkt. De planerade också för år 2012 att börja hitta hållbara fibrer för sin 

baskollektion, detta finns det dock inga uppgifter på huruvida det uppnåtts eller inte. 

 

Minskning av resursförbrukning återfinns i informationen om hur företaget lagt upp sin 

miljöstrategi. De menar att 80 % av en produkts miljöpåverkan kan bestämmas under 

produktutvecklingen. Det är i det skedet som man tar beslut om fibrer, tyg men också kvalitet. 

Acne har som miljöstrategi ett livscykelperspektiv med fem fokusområden: kvalitet, material, 

kemikalier, konsumentanvändning och slutanvändning. 

 

Acne framhåller att de använder sig av listan Restricted Chemicals List (RCL) för att undvika 

att produkterna innehåller några skadliga kemikalier. Denna lista är i enlighet med EU:s 

lagstiftning REACH och praxis för industrin. De leverantörer som arbetar tillsammans med 

Acne måste skriva på denna lista och man gör regelbundna labbkontroller för att säkerställa 

att målen uppfylls. De skriver att de också är medlemmar i Kemikaliegruppen som har 

organiserats av forskningsorganisationen Swerea IVF där flera olika detaljhandelsföretag 

ingår. Som medlem deltar Acne på olika seminarier om kemikalier varje år samt får 

uppdateringar på ny praxis och nya regler. Acne menar också att de vill bli mer 

energieffektiva och använda förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt. För att vara 

energieffektiva skriver de att de till exempel alltid håller dörrar i butiker stängda under vintern 

för att hålla värmen kvar och därmed minska uppvärmningen. Under år 2012 står det att de 

skulle göra en större undersökning av energiförbrukningen men det finns återigen ingen 

information om hur detta har gått. 

 

Under minskning av resursförbrukning på Acnes huvudkontor har de bland annat introducerat 

ett återvinningssystem som går att följa genom ett datasystem. De har dessutom som mål att 

bara använda miljövänliga förbrukningsvaror på huvudkontoret, i form av mat, papper och 

rengöringsartiklar med mera. 

 

Under kategorin distribution av varor återfinns information om bland annat resor och 

transport. Transport och resor är någonting de är medvetna om att det påverkar miljön 

negativt och de menar att de gör vad de kan för att planera dessa så klimatsmart som möjligt. 

De uppger att de som långsiktigt mål har att kartlägga alla sina koldioxidutsläpp för att 

tydligare kunna följa upp sin miljöpåverkan. Ett exempel som anges på hur man kan minska 

utsläppen vid affärsresor är att introducera fler videokonferenser i framtiden.  Paketering är en 

annan del under distribution av varorna och Acne skriver att de arbetar aktivt med att minska 

detta genom att agera medvetet från början och undvika onödig materialanvändning. Återigen 

uppges att de år 2012 kommer kartlägga användningen av produkter och 

transportförpackningar för att kunna se var förbättringar kan göras. De vill också börja 

uppmuntra sina leverantörer att använda återvunnen plast och andra material som föredras ur 

miljösynpunkt. 

 

4.4.3 Acne om övrigt 
 

Den första kategorin under övrigt är granskning. Acne skriver att de kontinuerligt genomför 

granskningar hos de flesta av sina leverantörer i högriskländer samt en del lågriskländer i 

Europa. Vid upptäckande av fel, att leverantören exempelvis inte följer Acnes code of 

conduct, så ges leverantören en varning och en chans att förbättra till exempel villkoren för 

sina anställda. Om sedan leverantören efter ytterligare granskning fortfarande inte åtgärdat 

felen fasas de ut och byts mot en annan leverantör. 
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Under kategorin samarbete skriver Acne att det är ovärderligt att samarbeta med andra för att 

hitta nya lösningar. De är aktiva i två långsiktiga projekt, den första är med organisationen 

Swedish Textile Water Initiative (STWI). STWI består av flera olika mode- och 

textilåterförsäljare och målet med projektet beskrivs vara att ta fram riktlinjer för hållbar 

vattenanvändning i produktions- och tillverkningsprocesser av textilier och läder. 

 

Acne skapar medvetenhet genom att inspirera sina kunder till att ta hand om sina kläder på ett 

hållbart sätt.  

 
We want to encourage our customers to take care of their garments in a sustainable way. 

(Acne, 2012, s. 6) 

 

De vill uppmuntra sina kunder att tvätta kläder i låga temperaturer, att vädra ullprodukter 

istället för att tvätta dem samt att inte torktumla. Acne skriver också att de bör uppdatera sin 

miljöstrategi kontinuerligt och utvärdera ramverk som uppmuntrar miljömedvetenhet inom 

hela organisationen. 

 

4.5 Filippa K 
 

Filippa K är ett klädföretag som grundades i Sverige av Filippa Knutsson och hennes före 

detta man för drygt 20 år sedan. Märket växte snabbt och fortsätter än idag att expandera. Den 

totala omsättningen var år 2014 635 miljoner kronor och Filippa K Group hade i slutet av året 

49 butiker i sju olika länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna, Belgien och 

Tyskland. Dessutom har de samarbeten med ett flertal återförsäljare så som MQ och Åhléns. 

Strategin beskrivs vara att tillverka kläder som håller länge i tid vad gäller både stil och 

kvalitet. Filippa K (2013, s. 7) skriver att ”Style, Simplicity and Quality are three values that 

characterize everything we do”. Företaget verkar inom high-end. Hållbarhetsredovisningen 

som har granskats är från år 2013 och verkar inte vara utfärdad i enlighet med GRI och inte 

heller externt granskad av revisor. 

 

4.5.1 Filippa K om social hållbarhet 
 

Vad gäller arbetsvillkor i supply chain så är detta något som kan utläsas ur rapporten. Filippa 

K (2013) skriver att deras supply chain är lång och komplex men som långsiktig strategi vill 

företaget att alla personer som är involverade i deras produktion ska behandlas med respekt. 

Vidare förväntar sig Filippa K att deras partners håller sig till mänskliga rättigheter, 

arbetsrättigheter, miljö- och antikorruptionsprinciper och standards som liknar deras egna. För 

att uppnå detta har de utfärdat en code of condct som alla leverantörer förbinder sig till att ta 

till sig. Sedan år 2008 arbetar de även tillsammans med Fair Waer Foundation för att 

säkerställa goda arbetsnormer i sin supply chain. Långsiktiga relationer med sina 

affärspartners är också något som Filippa K uppger att de eftersträvar. 65 % av företags 

produktion anges vara belägen i Europa men Kina står också för en stor del, nämligen 30 %. 

 

En aspekt som framhålls i hållbarhetsredovisningen är vilken lön som arbetare i produktionen 

ska erhålla. Att lönen ska vara tillräcklig för att kunna leva på är något som tas upp i deras 

code of conduct och som dessutom diskuteras med leverantörerna. Vidare skriver Filippa K 

(2013) att övertid är ett av de största problemen som de har i sin supply chain. För att 

motverka detta ser företaget till att planera tillsammans med leverantörerna så att ledtider kan 

diskuteras och den önskvärda leveranstiden kan uppnås. Beställningar läggs i förväg och 

baseras på uppskattad försäljning. Detta skriver de underlättar för planeringen. Ytterligare en 
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aspekt som lyfts i hållbarhetsredovisningen handlar om utbildning av de anställda i 

fabrikerna. Detta för att öka medvetenheten om bland annat arbetsvillkor och vikten av 

fackföreningar och andra arbetsrättsliga föreningar. 

 

I relation till arbetsvillkor i den egna organisationen så framhåller Filippa K (2013) att de 

anställda ses som deras största tillgång. Organisationen beskrivs som en utmärkt plats att 

arbeta på där det finns rum för att utvecklas och växa med företaget. Alla anställda får en 

gång om året tillfälle att diskutera sitt arbete, sina mål och personlig utveckling. Detta är en 

del av den så kallade succession planning. Det uppges att personalen kan förvänta sig en 

respektfull, attraktiv, säker och hälsosam arbetsmiljö. Företaget strävar efter att vara en 

ansvarsfull arbetsgivare som uppmuntrar ett balanserat liv. De menar att arbete ska utföras 

under de normala arbetstimmarna och övertid endast ska tillämpas i undantagsfall och ska i så 

fall kompenseras för. Vidare skriver de att befogenheter till sina anställda gärna ges. De 

främjar initiativ- och ansvarstagande i det dagliga arbetet. De arbetar också aktivt med att 

säkerställa jämställdhet. Mångfald vad gäller expertis, erfarenhet, ålder, kön och kulturell 

bakgrund ses som en värdefull tillgång på alla nivåer i organisationen. De säger sig delta i ett 

projekt för att öka mångfalden på ledande positioner och de eftersträvar att könsfördelningen 

där ska spegla fördelningen i den övriga organisationen. Dessutom kan utläsas att alla 

anställda erhåller vissa standardförmåner så som sjukvård, klädförmåner och 

pensionsförsäkring. Dessa kan även kombineras med andra mer lokala förmåner så som 

lunchkuponger. Hälsa är ytterligare ett område som Filippa K (2013) skriver om i sin rapport. 

De arbetar med att minska hälsoproblem, både fysiska och psykiska, och de arbetar proaktivt 

med sin sjukfrånvaro. Vidare anger de att de har de en strikt policy mot trakasserier och vidtar 

genast åtgärder om sådant skulle uppdagas. 

 

Kategorin donationer och välgörenhet kan även den finnas i hållbarhetsrapporten från Filippa 

K. De skriver att de donerar kläder till olika välgörenhetsorganisationer så som Röda Korset, 

Oxfam och Stadsmissionen. Genom ett projekt tillsammans med Rörstrand så skänker de de 

pengar som de tjänar till The Hunger Project som är en global icke-vinstdrivande organisation 

som strävar efter att bekämpa hunger och fattigdom i världen. 

 

Vad gäller kategorin skapar jobb så är även detta något som Filippa K lyfter i sin 

hållbarhetsredovisning. De skriver: 

 
Our biggest positive impact on society is that we create work opportunities… 

(Filippa K, 2013, s. 51)  

 

De lyfter alltså att de skapar jobb vilket har en positiv påverkan på de samhällen som de 

verkar inom. Dessutom skriver de att de i sin egen organisation har totalt 231 heltidsanställda. 

 

Det kan konstateras att även etik finns representerat i hållbarhetsredovisningen. Filippa K 

(2013) skriver att alla anställda förväntas avstå från gåvor från bland annat leverantörer, 

partners och kunder som kan uppfattas som mutor och korruption. Dessutom lyfter företaget 

frågan kring etisk marknadsföring. De menar att de är en del av en industri som har en 

välkänd påverkan på unga människor och deras skönhetsideal. Därför anser de att det är 

viktigt att använda sig av modeller som representerar deras varumärke och värderingar på ett 

bra sätt. Även frågan kring djurens rättigheter tas upp i rapporten. Filippa K (2013) skriver att 

djur bör behandlas väl och skyddas mot onödig stress. Företagets ambition är att endast 

använda läder och päls från bufflar, kor, getter, grisar och får som är uppfödda för 

köttproduktion. De använder sig inte heller utav fjädrar eller angoraull i sin design och 

produktion. Dessutom skriver de att de är medlemmar i organisationen Animal Rights. 
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4.5.2 Filippa K om ekologisk hållbarhet 
 

Vad gäller minimering av klädavfall så är detta något som Filippa K verkligen trycker på i sin 

hållbarhetsredovisning. Företaget framhåller att:  

 
We cannot contribute to the over-consumption of clothes that we see today.  

(Filippa K, 2013, s. 14)   

 

Vidare menar de att det ska åstadkommas med hjälp av en ökad inköpsprecision, att de inte 

ska tillverka mer än vad som efterfrågas, att erbjuda produkter som är hållbara under en lång 

tid med avseende på kvalitet, stil och enkelhet och att möjliggöra för ett andra liv för 

produkterna genom exempelvis second hand butiker. 

 

Inspirerade av naturen som fungerar likt ett kretslopp skriver företaget att de har arbetat fram 

en metod eller process som de kallar för Filippa K Circle. Med hjälp av den strävar de efter att 

vara en del av den cirkulära ekonomin där ingenting går till spillo. Metoden beskrivs bestå av 

olika delar, dessa är att minska, reparera, återanvända och återvinna. Först och främst ska 

alltså mängden produkter minskas genom design och kvalitet som kan användas om och om 

igen. Som ett andra steg strävar företaget alltid efter att försöka reparera trasiga produkter, om 

det inte är möjligt så skänks plaggen istället till välgörenhetsorganisationer för att minimera 

avfall. I det här steget är det också viktigt att säkerställa en så bra skötsel och behandling av 

klädesplaggen under användningsfasen. Därför erbjuder Filippa K eget tvättmedel och 

textilvård som kombinerar effektivitet med skonsam behandling för att produkterna ska hålla 

länge. I ett nästa steg ska produkterna försöka att återanvändas. För att uppnå detta samarbetar 

Filippa K bland annat med en second hand kedja, de öppnade egen second hand butik år 2008 

i Stockholm och de samarbetar även med en icke-vinstdrivande organisation som heter 

lånegarderoben som fungerar som ett klädbibliotek.  Det sista steget i cirkeln handlar om 

återvinning. 

 

Kategorin material är även den något som betonas i hållbarhetsredovisningen. Filippa K 

skriver att:  
 

The choice of material has a significant impact, both socially and environmentally, so 

increasing the use of sustainable fibres is an important priority.  

(Filippa K, 2013, s. 28) 

 

Företaget arbetar ständigt med att öka antalet produkter med hållbara fibrer i sina kollektioner 

och deras ambition är att år 2030 endast använda sig utav hållbara fibrer. Vidare framhålls ett 

antal utmaningar som måste överkommas som har att göra med att hållbara fibrer inte alltid är 

lika bra vad gäller kvalitet och passform och det är oftast dyrare att använda sig utav det. 

Filippa K (2013) skriver att de ständigt söker efter mer hållbara material och strävar efter att 

hålla sig uppdaterade inom utvecklingen på området. Fortsatt ges detaljerad information om 

de vanligaste materialen som Filippa K använder i sina klädesplagg. Fördelar och nackdelar 

med dessa diskuteras och de har klassificerat dem i fyra olika kategorier från 1 till 4 där klass 

1 och 2 anses vara de mer hållbara fibrerna medan klass 3 och 4 är mindre hållbara. Målet 

uppges vara att fibrerna i klass 3 och 4 inte längre ska användas i produktion vid år 2030. Vad 

gäller deras resultat för år 2013 så skriver de att de tyvärr inte har uppnått sina mål om att öka 

användningen av klass 1 och 2 fibrer till 42 % samt minska användningen av fibrer i klass 3 

och 4 till 34 %. Även om de inte är nöjda med att målet inte uppfylldes så ser de hoppfullt på 

att år 2014 ska bli bättre. Detta menar de är för att hållbarhetstänket i organisationen är något 
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som allteftersom blir en naturlig del i designprocessen och medarbetarna har under året 

deltagit i ett antal workshops och utbildningsprogram för att öka kunskapen och främja 

initiativ kring hållbarhet. 

 

Även minskning av resursförbrukning återfinns i rapporten. Det är framförallt resurser i form 

av energi, kemikalier och vatten som tas upp.  

 
Energy, chemicals and water are all crucial issues for us, since our industry is largely 

dependent on these resources… Thus, reducing the usage of those resources will have a big 

impact on the footprint of our production process.  

(Filippa K, 2013, s. 15) 

 

Vad gäller energi så skriver företaget att på deras svenska kontor samt i deras egna butiker 

används grön energi. Dessutom påpekar de att under det gånga året har de återigen lyckats 

minska sin energiförbrukning. Detta framförallt tack vare en ökad medvetenhet hos 

personalen samt förändringar i belysningslösningar i butikerna. I relation till kemikalier 

skriver företaget att de arbetar med sina leverantörer för att övervaka användningen av 

kemikalier i produktion. Detta för att de vill skydda både personal som arbetar i fabrikerna, 

miljön och de personer som använder de färdiga produkterna från skadliga ämnen. Vidare har 

de en lista med kemikalier som inte får användas vilken alla leverantörer måste följa. Listan är 

baserad på EU:s REACH legislation och uppdateras ständigt. När det kommer till vatten 

skriver de att de följer riktlinjer från Swedish Textile Water Initiative vars slutliga mål är att 

vatten- och kemikalieanvändningen ska bli mer effektiv vid färgningsprocessen. 

 

När det gäller distribution av varor så lyfter här Filippa K både deras arbete med packning 

och transport för att minska den negativa miljöpåverkan. Vad gäller packning skriver de att de 

försöker minska användning av onödigt packmaterial men att också istället försöka använda 

mer hållbart material där det är nödvändigt. Exempelvis har de ändrat materialet i 

plastkassarna som kunderna får med sig vid köp så att de är tunnare och därmed inte kräver 

samma mängd plast och dessutom består de nu av större andel åretvunnen plast än tidigare. 

När det kommer till transport menar företaget att eftersom den sköts av tredje part så är de 

begränsade i vad de kan påverka men att de försöker göra så mycket de kan. Till exempel 

nämner de att de alltid strävar efter att optimera transporten av produkterna vad gäller både 

service och effektivitet för att minska koldioxidutsläpp och kostnader. Från Asien planerar de 

alltid för att skeppa med båt och använder endast flygfrakt när något går fel och produktionen 

är försenad. Under år 2013 anges 90 % av produkterna från Asien ha transporterats med båt. 

Ytterligare en aspekt Filippa K har tänkt på för att effektivisera transporten är att de har infört 

fasta leveransdagar till butikerna vilket har optimerat logistiken. Vidare skriver de att de har 

börjat mäta sina koldioxidutsläpp kvartalsvis för att kunna jämföra mellan olika perioder samt 

sätta upp mål. 

 

4.5.3 Filippa K om övrigt 
 

Vad gäller granskning så är även detta något som kan utläsas ur rapporten att Filippa K 

arbetar med. De skriver att de samarbetar med en organisation som heter FWF vilka genomför 

själva granskningarna i fabrikerna för att säkerställa goda arbetsförhållanden samt att deras 

code of conduct efterföljs. De tar även fram åtgärdsplaner när sådana behövs. Vidare 

beskriver Filippa K (2013) de granskningar som gjorts under året och vad de kom fram till, 

vad som var bra och vad som behövdes åtgärdas. Exempelvis skriver företaget att de tyvärr 

har avslutat ett samarbete med en fabrik i Turkiet då de inte levde upp till kraven som ställdes. 

De påpekar att det var tråkigt eftersom de då inte får möjlighet att förbättra de anställdas 
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rättigheter. Även uppföljningar i fabriker som tidigare har fått rekommenderade åtgärder 

skrivs ha genomförts för att se till att förbättringar faktiskt har utförts. När det kommer till 

granskning av själva hållbarhetsredovisningen av extern revisor så är detta inte något som kan 

utläsas ha genomförts. 

 

Avseende samarbete skriver Filippa K:  

 
As a medium sized company, Filippa K values and supports industry initiatives that can 

drive development and change towards better social and environmental standards for all 

stakeholders affected.  

(Filippa K, 2013, s. 48) 

 

Vidare beskriver de olika samarbeten som de deltar i för att förbättra både det sociala och 

ekologiska ansvarstagandet i industrin. Filippa K (2013) påpekar även vikten av en tät dialog 

med andra kunder hos leverantörerna för att tillsammans kunna ställa krav på förbättringar. 

Även vinsten i att dela med sig av sina kunskaper och att dra nytta av andras lärdomar är 

något som framhålls. 

 

I relation till att skapa medvetenhet skriver Filippa K: 

 
By making our customers aware of how to care for their garments, we can not only prolong 

the clothes’ lifetime, but we can also inform them of how to minimize their environmental 

footprints during the user phase, which is larger than you think. 

(Filippa K, 2013, s. 22) 

 

Filippa K är även involverade i ett forskningsprojekt som syftar till att identifiera strategier 

och verktyg som kan leda till beteendeförändringar mot mer hållbara modeprodukter och 

konsumtion. Företaget anser sig vara hängivna till long-lasting fashion vilket handlar om att 

sakta ner tempot på modet. De menar att det inte handlar om att erbjuda nya trender varannan 

vecka utan snarare om att ”offering a style” (Filippa K, 2013, s. 14). Därför skriver Filippa K 

att de endast ger ut en huvudkollektion samt en mindre sommar/vinterkollektion per säsong. 

 

4.6 Sammanfattande analys 
 

Sammanfattningsvis så kan vi se att de kategorier som finns under social hållbarhet lyfts av 

nästan samtliga företag som vi har granskat. Vi har funnit i alla företagens 

hållbarhetsredovisningar samt de två dokument vi granskat hos Acne att de alla tar upp 

arbetsvillkor i supply chain. Här lyfts bland annat arbetskraftens rättigheter. Alla de 

granskade företagen har även en code of conduct som innehåller krav som de ställer vad 

gäller arbetskraftens rättigheter. Leverantörerna förbinder sig till att arbeta utefter denna. 

Löner, antal arbetstimmar, utbildning av arbetarna i fabrikerna, hälsa och säkerhet är också 

punkter som de granskade företagen lyfter i sina hållbarhetsredovisningar. 

 

Vad gäller arbetsvillkor i den egna organisationen så är det något som lyfts i alla de 

granskade företagens hållbarhetsredovisningar förutom hos Acne. Här skriver företagen om 

kulturen inom organisationen, de anställdas utveckling- och utbildningsmöjligheter, 

personalens hälsa, mångfald inom organisationen samt hur de arbetar för att motverka 

diskriminering. Även kategorierna donationer och välgörenhet och skapar jobb kan utläsas ut 

H & M, Lindex och Filippa K:s hållbarhetsredovisningar, men inte ur Acnes. Vad gäller etik 

så finns det representerat i alla de granskade företagens hållbarhetsredovisningar. Dock lyfter 
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Acne endast en liten del av detta, nämligen djurrätt, till skillnad från de andra företagen som 

har mer utförlig information om allt från korruption och utpressning till etisk marknadsföring. 

 

När det kommer till kategorierna under ekologisk hållbarhet så kan konstateras att samtliga 

organisationer som granskats lyfter dessa i sina hållbarhetsredovisningar. Vad gäller 

minimering av klädavfall så finns det representerat i samtliga företags redovisning av sitt 

hållbarhetsarbete. Här lyfts aspekter som återvinning, återanvändning, skänkande av 

överblivna kläder samt kvalitet på kläderna. Det kan nämnas att en betydande skillnad här kan 

urskiljas. Både Acne och Filippa K, vilka representerar företag inom high-end, trycker mycket 

på kvaliteten på kläderna i sina rapporter. De menar att om kläderna håller en hög kvalitet så 

varar de en längre tid och på så vis behöver konsumenterna inte köpa nytt lika ofta, vilket 

bidrar till minskad konsumtion. Detta är en tydlig skillnad mot H & M och Lindex vilka 

marknadsför en hög klädkonsumtion där nya kollektioner och trender ständigt erbjuds. De 

trycker istället mer på återvinning, återanvändning och skänkande av gamla kläder. 

 

Kategorierna material, minskning av resursförbrukning samt distribution av varor återfinns 

alla i samtliga företags hållbarhetsredovisningar. Innehållsmässigt kan konstateras att det inte 

finns några markanta skillnader utan alla företagen tar upp liknande information. De skriver 

att de strävar efter att använda sig av mer hållbara material, minska vattenförbrukningen och 

att de vidtar åtgärder för att minska elkonsumtion och skadlig kemikalieanvändning. De är 

också medvetna om och arbetar aktivt för att transportera och paketera på ett så hållbart sätt 

som möjligt. 

 

Kategorierna som finns under övrigt är granskning, samarbete och skapa medvetenhet. Alla 

dessa finns representerade i de granskade företagens hållbarhetsredovisningar. Under 

granskning skriver alla företagen om att de genomför sådana i de fabriker de använder sig av 

för produktion. Detta för att säkerställa att krav angående arbetsvillkoren uppfylls. När det 

kommer till granskning av hållbarhetsredovisningen i sig, så kan här fastställas att H & M är 

det enda företaget som har låtit granska sin av en extern part, nämligen ett revisionsbolag. 

Under samarbete lyfter samtliga företag fördelarna med att arbeta tillsammans för att kunna 

öka trycket och ställa högre krav på exempelvis leverantörer angående arbetsvillkor. 

Dessutom deltar samtliga organisationer som vi har granskat i olika former av samarbeten 

vilka de redogör för i sina rapporter. I relation till att skapa medvetenhet tar alla företagen upp 

vikten av att informera bland annat konsumenter i hur de kan göra aktiva val för att minska 

sin miljöpåverkan, bland annat vid skötsel av kläderna. Dessutom lyfter H & M sitt samarbete 

med andra aktörer för att utveckla en gemensam strategi för att kunna mäta hållbarhet i plagg 

över företag och möjliggöra för konsumenter att kunna jämföra på ett enkelt sätt. Filippa K 

skriver även att de är involverade i ett projekt med fokus på att förändra beteendet hos 

konsumenter så att kläder som är hållbara en längre tid efterfrågas i större utsträckning.  
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5. Diskussion 
 

Resultaten av studien visar att det finns stora likheter vad gäller utformning av samt innehåll i 

de granskade företagens hållbarhetsredovisningar. De främsta skillnader som kan urskiljas är 

dels att Acnes hållbarhetsrapportering skiljer sig något från de andra företagens, dels att 

företagen som verkar inom high-end trycker mer på kvaliteten på kläderna till skillnad från 

företagen inom fast fashion. I detta kapitel diskuteras dessa resultat och hur de förhåller sig 

till institutionell teori, legitimitetsteori, intressentteori samt tidigare forskning. 

 

5.1 Institutionaliserad diskurs 
 

I resultatet går det att urskilja en institutionaliserad diskurs kring kommunikation av 

hållbarhet vilken med hjälp av de teorier studien utgått från kan förklaras. De företag som 

studien granskat är alla företag som befinner inom samma bransch, med viss skillnad i 

profilering. En del av de likheter studien identifierat är arbetsvillkor i supply chain, där till 

exempel arbetskraftens rättigheter lyfts samt att alla de granskade företagen är tydliga med att 

de har en code of conduct som de förutsätter att leverantörerna följer. Andra likheter mellan 

hållbarhetsredovisningarna från de olika företagen är kategorier under ekologisk hållbarhet 

som alla de granskade företagen tar upp. Här representeras minimering av klädavfall, 

material, minskning av resursförbrukning samt distribution av varor. De sista kategorierna 

som liknar varandra mellan de olika företagen studien granskat är under övrigt, dessa är 

granskning, samarbete samt att skapa medvetenhet. Här påvisas också tydliga likheter i vad 

de olika företagen lyfter i sina hållbarhetsredovisningar. 

 

Dessa likheter kan med den institutionella teorin samt med stöd i legitimitetsteorin förklaras 

av att företagen befinner sig inom samma bransch och med tiden har tenderat att likna 

varandra mer och mer. Det är tydligt att stora delar av hållbarhetsredovisningarna i företagen 

lyfter många liknande problem samt åtgärder. Ett exempel på detta är att alla de granskade 

företagen lyfter att det finns problem i deras supply chain vad gäller arbetstagarnas villkor och 

rättigheter. Detta problem åtgärdas i samtliga företag med att man kontinuerligt utför 

granskning av leverantörerna för att se att kraven efterföljs. Framkommer det att dessa krav 

inte följs vidtas åtgärder för att leverantören ska få chans att förändras och sker ingen 

förändring avslutas samarbetet. Här är också den institutionella teorin central i att förklara 

varför företagen väljer att redovisa samma frivilliga information för att öka sin legitimitet 

inför sina intressenter. Den institutionella teorin menar också att detta liknande mellan 

företagen är vitalt för att företagen annars riskerar att förlora sin legitimitet samt sin position 

på marknaden. 

 

Ytterligare en förklaring till att det så tydligt går att urskilja en institutionaliserad diskurs från 

resultaten av de granskade företagens hållbarhetsredovisningar kan erbjudas av 

legitimitetsteorin. Som tidigare nämnts innebär teorin att företag opererar genom ett socialt 

kontrakt, vilket består av både explicita och implicita förväntningar från samhällets sida 

(Shocker & Sethi, 1973). Således strävar företag efter att verka inom de normer och 

värderingar som finns i det samhälle som de verkar inom. Eftersom alla de granskade 

företagen är grundade i Sverige samt verkar inom samma bransch, nämligen klädbranschen, 

så kan tänkas att de utsätts för liknande förväntningar och krav från samhället. Dessa krav och 

förväntningar som i stort sett är desamma för alla de granskade företagen bör rimligtvis leda 

till liknande strategier vad gäller kommunikationen av deras hållbarhetsarbete. Detta för att 

uppnå den legitimitet av samhället i stort som krävs för att få fortsätta verka inom branschen. 
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I legitimitetsteorin beskrivs tre olika strategier som en organisation kan vidta för att erhålla 

legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975). Efter granskningen av företagens 

hållarhetsredovisningar kan konstateras att det verkar som att företagen använder sig av alla 

dessa strategier för att försöka legitimera sitt hållbarhetsarbete. Som tidigare nämnts går den 

första strategin ut på att anpassa arbetsmetoder, mål och produkter för att överensstämma med 

samhällets förväntningar. Ett exempel från företagens hållbarhetsredovisningar som kan ges 

här är deras arbete i sina supply chains. Rimligtvis ställer samhället krav på att arbetarna i 

fabrikerna ska ha rättvisa villkor och förhållanden. Således ställer de granskade företagen i sin 

tur krav på sina leverantörer samt vidtar olika åtgärder för att förbättra för arbetskraften i 

fabrikerna. Tidigare studier har visat att ett flertal företag inom fast fashion bortser från 

socialt och ekologiskt ansvarstagande i utvecklingsländer (Li et. at., 2014; Park-Poaps & 

Rees, 2010).  Dessutom skriver Perry och Towers (2013) att ett företag inte är mer hållbart än 

dess supply chain vilket innebär att det blir ytterst viktigt att ta itu med hela 

leverantörskedjan. Att företag skulle bortse från det sociala och ekologiska ansvarstagandet i 

sina supply chains stämmer inte överens med resultatet av denna studie. Därför kan man 

rimligtvis anta att detta exempel visar på hur företagen har ändrat på sina arbetsmetoder för 

att rätta sig efter de förväntningar som samhället har och därmed erhålla legitimitet. 

 

Den andra strategin handlar om att företagen genom kommunikation kan försöka ändra 

definitionen av social legitimitet så att den stämmer överens med organisationens nuvarande 

praxis (Dowling & Pfeffer, 1975). Ett tydligt exempel på detta skulle kunna vara hur H & M 

och Lindex framställer sitt hållbarhetsarbete. Dessa företag verkar inom fast fashion-industrin 

vilken strävar efter att konstant erbjuda nya trender och ge ut nya kollektioner. Tanken här är 

alltså att konsumenter ständigt ska kunna uppdatera sina garderober genom att köpa nytt. 

Rimligtvis kan anses att detta synsätt på konsumtion inte är särskilt hållbart ur ett ekologiskt 

perspektiv. Det företagen istället trycker på i sina hållbarhetsredovisningar är val av mer 

miljövänliga material samt möjligheter till återvinning och återanvändning av plaggen. 

Genom att förmedla dessa aspekter kan tänkas att företagen påverkar samhällets värderingar 

kring vad som anses vara hållbart och inte. Istället för att samhället anser att en överdriven 

konsumtion inte är hållbar så rättfärdigas denna konsumtionstakt i och med att det blir 

materialval samt återvinning och återanvändning som blir de viktiga frågorna. 

 

Den tredje strategin handlar om att organisationer genom kommunikation kan försöka bli 

förknippade med symboler och värden som indikerar legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975). 

Här kan också urskiljas tydliga exempel från företagens hållbarhetsredovisningar. Bland annat 

skriver företagen ett flertal gånger om olika samarbeten och projekt som de deltar i vilka 

syftar till att förbättra det sociala och ekologiska ansvarstagandet på olika sätt. Genom att de 

nämner sin delaktighet i dessa projekt så kan tänkas att de försöker bli förknippade med dessa 

för att ta vinning av den legitimitet som de associeras med. 

 

Tidigare studier av klädföretag på den nordiska marknaden har visat att det är intressenterna 

som spelar den viktigaste rollen i hur och om företagen väljer att redovisa frivillig 

information om sitt hållbarhetsarbete (Pedersen & Gwozdz, 2014). Detta för att företagen blir 

allt mer isomorfa för att de ska kunna uppnå legitimitet som en konkurrensfördel. Som 

tidigare redogörs för i studien så är det viktigt för ett företag att anpassa sina processer till de 

institutionaliserade processerna som andra företag som finns på marknaden använder. Detta 

för att inte förlora legitimitet och position på marknaden. Intressenterna är de som företag vill 

legitimera sig mot för att bevara sin konkurrenskraft. 
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Intressentteorin innebär att ett företags framgångar och misslyckanden beror på hur väl de 

lyckas att balansera sina relationer till olika aktörer, alltså intressenter som har ett legitimt 

inflytande över företaget (Freeman, 1984). Genom att identifiera sina intressenter och sedan 

med stöd från exempelvis legitimitetsteorin kan man skapa olika strategier som möjliggör för 

företaget att legitimera sig gentemot sina intressenter. Som tidigare presenterats så finns det 

två olika perspektiv inom intressentteorin, det normativa perspektivet samt 

ledningsperspektivet (Deegan & Unerman, 2011). Det normativa perspektivet har 

målsättningen att företaget bör sträva efter att varje intressent ska behandlas lika och ha 

samma rättigheter. Det skiljer sig från ledningsperspektivet som istället förklarar varför 

ledningen tillgodoser vissa intressenters förväntningar mer än andra. Detta för att de anser att 

dessa intressenter är viktigare för företagets överlevnad. Tidigare studier påvisar också att 

företag till största del rapporterar i linje med vad deras viktigaste intressenter förväntar sig 

(Sweeney & Coughlan, 2008). Genom tidigare forskning och med stöd från de olika teorierna 

kan man utläsa att hållbarhetsredovisning blir allt mer omfattande och viktigt för företag att 

redovisa. I de hållbarhetsredovisningar som studien har granskat har ett flertal betydande 

likheter kunnat konstateras. Dessa kan vidare få stöd i intressentteorin då alla de granskade 

företagen bör ha liknande intressenter eftersom att de befinner sig inom samma bransch. 

 

Som nämndes i forskningsöversikten så är hållbarhetsredovisning något som är frivilligt i de 

flesta länder. Hållbarhetsredovisning saknar således krav på utformning vilket har lett till att 

det finns stora skillnader mellan hur företag rapporterar (Doupnik & Perera, 2014). En 

organisation som har utformat principer för hur redovisningen av hållbarhetsinformation kan 

se ut är GRI, vilket har blivit det mest använda ramverket (Doupnik & Perera, 2014). I 

resultatet framkom att både H & M och Lindex hållbarhetsredovisningar följer GRI:s 

standarder. Detta kan vara ytterligare en orsak som förklarar likheterna mellan de rapporterna. 

Men det intressanta är att även Filippa K:s hållbarhetsredovisning i stort sett uppvisar 

liknande struktur och innehåll, även om de inte har valt att följa GRI:s ramverk. Här skulle 

den institutionella teorin kunna bidra som förklaring. Rimligtvis kan det vara så att Filippa K i 

sin hållbarhetsredovisning försöker att efterlikna andra företags hållbarhetsredovisningar på 

marknaden. Utformningen av och innehållet i hållbarhetsrapporterna blir då på sätt och vis 

institutionaliserat. 

 

5.2 Variation inom hållbarhetsdiskursen 
 

Hållbarhetsredovisningarna i den här studien uppvisar många likheter, men det finns också 

skillnader som inte går att bortse från. För det första kan påpekas att Acnes 

hållbarhetsrapportering skiljer sig från de övriga företagens. Dels har de inte all information 

samlad i en enda hållbarhetsredovisning, utan de har två olika dokument som tillsammans 

svarar för deras hållbarhetsarbete. Dessa är Acne Studios Social Report september 2013 – 

augusti 2014 och Acne Studios Environmental Strategy från år 2012. Dessutom är Acne det 

enda företaget av de som studien har granskat som inte lyfter samtliga kategorier som har 

utgåtts från. De tar inte upp arbetsvillkor i den egna organisationen, donationer och 

välgörenhet, om de skapar jobb samt delar av kategorin etik. Att Acnes redogörelse för sitt 

hållbarhetsarbete skiljer sig en del från de andra företagens kan tyckas vara motsägelsefullt 

mot den institutionella teorin samt legitimitetsteorin. Exakt vad denna skillnad beror på kan 

vara svårt att svara på då denna studie inte har gjort någon grundlig undersökning av det. Det 

som däremot kan sägas är att med stöd av den institutionella teorin borde deras 

hållbarhetsarbete i framtiden rimligen bli allt mer konvergent med de andra företagens 

hållbarhetsredovisningar. 
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Resultaten av studien visar även på en annan tydlig skillnad mellan de granskade företagens 

hållbarhetsredovisningar. Detta är en skillnad mellan de olika profilering som företagen har, 

nämligen fast fashion och high-end. Både Filippa K och Acne, vilka representerar high-end, 

trycker mycket på kvaliteten på kläderna i sina hållbarhetsredovisningar. Detta är något som 

inte alls lyfts på samma sätt av H & M och Lindex, som representerar företag inom fast 

fashion. Denna skillnad kan förklaras med hjälp av intressentteorin. Ledningsperspektivet 

inom intressentteorin föreslår att ledningen tillgodoser vissa intressentgruppers förväntningar 

i högre grad än andras, nämligen de med störst inflytande över organisationen (Deegan & 

Unerman, 2011). Eftersom de granskade företagen har olika profilering bör de rimligtvis 

också ha något skild konsumentgrupp, vilken är en av intressentgrupperna. Dessa olika 

konsumentgruppers förväntningar kan se något olika ut och således svarar företagen med att 

rapportera om det som just deras konsumenter efterfrågar för att erhålla legitimitet. Även den 

institutionella teorin kan användas vid förklaring av skillnaden mellan de olika profilerade 

företagen. Eftersom teorin innebär att företag som inom liknande miljöer tenderar att uppvisa 

alltmer homogena strukturer över tid, så borde den även innebära att desto längre ifrån 

varandra företag är vad gäller vilka marknader och miljöer de opererar inom, ju större 

skillnader borde då också gå att urskilja. Då de granskade företagen faktiskt skiljer sig något 

åt vad gäller profilering så faller det sig naturligt att dessa skillnader också avspeglar 

innehållet i hållbarhetsredovisningarna. 

 

Ytterligare en skillnad som kunnat identifieras under studiens granskning är att H & M är det 

enda av de fyra företagen som låtit sin hållbarhetsredovisning granskas av en extern revisor. 

Hållbarhetsredovisning är som tidigare sagt inte lagstadgad och det finns inte heller något 

krav på att ett företags hållbarhetsredovisning bör granskas av en revisor. Detta kan rimligen 

anses öka legitimiteten för H & M:s hållbarhetsredovisning då de inte själva bedömt nivån på 

rapporteringen. Både H & M och Lindex följer GRI:s riktlinjer, men skillnaden där är att de 

själva gör bedömning om hur väl de uppfyller kriterierna. H & M har tagit steget längre och 

valt att få sin hållbarhetsredovisning granskad av Ernst & Young. Detta kan antas bidra med 

att de uppnår högre legitimitet och trovärdighet gentemot sina intressenter. Det kan också 

innebära, med stöd från den institutionella teorin i kombination med legitimitetsteorin, att det 

är någonting de andra företagen kan komma att ta efter med tiden. 

 

5.3 Avslutande diskussion 
 

Tidigare studier visar att konsumenter är en intressentgrupp som påverkar företagen allt mer i 

takt med att kunskapen om hållbart mode ökar. Som exempel för att styrka detta är slow food 

rörelsen som kom på 80-talet som en motreaktion till fast food-industrin. Efter granskning av 

tidigare studier kan påvisas att en ny rörelse slagit sig fram som en motkraft till fast fashion-

industrin, nämligen slow fashion (Pookulangara & Shephard, 2013).  I och med att 

konsumenternas kunskap om vad hållbart mode innebär ökar finns incitament på att 

konsumenternas makt kan komma att öka allt mer. I takt med att konsumenternas makt kan 

komma att öka bör de också utgöra en intressentgrupp som företagen inom klädbranschen 

kommer att behöva öka sina insatser för att legitimera sig mot. De företag studien granskat 

liknar alla varandra i många delar och det bör rimligen innebära för dem att om 

konsumenterna ställer högre krav så kommer de alla att få utveckla sitt hållbarhetsarbete 

ytterligare. 

 

En annan viktig aspekt till hur företag väljer att utveckla sin hållbarhetsredovisning för att 

kunna legitimera sig mot sina intressenter är företagets motiv till rapporteringen. Tidigare 

studier visar att konsumenter lägger stor vikt vid om företagens motiv är genuina eller ej 
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(Yoon, Gürhan-Canli & Schwarz, 2006). Ett så kallat falskt motiv, där företaget inte framför 

sin rapportering på ett uppriktigt sätt riskerar att skada företagets image istället för att 

förbättra den. Detta är viktigt att ta hänsyn till för företagen i sitt arbete med att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete. I takt med att hållbarhetsarbetet blir mer omfattande är det viktigt att kunna 

bibehålla balansen mellan motiv och åtgärder för att förbli legitima mot sina intressenter. De 

företag studien granskat har alla redogjort för att de vidtar åtgärder mot leverantörer som inte 

uppfyller de krav som ställs på dem. Detta utgör ett gott exempel på hur det kan upplevas som 

att företaget tar ansvar på ett genuint sätt för att hjälpa fabriken och indirekt dess anställda att 

förbättras istället för att avsluta samarbetet och byta ut leverantören. Företaget ger 

leverantören chans till utbildning och förbättring för att kunna utvecklas och förbli mer 

konkurrenskraftig. I takt med att hållbarhetsarbetet utvecklas hos företag inom klädindustrin 

så finns det incitament att anta att högre krav också ställs på leverantörer. Om leverantörer 

inte når upp till förväntningar från företag finns möjligheten att de får svårt att attrahera nya 

företag vilket ger direkta konsekvenser för de anställda som kan bli utan arbete och då också 

inkomst. Rimligen kan man då anse att motiven till företagens vilja att ge en andra chans 

verkar genuina. 

 

En annan betydande intressent till klädföretag är media som i tidigare studier påvisats spela en 

stor roll i vad konsumenter anser vara viktiga krav att ställa på företag (Islam & Deegan, 

2008). Tidigare studier visar alltså att påtryckningar från media påverkar konsumenter i vilka 

krav de ställer på företag. Media spelar inte bara en stor roll hos konsumenter utan även direkt 

i relation till företag och bidrar således till ett ökat engagemang från företagens sida i 

hållbarhetsfrågor (Islam & Deegan, 2010). Tidigare studier redogör för att företag som utsätts 

för negativ nyhetsspridning i media har en tendens att ge ut mer information av sitt 

hållbarhetsarbete i förhållande till ämnet. Ett exempel på detta är H & M som tidigare utsatts 

för negativ medial uppmärksamhet angående dåliga arbetsvillkor samt barnarbete i 

utvecklingsländer. Detta har då lett till att H & M lyfter sitt arbete med arbetsvillkor och 

barnarbete i större utsträckning (Islam & Deegan, 2010). Efter granskning av H & M:s 

hållbarhetsredovisning kan konstateras att detta är någonting som H & M lyfter och visar stort 

engagemang för. 

 

Det kan påpekas att det inte bara verkar vara yttre krafter som påverkar företagen utan de 

verkar själva också vara med och bidra till att påverka vilka krav som konsumenter ställer. Ett 

exempel på detta är det projekt som Filippa K tar upp i sin hållbarhetsredovisning. Projektet 

handlar om att försöka ändra konsumenters preferenser till fördel för mer hållbara kläder 

under längre tid, de benämner detta ”long-lasting fashion”. Tidigare forskning visar som ovan 

nämnts på en ökad miljömedvetenhet hos konsumenter och många ställer sig positiva till att 

köpa produkter från företag som är socialt ansvarsfulla. Dock verkar det finnas ett gap mellan 

tankar kring konsumtion till själva tidpunkten för konsumtion (Öberseder, Schlegelmilch & 

Gruber, 2011). Liknande resultat har även Joung (2014) funnit. Hon skriver att konsumenter 

ofta ställer sig positiva till återvinning men trots detta är det få som faktiskt återvinner sina 

avlagda kläder. Detta menar hon kan bero på flera olika faktorer, bland annat avsaknaden av 

kunskap och information om kläders faktiska återvinningsvärde. I vår granskning har vi funnit 

att alla företag tar upp vikten av att informera konsumenter i hur de kan göra aktiva val för att 

minska sin miljöpåverkan, till exempel vid skötsel av kläderna. De vill alltså sprida kunskap 

och information om hållbara val när det kommer till klädkonsumtion. Detta för att underlätta 

för konsumenter att göra medvetna val. 

 

Förutom att företagen själva är med och påverkar vilka krav som konsumenter ställer så 

verkar det dessutom vara så att företagen även sätter press på varandra. Om exempelvis ett 
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företag skulle börja ta upp något speciellt i sin hållbarhetsredovisning så bör det rimligtvis 

också leda till att andra företag inom samma marknad tar efter och också tar upp detta. Precis 

som den institutionella teorin föreslår så tenderar företag inom liknande marknader att härma 

varandra genom isomorfa processer. Detta för att erhålla legitimitet från sina intressenter 

(DiMaggio & Powell, 1983). Även tidigare studier visar att de flesta företag ser CSR-åtgärder 

som ett sätt att efterlikna konkurrenter snarare än en strategisk möjlighet att differentiera sig 

från dem vilket bekräftar institutionell teori (Pedersen & Gwozdz, 2014).  
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6. Slutsatser 
 

Vår studie tyder på att kommunikation av hållbarhet är institutionaliserad och att det finns en 

relativt tydlig diskurs inom klädbranschen då innehåll och struktur av de granskade företagens 

rapporter är relativt liknande. Den typiska diskursen kring hållbarhet innefattar 

kommunikationen av arbetet i supply chain, arbetsvillkor i den egna organisationen, 

donationer och välgörenhet, huruvida arbetstillfällen skapas, hur etikarbetet ser ut, 

minimering av klädavfall, vilka material som används i produktion, arbetet för att minska 

resursförbrukningen och hur distribution av varor går till för att vara så hållbar som möjligt. 

Dessutom innefattar diskursen samarbeten med andra organisationer samt hur medvetenhet 

hos konsumenter och andra intressenter skapas för att agera på ett mer ansvarstagande sätt. 

Dock verkar denna diskurs inte vara institutionaliserad fullt ut. Diskursen kring hållbarhet 

verkar alltså vara relativt tydlig men inte helt och hållet fullständig. Detta eftersom Acnes 

hållbarhetsredovisning skiljer sig från de övriga företagens, vilket visar på att redovisning av 

hållbarhet faktiskt är frivillig och att företag helt enkelt kan välja att undvika från diskursen. 

 

Denna institutionalisering av hållbarhetskommunikation behöver inte nödvändigtvis innebära 

att den faktiskt följs av handling. Det kan alltså innebära att en frikoppling existerar mellan 

företagsledningens kommunikation och den praktiska verksamheten då företaget på grund av 

institutionella tryck känner krav på sig att efterhärma andra aktörers kommunikation trots att 

de inte följs upp i verksamheten. Att det finns en relativt tydlig diskurs kring hållbarhet skulle 

då kunna innebära en risk i att det blir en allt större frikoppling hos organisationerna, såvida 

inte kommunikationen åtföljs av handling. 

 

Institutionell teori, legitimitetsteori och intressentteori bidrar till att öka förståelsen för varför 

en så tydlig diskurs kring hållbarhet inom klädbranschen kan urskiljas. Eftersom alla de 

granskade företagen befinner sig inom samma bransch, klädbranschen, med undantag för viss 

profileringsskillnad, så kan rimligen antas att de utsätts för liknande krav och förväntningar 

från samhället i allmänhet samt från deras relativt liknande intressentgrupper i synnerhet. 

Dessa tar sig uttryck i institutionella tryck som företagen utsätts för och därmed tar de sig an 

liknande former och strategier vad gäller kommunikation av sitt hållbarhetsarbete. Detta för 

att uppnå den legitimitet av samhället och intressenter som krävs för att få fortsätta verka 

inom branschen. Slutsats kan dras om att kommunikationen av hållbarhet har legitimitet som 

syfte. 

 

Studien tyder även på att kommunikationen av hållbarhet skiljer mellan klädföretag med olika 

profilering. Den främsta variationen som framkommit är att företagen som verkar inom high-

end trycker mer på kvaliteten på kläderna till skillnad från företagen inom fast fashion. Här 

kan intressentteorin bidra som förklaring. Detta eftersom de olika profilerade företagen 

antagligen har något skilda konsumentgrupper vilka kan antas ha något olika krav på 

företagen. 

 

En annan slutsats som kan dras efter vidare granskning av resultatet av studien är att även om 

hållbarhetsredovisning i dag är frivillig i den bemärkelsen att den inte är lagstadgad så kan 

sägas att den i praktiken ändå inte är frivillig för företagen. För att kunna behålla sin position 

på marknaden så krävs det att företagen anpassar sina processer efter de institutionella tryck 

som de utsätts för. Om de inte anpassar sig och möter kraven och förväntningarna från 

samhället och marknaden så riskerar de att förlora sin marknadsposition och inte uppnå 

positiva resultat. 
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Studiens resultat visar alltså på stora likheter i hållbarhetsredovisningarna mellan de 

granskade företagen och alla de arbetshypoteser som har utgåtts från bekräftas. Resultaten 

verkar ligga i linje med tidigare forskning om hållbarhetsredovisning som också använt sig av 

den institutionella teorin, legitimitetsteorin samt intressentteorin för att förklara fenomenet. 

Resultaten av studien bekräftar således teorierna. Vidare är det inte direkt något som kan 

anses vara motsägelsefullt eller förvånande, vilket kan anses bidra med ökad trovärdighet. 

Studien bidrar med ökad förståelse för vilken typ av hållbarhetsinformation som företag inom 

klädbranschen väljer att kommunicera samt varför denna information väljs att lyftas. Studien 

har också bidragit till kunskapsbildning kring institutionell teori, legitimitetsteori samt 

intressentteori. 

 

6.1 Praktiska rekommendationer 
 

Utifrån studiens resultat anser vi att det är viktigt för företag att ständigt hålla sig uppdaterade 

om vad deras konkurrenter kommunicerar i sina hållbarhetsredovisningar. Detta för att själva 

kunna förmedla liknande information för att inte tappa legitimitet. Om andra företag redovisar 

sitt arbete med hållbarhet måste man även själv göra det för att kunna möta samhällets och 

olika intressentgruppers krav och tillgodose deras förväntningar. Dessutom rekommenderar vi 

företag att sträva efter att ligga i framkant med kommunikationen av sitt hållbarhetsarbete i 

förhållande till andra företag på den marknad som de verkar inom. En aktiv kommunikation 

av hållbarhet skulle kunna leda till konkurrensfördelar. Det kan dock påpekas att detta 

rimligtvis endast är något som erhålls under en kortare period, nämligen till dess att 

konkurrenter har tagit efter kommunikationen. Då går det från att ha varit en konkurrensfördel 

till att bli ett måste för att inte mista legitimitet. Därför är det vitalt att 

hållbarhetskommunikation hela tiden ses som en pågående process som ständigt uppdateras 

och utvecklas. Detta också eftersom krav och förväntningar ute i samhället och hos de olika 

intressentgrupperna inte heller är statiska, utan förändras över tid, precis som 

legitimitetsteorin föreskriver. 

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 

Intresset för hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning är ett växande fenomen. Denna 

studie har granskat fyra företag inom klädbranschen och identifierat en institutionaliserad 

diskurs kring kommunikation av hållbarhet. En viktig fråga som kan ställas är huruvida det 

endast är redovisningen av hållbarhetsarbete som har institutionaliserats och att det i så fall 

har skett en frikoppling mellan den och det faktiska arbetet. Kan det vara så att hållbarhet 

främst utspelar sig på en diskursiv nivå? Detta är ett intressant ämne för fortsatt forskning att 

undersöka. 

 

Ett annat förslag på vidare forskning inom området är att bygga vidare på denna studie till att 

omfatta fler företag för att kunna generalisera till en större grupp. Alltså att genomföra en mer 

kvantitativt inriktad studie för att säkerställa generaliserbarhet. En annan utveckling skulle 

kunna vara att genomföra en longitudinell studie för att se om företagens kommunikation av 

sin hållbarhetsredovisning blir allt mer homogen inom liknande marknader över tid. 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att utföra en liknande studie inom klädbranschen i 

utländska företag som befinner sig på samma marknad för att se om det existerar någon 

institutionaliserad diskurs där med. Den här studien har granskat företag inom fast fashion 

samt high-end, en sista utveckling skulle kunna vara att också innefatta luxury brands. 
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