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Sammanfattning 

 

Titel: Hållbarhetsredovisning – En fin fasad eller klädbranschens väg till legitimitet? 

Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Cecilia Söderberg & Wafaa Zbib  

Handledare: Annika Strömberg  

Datum: 2011-06-22 

 

Bakgrund: I dagens samhälle väljer många företag inom klädbranschen att presentera en 

hållbarhetsredovisning, angående företagets arbete för hållbar utveckling. 

Hållbarhetsredovisningen kan beskrivas som en viktig del av den strategi som används i syfte 

att profilera organisationen som socialt ansvarstagande. Däremot blir informationen som 

redovisas mer och mer omfattande för varje år, samtidigt som en färsk granskningsrapport 

visar att klädbranschens hållbarhetsarbete inte motsvarar den önskvärda utvecklingen. Den 

senaste tidens omfattande redovisningen kan därför diskuteras, om det är en form av 

fasadbygge, eller om redovisningen ändå kan uppfattas som legitim och trovärdig?  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka den interna kommunikationens betydelse 

för hållbarhetsredovisningens trovärdighet. 

 

Metod: Tre klädkedjor som verkar på den svenska marknaden har undersökts och studien 

grundar sig på ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, där subjektiva tolkningar är 

tillåtna. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer och dessa omfattar personer i 

ledning samt personer på butiksnivå. Intervjuerna utmärks av en blandning av en 

ostrukturerad och semi- strukturerad metod, för att inte vägleda svaren utan få fram 

respondenternas enskilda åsikter. En kompletterande metod som även ingått i studien är 

oförberedda kundbesök bland butikspersonal i respektive klädkedja. 

 

Resultat & slutsats: Den interna kommunikationen har betydelse för hur hållbarhetsarbetet 

förmedlas till företagens intressenter och därmed kan medarbetarnas egen uppfattning av 

identiteten inverka på redovisningens trovärdighet. Genom denna undersökning finner vi även 

att hållbarhetsredovisningen framförallt är ledningens sak, varför hållbarhetsarbetet kan 

behöva förmedlas genom fler kommunikationskanaler för att inte bara framstå som en fin 

fasad. Ett främjande av den interna kommunikationen bör därmed utvecklas så att 



 

 

W. Zbib & C. Söderberg. Magisteruppsats, VT-2011, (2011-06-22) 4 

 

medarbetarna kan ge tyngd åt informationen som presenteras i redovisningen. På så vis kan 

den interna kommunikationen skapa betydelse för hållbarhetsredovisningens trovärdighet. 

 

Förslag till fortsatt forskning: I denna studie finner vi att hållbarhetsredovisningen 

definieras som ledningens sak och att redovisningen framförallt riktas till personer som är 

mer insatta i redovisningsrapporter, så som investerare och aktieägare. Varför vi finner det 

av intresse att göra en bredare studie kring hur hållbarhetsarbete kommuniceras internt i ett 

företag och medarbetarnas roll i detta arbete. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien har kommit att bidra med att djupare förstå den interna 

kommunikationens påverkan på den externa kommunikation, närmare bestämt 

hållbarhetsredovisningen.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, klädbranschen, kommunikationsstrategi, intern 

kommunikation, organisationsidentitet. 
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Abstract 

Title: Sustainability Report – A fine facade or the clothing industry's path to legitimacy? 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 

Authors: Cecilia Söderberg & Wafaa Zbib  

Supervisor: Annika Strömberg  

Date: 2011-06-22 

 

Background: In today's society, many companies in the clothing industry chose to present 

a sustainability report to the public, regarding the company's work for sustainable 

development. The sustainability report can be described as an important part of the strategy 

used to profile the organization as socially responsible. The information presented is 

becoming more and more extensive every year, while a recent review report shows that the 

clothing industry's sustainability work do not meet the desirable development. The recent 

comprehensive report can therefore be discussed, if it´s a form of facade construction or if 

the statement still can be perceived as legitimate and credible?  

 

Aim: The purpose of this study is to examine the internal communications importance for the 

sustainability reports credibility. 

 

Method: Three clothing chains operating on the Swedish market has been investigated and 

the study is based on a social constructivist approach, where subjective interpretations are 

allowed. The study is based on qualitative interviews and these include people in leadership 

and people at store level. The interviews are characterized by a mixture of unstructured and 

semi-structured approach, in order to not guide the answers but to obtain respondents' 

individual opinions. An additional method that also been included in the study is unprepared 

customer visits among store employees in respective clothing chain. 

 

Result & Conclusions: Internal communication affects how the sustainability work is 

communicated to stakeholders and therefore can employees own perception of the identity 

affect the credibility of the accounts. Through this study we also find that sustainability 

reporting particularly are a management thing, why sustainability work may need to be 

communicated through more communication channels for it to not only seem like a fine 

facade. A promotion of internal communication should be developed so that employees can 

give weight to the information presented in the report. In this way, the internal 

communication can create meaning for sustainability reports credibility. 
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Suggestions for future research: In this study, we find that the sustainability reports are 

defined as a management thing and that the reports are focused particularly on people who are 

more familiar with accounting reports, so as investors and shareholders. Therefore, we find it 

interesting to do a broader study of how sustainability work is communicated internally in a 

company and the employees' role in this work. 

 

Contribution of the thesis: The study has contributed to a deeper understanding of the 

internal communications influence on the external communication, namely the sustainability 

report. 

 

Keywords: Sustainability report, the clothing industry, internal communications, 

organizational identity. 
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1 Inledning  
 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till studiens ämnesbakgrund, varför vi valt att 

studera ämnet, syftet med studien samt de avgränsningar som gjorts. 

 

 

1.1 Bakgrund  

Vi lever i en värld där de förväntningar som ställs på företag, myndigheter och organisationer 

har utvecklats dramatiskt under det senaste årtiondet, där begreppet hållbarhet har blivit allt 

mer uppmärksammat av företagare (Garvan & McGuire, 2010). Under senaste år har det 

funnits ett ökat tryck på att företag ska utvidga sitt ansvarstagande, till att inte endast omfatta 

de ekonomiska resultaten, för aktieägare, utan att även inkludera hållbar utveckling för alla 

intressenter (Labuschagne et al., 2004). Några av de aspekter som uppmärksammas inkluderar 

kampen för mänskliga rättigheter, klimatförändringar, miljöskydd i form av att utveckla gröna 

arbetsmetoder, bidra till att avskaffa världen hunger och analfabetism samt att stödja 

utbildning och samhällsengagemang (Garvan & McGuire, 2010).  

Bridges och Wilhelm (2008) menar att detta steg, mot hållbara affärsmetoder är 

ett direkt resultat av en ökad medvetenhet vad gäller den betydande miljöpåverkan och de 

sociala orättvisor som finns världen över. Hållbarhetsbegreppet är brett och omfattar flera 

områden, bakom konceptet står begreppen ekologiska (miljö), sociala (samhällsfrågor) och 

finansiella (ekonomiska). För att erhålla en stabil och varaktig hållbarhetsutveckling anses det 

behövas en god balans av dessa tre koncept. Däremot menar Labuschagne et al. (2004) att allt 

fler företag ägnar mer uppmärksamhet åt den sociala dimensionen av hållbar utveckling och 

att anledningen främst beror på att det skett en förskjutning av intressenter, som tryckt från 

miljörelaterade frågor till socialrelaterade frågor. Detta har resulterat i att allt fler företag 

väljer att presentera en hållbarhetsredovisning, för att visa det sociala ansvar som tas samt 

inom vilka områden detta utförs. 

För vissa representerar hållbarhet en förlängning av begreppet företagens sociala 

ansvar, som på engelska benämns som corporate social responsibility (CSR). Hållbarhet kan 

definieras på ett antal olika sätt. En tolkning är att begreppet omfattar en regim av företag, stat 

och det civila samhällets aktörer. En annan översättning är att begreppet är så otydligt och att 

det betyder olika saker för olika individer och institutioner (Garvan & McGuire, 2010). Det 

finns dock ingen exakt definition att finna av hållbarhetskonceptet och detta har påverkat de 

vetenskapliga framstegen i att förstå utgångspunkten och konsekvenserna av begreppet.  
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Under det senaste årtiondet har det erfarit en ökad efterfrågan på att arbeta för hållbar 

utveckling, vilket blivit ett allt mer prioriterat mål för företag. Varför hållbarhetsarbetet även 

blivit en del av företags strategi, process och kultur. Numera anses det mer allmänt som en 

viktig process att "bidra till hållbar utveckling genom att arbeta för att förbättra livskvaliteten 

för de anställda, deras familjer, det lokala samhället och berörda parter i 

distributionskedjan” (Garvan & McGuire, 2010). Enligt Weyler (2007) beror denna 

utveckling på flera saker, men bland annat på handelspolitiken med textilier och kläder. 

Europeiska länder argumenterade för påtryckningar från fackföreningar, som på olika sätt går 

ut på att skydda varor och tjänster och för att göra något åt arbetsförhållandena i 

produktionens exportländer. Till en följd av detta började företag att stödja frivilliga 

organisationer, likväl skiljer sig utvecklingen i textil- och konfektionsindustrin inom 

importerande länder åt. Därför anses det att fler företag bör förbinda sig till att arbeta för 

hållbar utveckling. 

Konsekvensen av den ökade utvecklingen av att redovisa det hållbarhetsarbete 

som bedrivs, bidrog även till att olika riktlinjer för redovisningen introducerades i olika länder 

och branscher. Vilket ledde till att företags hållbarhetsrapporter varierade i innehåll, var 

inkonsekventa, ofullständiga och saknade jämförbarhet. Detta resulterade i ett behov av att 

kunna hållbarhetsredovisa enligt ett gemensamt globalt accepterat ramverk (Hedberg & von 

Malmborg 2003; Willis 2003). För att möta behovet av ett trovärdigt globalt ramverk för 

hållbarhetsredovisning, grundades år 1997 Global Reporting Initiative (GRI) (GRI, 2000-

2006). GRI´s mål blev att lyfta hållbarhetsredovisning till en nivå motsvarande finansiell 

redovisning, vad gäller stränghet, jämförbarhet, granskning och global acceptans (Willis, 

2003). GRI utgör därför riktlinjer med ett konsekvent språk och nyckeltal, som kan tillämpas 

av vilka organisationer som helst, oberoende av storlek och bransch. Riktlinjerna består av 

principer för att definiera redovisningens innehåll och säkerställa dess kvalité (GRI, 2000-

2006). 
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1.2 Problemdiskussion 

Globaliseringen och den växande internationella konkurrensen har bidragit till att många 

företag med arbetsintensiva varor har sin produktion i utvecklingsländer, däribland 

klädindustrin. I nya industriländer där arbetsförhållandena många gånger inte följer 

grundläggande arbetsstandarder i enlighet med vad som fastställts av internationella 

organisationer (BSCI´s hemsida). Enligt Pedersen och Andersen (2006) möter många företag 

det ökade trycket från allmänheten på företagens sociala ansvarstagande, genom att skapa 

uppförandekoder och övervakningssystem. Detta är något som klädbranschen ända sedan 

slutet av 1990-talet har arbetat med, för att kunna påverka och kontrollera arbetsförhållandena 

i leverantörskedjan och därigenom ta sitt sociala ansvar.  

 Trots detta visar en nyligen utförd granskning framförd av Fair Trade Center att 

många problem och nyckelfrågor fortfarande kvarstår vad gäller övertidsarbete, lönenivåer, 

textilarbetares möjligheter att påverka arbetsvillkoren samt olika kemikaliers inverkan på 

människor och miljö i produktionsländerna. En undersökning som baserats på nio 

klädföretags etik och miljöarbete i leverantörskedjan (de Verdier et al., 2010). 

  

Information om företag i klädbranschens hållbarhetsarbete redovisas i allt större utsträckning 

på respektive företags hemsida, i vissa fall finns även kompletta hållbarhetsredovisningar 

tillgängliga. Några företag som väljer att publicera en formell redovisning kring företagets 

hållbarhetsarbete är KappAhl, RNB och MQ. Rapporterna behandlar frågor kring 

verksamheternas påverkan på miljö, etiska frågor, socialt ansvar, mänskliga rättigheter samt 

internt personalarbete (KappAhls CSR- rapport 2010; RNB´s 2009/2010; MQ´s 

hållbarhetsredovisning 2009/2010).  

 Att göra information lättillgänglig för företagets intressenter är positivt, men 

enligt Fair Trade Centers undersökning finns det fortfarande behov av mer omfattande 

information (de Verdier et al., 2010). Förbättring av transparens efterfrågas, exempelvis 

genom att presentera konkreta målsättningar med olika projekt samt att redovisa resultat från 

leverantörskontroller. Så trots att en färsk granskningsrapport tyder på att klädbranschens 

arbete med socialt ansvar fortfarande brister på viktiga punkter, blir andelen information som 

redovisas vad gäller företagens hållbarhetsarbete mer och mer omfattande. Därför kan själva 

tillhandahållande av hållbarhetsrapporter diskuteras, om varför företag egentligen väljer att 

presentera en hållbarhetsredovisning? 

Enligt tidigare forskning kan hållbarhetsredovisningar förklaras som en strategi 

från organisations sida, att tillhandahålla allmänheten en redogörelse för det hållbarhetsarbete 

som bedrivs för att på så vis uppnå legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975). Framförallt 
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påverkar den bransch som organisationen verkar inom förekomsten av hållbarhetsrapporter 

och hur dessa tas emot och uppfattas av omgivningen (Du et al., 2010). Deegan och Unerman 

(2006, s. 290) menar att i särskilt hårt kritiserade branscher, kan rapporten fungera som ett sätt 

för organisationen att förmedla det legitima i och med organisationens fortsatta existens.   

Enligt Fair Trade Centers undersökning finns det däremot fortfarande behov av 

ökad transparens, innan flera företag inom klädbranschens hållbarhetsredovisning kan framstå 

som öppna och trovärdiga (de Verdier et al., 2010). Hedberg och von Malmborg (2003) 

menar att skapa transparens är till och med viktigare än att kunna jämföra liknande rapporter 

med varandra och att detta är något som GRI´s riktlinjer bidrar till. KappAhl, RNB och MQ 

har alla använt GRI´s riktlinjer i flera avseenden vid utformande av den 

hållbarhetsredovisning som presenteras. Däremot framgår att ingen av företagen tillämpar 

GRI´s riktlinjer fullt ut utan ramverket har endast fungerat som en utgångspunkt för att 

kontrollera vad som borde finnas med i en hållbarhetsredovisning (KappAhl CSR- rapport 

2010; RNB 2009/2010; MQ´s hållbarhetsredovisning 2009/2010).  

 

För att kunna profilera organisationen som socialt ansvarstagande, beskrivs 

hållbarhetsredovisningen som en viktig del av den kommunikationsstrategi som används i 

syfte att stärka relationerna med intressenterna på (Roberts, 1992). Däremot framför Gray et 

al. (1996, s. 48) att frivilligt tillhandahållande av hållbarhetsredovisningar bara kan förklaras 

som ett sätt för organisationen att skydda sina egna intressen på. Det går därför inte att se 

sådana företagsrapporter som objektiva och trovärdiga, eftersom de är skapade av 

organisationen själv (Deegan & Unerman, 2006, s. 269). Dawkins (2004) påpekar att 

allmänheten ofta ifrågasätter vilka motiv som ligger bakom en organisations agerande, 

speciellt när samhällsfrågor som etik och moral uppmärksammas.  

 Hur organisationer kommunicerar hållbarhetsarbetet blir därmed av vikt för att 

budskapet ska uppfattas som äkta och trovärdigt (Du et al., 2010). Dawkins (2004) menar att 

den mest effektiva kommunikationskanalen för att på ett trovärdigt sätt nå ut med 

hållbarhetsinformation till allmänheten, är genom organisationens anställda och word of 

mouth. Eftersom anställdas ord ofta anses vara en särskilt tillförlitlig källa samt att de 

dagligen integrerar med externa intressenter. För att organisationen på ett trovärdigt sätt ska 

kunna kommunicera ett budskap, måste därför de egna anställda först övertygas om de 

värderingar som organisationens står för (Alvesson 2001, s. 132). Hela organisationen måste 

genomsyras och engageras i hållbarhetsarbetet, för att profilen som en socialt ansvarstagande 

organisation inte bara ska framstå som en fin fasad och istället skapa skepticism och 

misstankar hos intressenterna (Collier & Esteban 2007; Dawkins 2004). Dessutom visar 
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forskning att anställda som involveras hållbarhetsarbetet i allt större utsträckning tenderar att 

stödja organisationens värderingar, vilket är en förutsättning för att kommunikationen med 

övriga intressenter ska mottas positivt (Dawkins, 2004). 

I hållbarhetsredovisningen som presenteras av KappAhl, RNB och MQ framgår 

att kunder, leverantörer, medarbetare och ägare är viktiga intressenter för dessa företag 

(KappAhls CSR- rapport 2010; RNB 2009/2010; MQ´s hållbarhetsredovisning 2009/2010). 

Dessutom har samtliga av dessa tre företag visat sina medarbetare och den interna 

kommunikationen en betydelsefull del av vad som tas upp i redovisningen. Där vikten av alla 

medarbetares deltagande framförs, likaså i vardagliga arbetet såsom i hållbarhetsarbetet, som 

framförallt avgörande för företagets framtida utveckling. Medarbetarnas engagemang och 

kompetens behövs för att kunna möta kunderna på ett önskvärt sätt, vilket beskrivs som en 

förutsättning för ett hållbart och framgångsrikt företag.  

 

1.3 Problemformulering 

I dagens samhälle väljer många företag inom klädbranschen att presentera en 

hållbarhetsredovisning till allmänheten angående företagets arbete för hållbar utveckling. 

Samtidigt blir informationen som varje år redovisas mer och mer omfattande och fler företag 

väljer att frivilligt tillhandahålla en liknande rapport. Däremot tyder Fair Trade Centers 

nyligen genomförda granskning på att klädbranschens arbete för att förbättra 

arbetsförhållandena i leverantörskedjan inte motsvarar den önskvärda utvecklingen (de 

Verdier et al., 2010). Vilket kan ifrågasätta syftet med den senaste tidens ökning av 

hållbarhetsinformation. Om den omfattande hållbarhetsredovisningen mest är ett fasadbygge, 

en form av marknadsföring, eller om redovisningen ändå kan uppfattas som legitim och 

trovärdig? 

Speciellt som vissa författare menar att det aldrig går att ta del av 

hållbarhetsredovisningar som objektiva och trovärdiga rapporter (Deegan & Unerman, 2006, 

s. 269). Eftersom de inte bara är skapade av företaget självt utan även i syfte att tillvarata 

företagets egna intressen på. Däremot anses det att om en hel organisation genomsyras av 

gemensamma värderingar och tillsammans kommunicerar hållbarhetsarbetet som bedrivs i 

verksamheten så kan budskapet likväl uppfattas som trovärdigt (Du et al. 2010; Dawkins 

2004; Collier & Esteban 2007; Morsing 2006). Därmed är det av intresse att inte bara ta del 

av hållbarhetsredovisningen i sin helhet, utan även hur medarbetare som arbetar i företag som 

tillhandahåller hållbarhetsrapporter kommunicerar det hållbarhetsarbete som bedrivs i 

verksamheten. Därför har KappAhl, RNB och MQ studerats, tre företag som verkar på den 
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svenska marknaden och som samtliga framför betydelsen av alla medarbetares deltagande och 

den interna kommunikationen i sin hållbarhetsredovisning. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den interna kommunikationens betydelse för 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet. 

 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen ämnar att riktas till företag som tillhandahåller en hållbarhetsredovisning och avser 

att förbättra sina färdigheter med redovisningen. Dessutom kan företag som inte 

hållbarhetsredovisar och funderar på att eventuellt börja redovisa få användbara insikter av 

studiens resultat. Studien kan därmed fungera som en hjälpande hand för CSR- chefer, 

butikschefer samt övriga anställda, eftersom undersökningen ämnar skapa bredare förståelse 

för den interna kommunikationens betydelse för såväl externa som interna syften.  

 

1.6 Avgränsning 

Den huvudsakliga avgränsning som gjorts i studien är att företagen som valts ut för 

undersökningen har fokuserats till sådana inom klädbranschen. Denna avgränsning gjordes på 

grund av eget intresse för ämnesområdet samt att branschen har varit föremål för hård kritik 

vad gäller socialt ansvarstagande, som fokus legat på vid studerande av respektive företags 

hållbarhetsredovisning. KappAhl, MQ och RNB har valts ut ifrån ett tio-tal kontaktade 

organisationer som presenterar en offentlig hållbarhetsredovisning. Företagets storlek har inte 

haft någon betydelse utan företagen har istället valts ut med utgångspunkt att de frivilligt 

hållbarhetsredovisar.  
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1.7 Disposition  
 

 

 
 

 

I detta kapitel presenteras hur vi gått tillväga för att genomföra 

denna studie. Vilka metoder som har valts och varför, vad gäller 

insamling av empirisk data och teoretiskt ramverk. 

Efter att ha analyserat den empiriska undersökningen med hjälp 

av teorierna, presenteras i detta kapitel den slutsats som vi 

kommit fram till utifrån syftet med studien.  

I detta kapitel har vi integrerat det empiriska materialet med det 

teoretiska ramverk som valts ut för denna studie, varigenom dessa 

analyserats tillsammans. 

Här introduceras studiens teoretiska ramverk, som valts utifrån 

studiens syfte och med anledning av vad som framkom vid 

insamling av empirisk data. Teorierna som sedan legat till grund 

för analysen av det empiriska materialet. 

I fjärde kapitlet presenteras de kvalitativa intervjuer som 

genomförts och som utgör studiens empiriska material. Empirin 

presenteras i form av en text för att underlätta för läsaren.  

I det sista kapitlet ges en diskussion kring studiens slutsatser samt 

våra förslag till vidare studier i detta ämne. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras den metod som valts för studien vad gäller vetenskapligt 

förhållningssätt och undersökningsmetod. Här kan även följas en kritisk tankebana på de 

olika val som gjorts i uppsatsen för att göra läsaren medveten om valens effekt på 

efterföljande avsnitt. 

 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns sannolikt inget uppenbart svar på vad verkligheten egentligen omfattar. Wenneberg 

(2001, s. 7, 108, 138) menar att detta är någonting bortom vår uppfattningsförmåga, och 

framför socialkonstruktivism som ett vetenskapligt förhållningssätt som har vuxit sig kraftigt 

de senaste decennierna och därför blivit ett omtyckt angreppssätt i flera vetenskapliga 

forskningar. Wenneberg (2001, s. 108) beskriver socialkonstruktivism som ett sluttande plan 

och ju längre ner någon befinner sig på det sluttande planet så närmas en radikalare 

ståndpunkt.       

Utifrån vår uppfattning av verkligheten befinner vi oss en bit ner på det sluttande 

planet. Där Wenneberg (2001,s. 109) och även Andersen (1998, s. 26) förhåller sig till 

verkligheten så som att världen är uppbyggd av olika objekt så som natur och fysiska personer 

och att världen finns till oberoende av våra uppfattningar av den. Vi tror även att vår 

verklighetsuppfattning bildas genom den tolkning och kunskap vi har om den. Vidare kan de 

fenomen som inte är naturliga, förklaras med hjälp av samhällsteorier, eftersom det skulle 

vara svårt att uppfatta naturen som endast ett mänskligt påhitt och att människorna konstruerat 

upp den.  

Om endast ett synsätt på världen förekom skulle det medföra en del problematiska 

tolkningar, som att det endast existerar en enda sanning i denna verklighet (Andersen 1998, s. 

26). Detta är dock inte fallet i denna undersökning eftersom ämnet som berörs i studien 

behandlar personligt färgade tolkningar om respondenternas omgivning. Därför är 

utgångspunkten i denna studie att det finns mer en endast en sann kunskap om verkligheten. 

Där det är upp till forskarna att genom olika sanningskriterier avgöra vilken kunskap som är 

riktigare än den andra (Andersen 1998, s. 26: Wenneberg 2001, s. 176). Vidare håller vi med 

Wennebergs (2001, s. 175) ståndpunkt att ”vi aldrig kan få en ren, objektiv eller oförmedlad 

tillgång till naturen och den fysiska värden”, eftersom vi inte har en potential till att tära dessa 

skiljelinjer.   



 

 

W. Zbib & C. Söderberg. Magisteruppsats, VT-2011, (2011-06-22) 16 

 

2.2 Datainsamling  

 

2.2.1 Kvantitativ respektive kvalitativ studie 

Inom samhällsvetenskaperna skiljs det oftast mellan två huvudformer av metoder, nämligen 

den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden. Den kvantitativa forskningsansatsen 

förknippas med ett antal olika metoder för insamling av information som bör innehålla ett 

stort antal kvantifierbar data. Några termer som således är gemensamma för detta språk är 

matematik, variabler, mätning samt att metoden ofta används vid statistiska avbildningar 

(Andersen 1998, s. 31; Bryman 1997, s. 20 ff.).  

För att kunna anses som användbar kunskap krävs dock inte att något bör vara mätbart. 

Vi anser att samhället, världen och verkligheten är uppbyggda och omringade av komplexitet. 

Denna studie avser därför inte att mäta eller att orsaksförklara de fenomen som är föremål för 

undersökningen, utan att samla in mjuka data i form av kvalitativa intervjuer. Detta har i sin 

tur hjälpt oss att upptäcka olika företeelser och att tolka och förstå innebörden av det 

insamlade materialet (Patel & Davidson 2003, s. 14, 103). 

Den undersökningsmetod som valts till denna studie har därför präglats av den 

kvalitativa forskningsansatsen. Det som ytterligare kännetecknar den kvalitativa metoden är 

att detta tillvägagångssätt även riktar sig till ett kunskapssyfte vars innebörd har en förstående 

karaktärer hellre än en förklarande (Andersen 1998, s. 31). Eftersom syftet med denna studie 

är att undersöka den interna kommunikationens betydelse för hållbarhetsredovisningens 

trovärdighet. Kan därmed den kvalitativa ansatsen i form av olika personliga intervjuer skapa 

en djupare förståelse för problemkomplexet och därmed generera en bredare syn på 

undersökningen.  

På grund av de personliga momenten som oftast förekommer vid insamlande och 

bearbetning av data, kan den kvalitativa metoden utsätta forskaren inför en risk för forsknings 

bias vid tolkning av information. Detta går att undvika genom att forskarna är så självkritiska 

som möjligt (Andersen 1998, s. 207). Å andra sidan är vi medvetna om att studien kommer att 

färgas av våra tolkningar i vilket fall som helst. Eftersom det trots allt är vår datainsamling, 

analys och formulering av det insamlade materialet som utgör denna studie. En annan nackdel 

är att denna forskningsstrategi avser ett öppet och ostrukturerat tillvägagångssätt istället för att 

redan i början strukturera upp vad det är som skall studeras. Däremot bidrar den kvalitativa 

metoden till större möjligheter att hitta oväntade frågeställningar som kan vara av intresse för 

studien (Bryman 1997, s. 83). Dessutom erhåller vi ett djup i analysen som inte skulle vara 

möjligt vid den kvantitativa forskningsmetoden.  

Andersen (1998, s. 207) anser däremot att flera metoder, och inte endast den 
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kvalitativa, bör ställas sig kritiskt till. Författaren påstår att all rådata egentligen till sin natur 

är kvalitativa och att det sedan är vi människor som har valt att kategorisera och kvantifiera 

dem. Vidare hävdar författaren att även siffror kan manipuleras och att det finns flera fall när 

ekonomers egna värderingar kan avspeglas i siffrorna och uträkningarna. Skillnaden mellan 

den kvantitativa och kvalitativa forskningen utgör i grund och botten en teknisk fråga och 

därför handlar valet mellan dessa om hur väl metoden passar för att besvara det specifika 

forskningsproblemet. Det finns således ingen fel eller rätt metod utan att respektive 

angreppssätt passar bättre för vissa syften och är helt oanvändbara för andra (Bryman 1997, s. 

130).  

Ifall denna studie skulle baserats på en kvantitativ undersökning skulle det vara svårt 

att få fram mer djupgående information. En kvantitativ undersökning skulle inte kunna utföras 

via intervjuer på samma sätt som den kvalitativa, på grund av den begränsade tiden. Då skulle 

insamling via enkäter vara en lämpligare metod för att erhålla tillräcklig mängd data, 

varigenom studien skulle fått ett helt annat syfte. Å andra sidan skulle det vara intressant att 

komplettera med ett kvantitativt tillvägagångssätt för att på så vis erhålla information att 

jämföra med den kvalitativa.  

 

2.2.2 Primär- och sekundär data 

Det finns två olika metoder för insamling av rådata när en undersökning ska genomföras. 

Data som samlats in av forskaren själv till studien är det som kallas för primärdata. Sekundär 

data känneteckens av information och data som har samlats in av andra personer än forskarna 

själv (Andersen, 1998, s. 150). Genom att blanda dessa två insamlingsmetoder anser vi att 

studiens empiri och teori går att verifiera mot varandra och väger därför starkare tillsammans 

än om endast en metod skulle användas enskilt. 

Studien har utförts genom besöksintervjuer och telefonintervjuer, två metoder 

som gav givande primärdata i form av en flödande diskussionen. Om det i studien istället 

skulle ha används andra metoder vid insamling av primärdata så som exempelvis enkäter, 

hade svaren troligtvis artat sig annorlunda. Däremot ansågs enkätmetoden bidra med 

fyrkantiga frågor, eftersom det kan leda till att svaren endast rymmer det efterfrågade och 

inget runt omkring. Intressanta synvinklar som endast kommer fram genom en diskussion 

med respondenten. Vi tyckte att det var viktigt att en diskussion fördes när ett nytt 

ämnesområde skulle studeras, eftersom vi inte helt visste vad vi var ute efter och därmed vad 

som skulle efterfrågas. 

Ytterligare en insamlingsmetod av primärdata som använts i studien var att vi 

själva gick ut som kunder i butikerna för att erhålla mer information om respektive företags 
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butiksnivå. Denna metod kan ha sina nackdelar då vi som okända observatörer gick in i 

butikerna och det inte framgick vad som egentligen efterfrågades. Vi var dock noggranna med 

att direkt efter varje besök skriva ner våra tankar och reflektioner. Det finns även en del 

positiva aspekter med denna metod eftersom det under sådana tillfällen kan komma fram 

information som det annars inte talas om. Denna metod var å andra sidan inte det första 

alternativet utan studien har endast kompletterats med denna metod. Eftersom det visade sig 

svårt att få butikschefer att ställa upp på intervjuer. Dessutom har vi försökt att rättfärdiga oss 

för att inte trampa på enskilda individers tår, genom att presentera de oförberedda 

kundbesöken anonymt i uppsatsen. Varken stad, företag eller vilken butik som besökts 

framgår därför inte. 

De data som samlats in från bland annat litteraturstudier, så som sekundärdata är 

oftast sådan information som har tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den 

aktuella studien (Björklund & Paulsson 2003, s. 67). Detta har tagits hänsyn till och vi har 

varit medvetna om att litteraturstudier kan vara vinklade och endast täcka viss områden. Detta 

har vi förhållit oss kritiskt mot och tagit ställning till genom att exempelvis verifiera 

materialets bakgrund, vem som har skrivit informationen samt varför denna har tillkommit. 

Vidare har det även valts ut material från olika källor och flera källor som behandlar samma 

saker, för att på så sätt erhålla olika aspekter på samma områden.  
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2.3 Val av respondenter/företag 

Vid val av företag bestämdes först en gemensam bransch för att det på så vis skulle vara 

möjligt att jämföra dem åt vid analys och slutsats. På grund av eget intresse för klädbranschen 

och att detta verksamhetsområde går att relatera till socialt ansvarstagande ansågs denna 

bransch tilltalande. Sedan kontaktades klädföretag på den svenska marknaden som officiellt 

publicerar en hållbarhetsredovisning. Den första kontakten med förfrågning om en eventuell 

intervju skickades ut per e-post till ett tio-tal företags huvudkontor. I e-posten infogades en 

kort presentation av studiens syfte samt forskarna själva. 

Företagen var snabba på att svara och flera positiva svar erhölls, dock ansågs 

dessa inte räcka till för att utföra en stabil och hållbar studie med ett trovärdigt resultat. Det 

var först här som studien intog en annan riktning till att istället komma att undersöka 

betydelsen av hållbarhetsredovisningen i förhållande till olika respondenter med skilda 

yrkesroller inom företagen. Detta ansåg vi som en intressant synvinkel. Genom att undersöka 

hur hållbarhetsredovisningen kommuniceras inom företagen, både få ta del av ledningens/ 

CSR- chefernas åsikter och medarbetarna på butiksnivån. Efter att ha erhållit godkännande 

från tre företags CSR – chefer, KappAhl, RNB och MQ, kontaktades sedan butikschefer från 

respektive företag.  

 

2.3.1 Urvalsprocessen av respondenter 

Studiens empiri består till stor del av intervjuer med personer från respektive företags ledning, 

där CSR- chefen som ingått i arbetet med att sammanställa hållbarhetsredovisningen valts 

som lämplig respondent för denna undersökning. Med anledning av CSR- chefens yrkesroll 

valdes dessa personer ut för att få information om företagens målsättning med 

hållbarhetsredovisningen. Dessutom ansågs CSR- cheferna kunna ge ledningens perspektiv på 

hur hållbarhetsarbetet kommuniceras inom företagen. CSR- cheferna som intervjuats är 

följande personer: 

Eva Kindgren, arbetar som CSR- chef på KappAhl, som har innan denna tjänst även 

arbetat inom företaget i över tolv år. Kindgren bidrog med information om KappAhls 

hållbarhetsredovisning och företagets hållbarhetsarbete som har pågått under en längre tid 

tillbaka (KappAhls CSR- rapport 2010). 

Mimmi Bodin, arbetar som CSR- chef på RNB sedan tre och ett halvt år tillbaka. Bodin 

gav information om RNB´s hållbarhetsredovisningen vilken är den tredje som formellt 

tillhandahållits allmänheten (RNB 2009/2010). 

Catarina Olvenmark, arbetar som HR- och CSR- chef på MQ. Olvenmark bidrog med 
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information om MQ´s hittills första publicerade hållbarhetsredovisning (MQ´s 

hållbarhetsredovisning 2009/2010). Eftersom MQ är nya på området att tillhandahålla en 

formell hållbarhetsrapport, gav Olvenmark intressanta aspekter på företagets mål och visioner 

med denna. 

Den person som valts som lämplig för denna undersökning på butiksnivåerna, var 

butikschefen. Då vi ansåg att cheferna var de som troligtvis skulle ha mest insyn och kunskap 

om företagens hållbarhetsredovisning. Nio stycken butikschefer kontaktades slumpmässigt, 

var av flera till en början tackade ja till en intervju, men när de väl mottog information om de 

huvuddrag som intervjun skulle kretsa kring avböjdes intervjun. Främst på grund av att de 

inte ansågs sig kunna något om ämnet.  

Vi trodde först att det var huvuddragen som skrämt bort respondenterna, men vid ett 

tillfälle där en inbokad intervju med en butikschef som inte hade fått huvuddrag, visade det 

sig ändå vara en mycket dålig idé. Denna butikschef sade ifrån från första frågan och menade 

att hållbarhetsredovisningen kunde denna inget om samt att det var fel person att fråga. Vissa 

tillfrågade nämnde även att de hade en policy inom kedjan och att de därför inte kunde ställa 

upp på en intervju. Slutligen fick vi kontakt med två butikschefer som vi intervjuade på plats, 

dessa ville vara anonyma i undersökningen och refereras därför som butikschef X och Y. 
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2.4 Intervjuer 

Det finns flera olika sätt att tillgå när det gäller att samla in primär information. Exempelvis 

genom ”befintliga dokument, test, prover, olika former av självrapportering, attitydskalor, 

observationer, intervjuer eller enkäter” (Patel & Davidson 2003, s. 63). 

Den insamlingsmetod som denna studie har grundats på är via intervjuer. Den första 

tanken vara att utföra alla intervjuer på plats, dock valdes de tre intervjuerna med CSR- 

cheferna att göras via telefon. Främst på grund av respondenternas tid och lokalisering. 

Orsaken till att telefonintervjuer valdes var för att vi såg denna metod som mest att likna vid 

besöksintervjuer. Butikscheferna var däremot de respondenter som hade möjlighet att utföra 

besöksintervju, vilka därmed har träffats. Anledningen till att vi först önskade att intervjua 

personerna på plats var för att vi såg det som en fördel att kunna skapa en vanlig diskussion 

med respondenten. Besöksintervjuerna gav även möjlighet till att uppfatta gester och 

kroppsspråk, som ibland kan vara viktiga för att det inte skall uppstå missförstånd eller 

liknande. Metoden hjälper också till att skapa ett starkare förtroende mellan den intervjuade 

och intervjuaren. Något som vi ansåg vara bra vid butiksnivåerna då det visat sig svårt att få 

deras tillit att ställa upp på intervjuer.  

Telefonintervjuerna kunde inte skapa möjligheten att uppfatta kroppsspråk, men det är 

ändå en tvåvägskommunikation då intervjuaren ges möjlighet att styra upp samtalet på 

önskvärt sätt. Å andra sidan kan kroppsspråk göra att den som intervjuar påverkar 

respondentens svar (Eriksson & Wiedersheim- Paul 2006, s. 96 ff.). Detta har dock inte varit 

något problem eftersom vi har använt öppna intervjuer. Vidare har båda intervjumetoderna 

gått snabbt att genomföra och bidrog även till att uppföljning av respondenternas svar var 

möjligt. 

De flesta respondenterna efterfrågade att få ta del av frågorna innan intervjun, därför 

har det i dessa fall skickats ut några huvuddrag kring ämnet innan intervjutillfället (se bilaga 

1). Vi valde att endast skicka ut huvuddrag för att respondenterna inte skulle lära sig olika 

svar utantill, utan vi ville få fram vad som ansågs vara respondenternas enskilda åsikter.  

 

2.4.1 Utformning av intervjuerna  

Det är två aspekter som är särskilt viktiga att beakta vid bearbetning av frågor inför en 

intervju. Den ena är graden av standardisering, hur mycket information som delges vad gäller 

frågornas utformning och inbördes ordning. En helt standardiserad intervju kännetecknas av 

att exakt likadana frågor ställs och dessutom i samma ordning till respektive intervjuperson 

(Björklund & Paulsson 2003, s. 68). Den andra är graden av strukturering, i vilken 

utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka och svara fritt. En semi- 
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strukturerad intervju kallas den form av intervju som lämnar mer plats åt respondenten att 

svara fritt och som därmed får möjlighet till att säga sin personliga åsikt om ämnet (Patel & 

Davidson 2003, s.71).  

 Eftersom denna studie ämnar studera flera företag med personer från olika 

hierarkiska nivåer ansågs den metod som har låg standardisering lämpligast. Med denna 

metod fanns det större frihet att forma intervjun efter vårt önskemål och således formulera 

frågor med hänsyn till de olika företagens hållbarhetsredovisning och personernas ställning i 

företaget. Intervjuerna i studien utmärks därför av en blandning av en låg standardiserad och 

en semi- strukturerad metod. Grunden till detta tillvägagångssätt är att kunna erhålla det som 

anses väsentligt med ämnet för respondenterna och inte vad forskarna själva tror är viktigast 

(Björklund & Paulsson 2003, s. 68). Vi utformade dock en gemensam intervjumall för 

respektive respondenters olika ställningar, dvs. en för CSR- cheferna och en för cheferna på 

butiksnivå. Tanken var att få svar på ungefär samma frågor för att analysen skulle bli så 

rättvis som möjligt. Frågorna kom dock inte i samma ordningsföljd vid samtliga intervjuer 

och andra följdfrågor kunde vara framme beroende på respondentens svar på tidigare ställda 

frågor. 

Vi ansåg att det var nödvändigt att ställa olika frågor till CSR- cheferna på 

ledningsnivå och till butikscheferna på grund av deras olika befattningar i företagen. Eftersom 

en CSR- chef medverkar till att sammanställa hållbarhetsredovisningen, medan 

butikscheferna arbetar på den nivå som ska förmedla vidare innehållet i redovisningen, 

företagens ansikte utåt. Därför har frågornas huvuddrag utformats lite annorlunda för att 

kunna erhålla respondenternas olika aspekter på ämnet. 

Det anses vara viktigt att forskaren är medveten om att ledande frågor kan vinkla 

svaren, för att kunna behärska eventuella konsekvenser. Varför det är att anse att frågor av 

ledande karaktär helst bör undvikas (Björklund & Paulsson 2003, s. 68). Vid utformning av 

intervjumallen låg studiens syfte till grund för frågeformuleringarna. Vidare var frågorna 

utformade av en kvalitativ karaktär där det inte är menat att respondenterna endast skall ha 

fasta svarsalternativ att utgå ifrån, utan frågorna avsåg att ge respondenterna fritt utrymme att 

svara självständigt. 

 

2.4.2 Bearbetning av intervjumaterialet  

Vid samtliga intervjuer antecknades stödord för att lättare komma ihåg vad som framfördes. 

Intervjuerna gick smidigt till eftersom respondenterna förde en egen diskussion kring 

frågorna och kunde även komma in på andra viktiga detaljer. För att inte glömma bort vad 

respondenterna svarade och diskussionen däromkring, skrevs det direkt efter varje intervju ner 
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en sammanfattande redogörelse. Efter att ha tagit del av samtliga respondenters åsikter 

korrigerades det som skrivits till en gemensam text. Det var intressant att få med 

respondenternas lika tankesätt rörande ämnet liksom deras olika åsikter och uppfattningar om 

samma område. 

Vid början av intervjuerna med butikscheferna presenterades studiens ämnesområde. 

Där en inledande fråga handlade om huruvida den tillfrågade kände till företagets 

hållbarhetsredovisning och sedan formades en diskussion kring detta. Båda respondenterna 

hade först svårt att förstå vad som menades med hållbarhetsredovisning och därför fick 

hållbarhetsbegreppet förklaras ytterligare. Då respondenterna inte verkade insatta i själva 

innehållet i hållbarhetsredovisningen var det svårt att fråga något specifikt om detta. Allt som 

sades skrevs ner i form av stödord för att dessa sedan skulle underlätta för sammanställningen 

som därefter utformades. 

Alla tolkningar som har skett i studien är forskarnas, alltså våra egna. Detta ser vi 

inte som ett problem eftersom vi anser att det är omöjligt att kunna vara helt objektiv vid en 

sådan här undersökning. Å andra sidan har den insamlade informationen betraktas med 

kritiska ögon. Respondenternas subjektiva tolkningar som framförs i studien, är inte endast att 

se som alternativa utan även som en nödvändighet för att ha möjligheten att fånga de 

mångfaldiga och unika aspekterna med studien.  
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2.5 Utformningen av de oförberedda kundbesöken 

Under studiens gång stötte vi på svårigheter med att få butikschefer att ställa upp på en 

intervju, varför färre intervjuer erhölls än vad som var tänkt från början. Därför ansåg vi att 

studiens insamlingsmetod vad gällde butiksnivåerna behövde utvidgas, till att även inkludera 

en annan ställning, än de tidigare valda respondenterna. Vi valde därmed att gå in som kunder 

i flera olika butiker i respektive klädkedja. På grund av att vi valt att gå in som kunder och vill 

respektera de tillfrågade personernas integritet har vi valt att inte nämna de specifika butiker 

eller städer som besökts. Sju butiker från respektive klädkedja besöktes i olika städer. Denna 

metod ansågs vara viktig att få med för att på så sätt kunna komplettera intervjuerna på 

butiksnivåerna i studien, med ytterligare information genom att inkludera ytterligare ett 

perspektiv.  

För att få fram användbar information till denna undersökning såg vi det som 

nödvändigt att vara så förberedda som möjligt när kundbesöken skulle genomföras. Innan 

kundbesöken tog vi därför del av mer specifik information om hållbarhetsarbetet som 

presenteras i företagens hållbarhetsrapporter. Information som ansågs vara användbar att 

fråga om utifrån ett kundperspektiv. Informationen var menad att känneteckna sådant som 

CSR- cheferna ansåg att butikerna borde kunna förmedla vidare. Utifrån denna information 

formulerade vi så informella frågor som möjligt, för att få fram varje enskild individs 

uppfattning om det tillfrågade. För att på så vis få ytterligare information om butiksnivåernas 

kunskap och därmed indirekt om den interna kommunikationen. Dock var det endast vissa 

stödord som vi lärde oss utantill och som användes för att det inte på något sätt skulle märkas 

att vi hade lärt in specifika frågor eller svar och det istället skulle kunna uppstå en konstig 

situation. Det var ungefär samma frågor som ställdes till personalen i respektive butik, för att 

följaktligen ha möjlighet att grunda resultatet och analysen på liknande information. Efter 

varje butiksbesök antecknade vi direkt ner våra reflektioner och tankar för att komma ihåg 

dem till senare tillfälle. 
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2.6 Val av teori 

Det teoretiska ramverk som behandlats i denna studie har valts ut med utgångspunkt ifrån det 

empiriska materialet. För att på så vis kunna skapa djupare förståelse för den interna 

kommunikationens betydelse för hållbarhetsredovisningens trovärdighet. Därmed har teorier 

som relaterar till studiens empiriska undersökning beaktats. Varigenom det teoretiska 

ramverket består av legitimitets- teorin, intressent- teorin, political economy theory samt 

teoretiska resonemang kring intern och extern kommunikation, varför även auto- 

kommunikationsteorin beaktats. 

Med anledning av tidigare forskning inom hållbarhetsområdet samt utifrån vad som 

framfördes i intervjuerna beaktades först legitimitets- och intressent- teorin. Två teoretiska 

synsätt som flera forskare tillämpat under senare år, bland annat för att skapa förståelse för 

frivilligt tillhandahålla av hållbarhetsredovisningar (Deegan 2002; Dowling & Pfeffer 1975; 

Friedman & Miles 2002; Gray et al. 1995; O´Donovan 2002; Roberts 1992; Stoney & 

Winstanley 2001). Båda teorierna valdes även eftersom en del forskare framfört att det är fel 

att behandla legitimitets- och intressent- teorin som separata teorier, eftersom det finns flera 

likheter dem emellan (Deegan 2002; Gray et al. 1995; O´Donovan 2002).  

Gray et al. (1995) menar att många problem med att bilda förståelse för 

redovisningsbeteende genom litteraturen, framförallt uppstår för att teorierna behandlas som 

konkurrerande synsätt, när de istället bör ses som överlappande teorier inom ramen för 

political economy theory. Båda teorierna förespråkar nämligen att alla organisationer verkar 

inom, samt är en del av ett bredare socialt sammanhang. Deegan (2002) framför att 

legitimitets- teorin tar hänsyn till samhällets förväntningar på organisationen i allmänhet, 

medan intressent- teorin fokuserar på hur organisationen agerar med hänsyn till specifika 

intressenter, och att båda teorierna behöver beaktas för att kunna skapa en hel bild av 

organisationens handlande. Med anledning av legitimitets- och intressent- teorins 

överlappande synsätt inom ramen för political economy theory ansåg vi att alla tre teorier var 

användbara för att skapa en så bred förståelse för redovisningsbeteende som möjligt. 

Vidare fann vi att ytterligare teorier behövde kompletteras för att kunna svara på syftet 

med denna studie. Därför har vi även beaktat forskning som menar att alla led i en 

organisation måste ha kunskap och engageras i hållbarhetsarbetet för att budskapet med 

hållbarhetsredovisningen inte bara ska framstå som en fin fasad (Collier & Esteban 2007; 

Dawkins 2004; Du et al. 2010; Morsing, 2006). Där författare argumenterat för att den interna 

kommunikationen bör anses vara minst lika viktig för organisationen som ageranden med 

övriga intressenter och samhället i stort.  
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I litteraturen framförs bland annat att hållbarhetsredovisning kan beskrivas som en 

kommunikationsstrategi vilket kunde jämföras med vad som framfördes under intervjuerna 

med företagens CSR- chefer. Att genom kommunikation stärka relationerna med 

intressenterna, varför redovisningen blir en viktig del för organisationen profil (Collier & 

Esteban, 2007; Dawkins 2004; Deegan & Unerman 2006 s. 290; Roberts 1992). Utifrån syftet 

med denna studie, att undersöka den interna kommunikationens betydelse för hur 

hållbarhetsredovisningens framstår, fann vi det därför av intresse att fördjupa förståelsen för 

redovisningen som en del av en kommunikationsstrategi. Varför även auto- 

kommunikationsteorin tillämpats, en teori som argumenterar för att informationsrapporter 

som tillhandahålls omgivningen kommunicerar lika mycket till organisationen själv som till 

dess intressenter (Cheney & Christensen, 2001; Christensen & Askegaard, 2001). 

 

2.7 Relation mellan teori och empiri 

Det finns tre centrala begrepp som berör hur forskaren kan arbeta med att relatera teori och 

empiri och dessa är deduktion, induktion samt abduktion (Patel & Davidson 2003, s. 23). 

Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier dra slutsatser om enskilda händelser. Vid denna metod utgår forskarna från 

empirin för att därefter kunna relatera till generell kunskap i form av teorier (Andersen 1998, 

s. 29f.). Redan befintlig teori ligger till grund för vilken information som samlas in, hur 

informationen därefter tolkas och slutligen hur forskarna kommer att relatera resultaten till 

denna befintliga teori (Patel & Davidson 2003, s. 23). En nackdel med detta angreppssätt är 

att en redan befintlig teori bestämmer vilken information som samlats in och detta kan rikta 

och påverka forskningen så att intressanta nya iakttagelser inte upptäcks. 

Induktion kännetecknas av att forskaren väljer att följa en så kallad 

upptäckandets väg. Närmare sagt är denna metod kopplas till att forskaren studerar 

forskningsobjektet utan att först ha gjort någon inläsning av tidigare existerande teorier. Det 

är den insamlade informationen, empirin, som forskarna utgår ifrån när de letar efter 

matchande teorier. Den risk som kan komma med detta arbetssätt är att forskarna inte vet 

något om teorins räckvidd eller generalitet eftersom den baseras på ett empiriskt underlag som 

är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor (Patel & Davidson 2003, s. 

24). 

I början av denna studie formulerades därför en preliminär teori, som därefter 

bearbetades och kompletterades utifrån det empiriska materialet. Den befintliga teorin 

utvecklades och introducerade oss på så vis till ytterligare teoretiska synsätt. Detta sätt att 

arbeta kallas för abduktion, detta innebär att kombinera induktion och deduktion i en och 
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samma studie (Patel & Davidson 2003, s. 24). Det får dock inte försummas att denna metod 

inte är helt riskfri, utan i de situationer som forskarna inte är tillräckligt vidsynta så kan de 

ändå fastna i banor och tänkande av tidigare erfarenheter och forskning (Patel & Davidson 

2003, s. 24). Vidare menar författarna att det alltid finns en startpunkt och ingen forskning 

startar förutsättningslöst. 

 Vi anser att det är nästintill omöjligt att bortse från tidigare erfarenheter och 

tänkande och att detta inte behöver vara en negativ aspekt om vi vet hur det ska hanteras. Med 

hjälp av tidigare erfarenheter anser vi att det går att bygga och utveckla nya studieobjekt som 

kan ligga till grund för en ny studies startpunkt. Vi valde att jobba med denna metod för att 

befintliga teorier inte skulle hindra nya tankebanor. Varför det gäller att inte bara utgå från 

och direkt försöka koppla empirin till tidigare teorier som funnits inom det område som 

undersöks. Vi tror dessutom att det kan vara svårt att hitta en lämplig teori direkt från början 

av en studie. Eftersom vi i början av studien egentligen inte hade tillräckligt med kunskap om 

ämnet, men ändå en uppfattning om vad som var tänkt att studeras. Därför ansåg vi att det var 

viktigt att jobba på ett abduktivt sätt, för att både kunna se helheten på arbetet men framförallt 

för att hitta nya möjliga dörrar att öppna. 
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2.8 Trovärdighet 

För att kontrollera och värdera en kvalitativ undersökning används oftast andra kriterier än 

vad som används vid en kvantitativ studie. Bryman och Bell (2005, s. 306) menar att det är 

viktigt att specificera termer och metoder för att bedöma kvalitén i den kvalitativa studien, 

och för att hitta likartade begrepp som reliabilitet och validitet omfattar. Dessa begrepp är 

oftast användbara i den kvantitativa studien och dessa förutsätter att det är sannolikt att det 

endast finnas en enda sanning av den sociala verkligheten. Vid en kvalitativ studie är det 

istället två andra kriterier som ligger till grund för hur undersökningen skall bedömas 

nämligen genom trovärdighet och äkthet. Eftersom den vetenskapliga utgångspunkten i denna 

studie är att det finns mer än en möjlig beskrivning av verkligheten, behandlas därför Bryman 

& Bell (2005, s. 306) begrepp trovärdighet och äkthet. Trovärdighet har vidare delats upp i 

ytterligare fyra kriterium; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka 

och bekräfta. 

 Tillförlitlighet innebär hur väl resultaten anses vara passande för studiens syfte 

(Bryman & Bell 2005, s. 307). Äkthet berör de konsekvenser som i allmänhet är att tänka på i 

en studie. Dessa kriterier berör frågor om bland annat huruvida undersökningen framhäver en 

rättvis bild av respondenternas åsikter samt vad undersökningen har bidragit till forskarna 

själva, vad gäller förståelse för situationen eller om det bidragit till en bättre bild av 

respondenternas olika ställningstagande (Bryman & Bell 2005, s. 309).  

För att säkerställa en hög tillförlitlighet och äkthet har det i denna 

undersökning valts tre olika insamlingsmetoder; intervjuer med CSR- chefer, intervjuer med 

butikschefer samt oförberedda kundbesök i butiker. För att kunna svara på syftet med studien 

ansåg vi att det var nödvändigt att använda olika metoder i undersökningen. Å andra sidan 

kan det kanske leda till en mer splittrad syn på undersökningen, dock erhöll vi på detta vis en 

bredare syn på problemet och möjlighet att kunna jämföra de olika svaren åt på djupare 

grunder. 

Utförande av oförberedda kundbesök kanske inte anses vara den bästa metoden 

att grunda en studie på. Eftersom det inte finns mycket att basera svaren på samt att vi inte 

visste vem det egentligen var som tillfrågades, en anställd eller praktikant etc. Dock har vi 

som tidigare nämnt endast valt att komplettera våra intervjuer med denna metod och det är 

inte denna ensam som analysen grundas på. Vi har dessutom direkt efter varje kundbesök 

tillsammans reflekterat och diskuterat de svar som erhölls av personalen. Metoden breddade 

därmed butiksnivåernas perspektiv och ökade vår förståelse för undersökningen, vilket vi 

ansåg var viktigt att få med utifrån syftet med denna studie. 



 

 

W. Zbib & C. Söderberg. Magisteruppsats, VT-2011, (2011-06-22) 29 

 

Överförbarhet går ut på att undersöka om resultaten i studien går att sätta in i andra 

sammanhang (Bryman & Bell 2005, s. 307). Detta kriterium kan kännas lite svagt i denna 

studie, eftersom vi endast studerat en bransch och samma resultat kanske inte passar in i en 

annan bransch. Dessutom har studien grundats på en kvalitativ undersökning med ett 

begränsat antal intervjuer, vilket inte kan generaliseras för hela klädbranschen. Om vi å andra 

sidan skulle valt att även använda enkäter eller en annan form av kvantitativ infallsvinkel 

kanske detta skulle varit möjligt. Dock var vi inte ute efter att generalisera utan att undersöka 

de utvalda företagen och deras unika situation och kommunikation. 

 Vidare ansåg vi att det var bra att undersöka endast en bransch eftersom det i analysen 

inte skulle behövas ta hänsyn till avvikelser som kunde ha grunder i olika branscher. 

Hållbarhetsredovisning är ändå ett globalt koncept och används i flera olika branscher, 

exempelvis restaurang samt el- och värme branschen (Max Klimatbokslut 2009; Vattenfalls 

hållbarhetsredovisning 2010). En undersökning av en annan bransch skulle troligtvis 

resultera i flera olikheter, eftersom varje bransch är unik i vad den producerar, 

kommunicerar och hur organisatoriska angelägenheter uppfattas. 

För att erhålla hög pålitlighet i en kvalitativ studie krävs det att det finns en 

heltäckande redogörelse av metod kapitlet (Bryman & Bell 2005, s. 307). Eftersom studien 

grundas på subjektiva åsikter från ett begränsat antal respondenter kan resultatet likväl bli 

annorlunda om någon annan skulle utföra samma studie. Därför är det viktigt är vara tydlig 

om varför de olika metoderna valts och andra uteslutits. Det kanske inte går att erhålla exakt 

samma resultat men att det ändå är så tydligt som möjligt för att utföra en liknande studie 

utifrån metoden som presenteras i studien (Bryman & Bell 2005, s. 307). Vi har därför försökt 

göra en så detaljerad beskrivning av våra val som möjligt och hur studien utförts genom de 

olika datainsamlingarna.  

Möjligheten att styrka och bekräfta menas att forskarna skall ha viss förståelse för att 

det inte går att tolka material med fullständig objektivitet. Forskarna skall dock ändå försöka 

att inte låta sina egna värderingar påverka resultatet (Bryman & Bell 2005, s. 307 f.). Med 

tanke på att studien grundar sig på en kvalitativ undersökning och de data som samlats in 

kräver att forskaren tolkar detta subjektivt finns det en risk att trovärdigheten i studien får 

vissa brister. Det krävs därför att forskarna är kritiska till det material som samlats in samt till 

de metoder som används. Intervjufrågorna har utformats på ett öppet och ostrukturerat sett, 

för att intervjuareffekten skall minimeras så mycket som möjligt. För att studien ska få en 

högre objektivet har det därför diskuteras och motiverats för de olika valen som fattats genom 

hela arbetet. Däremot menar Andersen (1998, s. 207) att det är en vetenskaplig sedelära att vi 

aldrig kan vara helt säkra på att det som forskaren kommer fram till är det enda riktiga. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som valts för att kunna skapa förståelse för den interna 

kommunikationens betydelse för hållbarhetsredovisningens trovärdighet. Kapitlet inleds med 

att förklara legitimitets-teorin, intressent-teorin och political economy theory, för att 

underlätta förståelsen för de studerade företagens agerande, att tillhandahålla en 

hållbarhetsredovisning. Sedan följer teorier kring hållbarhetsredovisning som en del av en 

kommunikationsstrategi, den interna kommunikationen och organisationsidentiteten. 

 

 

3.1 Legitimitets- teorin 

Deegan (2002) förklarar legitimitets- teorin utifrån idégrunden som ett ”socialt kontrakt” 

mellan en organisation och samhället inom vilket denna verkar, på så vis att organisationer 

hela tiden försöker säkerställa att de uppfattas prestera inom ramen för de normer och 

värderingar som finns i samhället. För att försäkra att verksamheten framstår som legitim av 

utomstående parter. Dowling och Pfeffer (1975) framför att de normer som finns inom 

samhället inte är konstanta, utan de förändras över tiden och därför måste organisationer vara 

lyhörda och tillmötesgå de etniska krav som omgivningen ställer på dem. 

Organisationslegitimitet kan därmed förklaras som själva processen av att upprätthålla en 

överensstämmelse mellan samhällets förväntningar och uppfattningar om hur organisationen 

presterar. 

Tidigare uppfattades exempelvis vinstmaximering som det optimala sättet att bedöma 

hur en organisation prestationer på, varför just vinsten sågs som företagets beräknade 

legitimitet (Patten 1992; Ramanathan 1976). Deegan och Unerman (2006, s. 271-273) menar 

däremot att samhällets förväntningar på organisationers legitimitet har genomgått betydande 

förändringar de senaste decennierna. Numera förmodas en effektiv ledare snabbt kunna 

reagera på förändringar vad gäller organisationens omgivning, och när samhällets 

förväntningar skiftar så måste organisationen anpassa sig därefter i syfte att bemöta dessa. 

Legitimitets- teorin förklarar detta genom att: 

 

”Organisationer inte har någon given rätt till att förbruka samhällets resurser, utan 

organisationens legitimitet och rätten till att fortsätta bedriva verksamhet, därmed går hand i 

hand” (Deegan & Unerman, 2006, s. 272).  
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Årsrapporter eller andra former av informationsrapporter till allmänheten kan användas för att 

implementera en organisations strategi, för att uppnå och bibehålla legitimitet (Dowling & 

Pfeffer, 1975). Deegan (2002) menar att redovisningsrapporter i syfte att skapa legitimitet kan 

speciellt beaktas vid tillhandahållande av hållbarhetsredovisningar, för att visa på det legitima 

i och med organisationens fortsatta existens. Om samhällets förväntningar på organisationers 

prestationer förändras, så måste organisationen kunna visa att de också förändras och bemöter 

de krav som ställs på dem, eller kunna försvara och rättfärdiga varför de inte gör detta. 

Enligt Deegan (2002) så kan däremot legitimitets- teorin ses som en ofullständig teori. 

På så vis att även om den kan ge användbara insikter om organisationers strävan efter att 

tillmötesgå samhällets förväntningar, så menar författaren att det finns luckor i litteraturen 

kring legitimitets- teorin. Exempelvis om de strategier som används för att skapa legitimitet 

verkligen fungerar, och vilka former utav tillhandahållande av information som är mest 

framgångsrika för att påverka omgivningens syn på organisationen. Det finns även brist på 

kunskap om huruvida vissa grupper i samhället blir mer påverkade av legitimerande 

information än andra, eller egentligen om företagsledare tror att vissa grupper är mer 

påverkbara än andra (O´Donovan, 2002). De grupper som ett företag avser att påverka brukar 

kallas för företagets intressenter, vilka närmare definieras i intressent-teorin. 

 

3.2 Intressent- teorin 

Vilka som anses vara en organisations intressenter kan utifrån Freeman och Reed (1983) 

definieras som alla grupper eller individer som kan påverka och som även påverkas av 

resultatet av en organisations prestationer. Enligt denna definition blir intressenterna ganska 

många, exempelvis aktieägare, myndigheter, media, kunder, anställda samt deras familjer, det 

lokala samhället, framtida generationer, osv. Sedan Freeman år 1984 introducerade intressent- 

modellen har den använts och modifierats av ett flertal forskare genom åren (Donaldson & 

Preston 1995; Mursing & Schultz 2006; Stoney & Winstanley 2001). På senare år har fokus 

för intressent- teorin legat på vikten av att involvera intressenterna i verksamheten för att 

skapa värde genom långsiktiga relationer (Mursing & Schultz, 2006). 

Olika indelningar har gjorts utifrån intressenternas relation och betydelse för 

organisationens framtida utveckling, bland annat har Clarkson (1995) delat in intressenterna i 

primära och sekundära intressenter. Primära intressenter definieras utifrån huruvida deras 

deltagande ses som avgörande för organisationens fortsatta överlevnad, exempelvis ägare, 

anställda och kunder. Sekundära intressenter består av dem som påverkar eller påverkas av 

organisationen, men inte är involverade i verksamheten och därför inte är väsentlig för dess 

överlevnad.  
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"De primära intressenternas intressen är de som i första hand prioriteras av 

ledningen, eftersom de är avgörande för organisationens framgångar på längre sikt” 

(Clarkson, 1995). 

 

Deegan och Unerman (2006, s. 287-288) menar att Clarksons (1995) definition av primära 

intressenter kan liknas vid det perspektiv inom intressent- teorin som brukar benämnas 

ledningsdelen, som förklarar att ledningen troligtvis kommer prioritera de intressenter som 

anses mer betydelsefulla för organisationens överlevnad. Enligt detta synsätt hävdas att 

organisationer inte kommer bemöta alla intressenters krav lika, utan de intressen som 

prioriteras först är från intressenter med särskild makt över organisationen (Bailey et al. 2000; 

Ullman 1985). 

Däremot utmanas fokus på primära intressenter av förespråkare för den etniska delen 

av intressent- teorin, som hävdar att alla intressenter måste tillgodoses på lika villkor 

(Donaldson & Preston 1995; Freeman & Reed 1983; Hasnas 1998). Hasnas (1998) 

argumenterar för att organisationer måste agera utifrån intresse för alla sina intressenter. 

Oavsett om prioritering av vissa intressenter leder till högre finansiella resultat, eftersom 

organisationen har ett socialt ansvar för samtliga intressenter. Om intressekonflikter uppstår 

ska organisationen ta hänsyn till alla intressenter, och hantera situationen i syfte att skapas en 

balans mellan deras intressen. Vilket betyder att intressenters makt och påverkan på 

organisationer blir mindre påtaglig, eftersom en organisation ibland behöver prioritera en 

intressents intressen framför en annan intressents oavsett relationen till dem. 

De olika delarna av intressent- teorin kan framstå som motstridiga och Deegan och 

Unerman (2006, s. 302) menar att intressent- teorin kan uppfattas som en ganska förvirrande 

teori. Speciellt som många forskare hävdar att de använt teorin som grund i sin forskning, 

men vid närmare granskning så framkommer att flera olika teoretiska antaganden finns med, 

alla inom ramen för intressent- teorin. Deegan och Unerman (2006, s. 302) föreslår därför att 

intressent- teorin istället kan ses som ett ”paraply- begrepp”, som presenterar flera alternativa 

teorier kring organisationers relationer med sina intressenter. 

 

3.3 Legitimitets- teorin kontra intressent- teorin 

I likhet med legitimitets- teorin, framför flera förespråkare för intressent- teorin att de 

förväntningar och krav samt den maktpåverkan som vissa intressenter har på en organisation 

förändras över tiden (Friedman & Miles 2002; Roberts 1992; Unerman & Bennett 2004). 
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Friedman och Miles (2002) belyser vikten av att tillmötesgå intressenternas förväntningar, 

och menar att en organisation hela tiden måste anpassa de strategier som tillämpas för att 

kunna uppnå verksamhetens mål och vision. Ju viktigare en intressent uppfattas vara för en 

organisation desto troligare är det att dennas intressen tillgodoses i verksamheten. I enlighet 

med detta resonemang menar Deegan och Unerman (2006, s. 290) att: 

  

”Alla strategier som en organisation tillämpar, som exempelvis informationsrapporter till 

allmänheten, direkt kan kopplas till bemötande av specifika intressenters förväntningar”.  

 

Roberts (1992) menar att strategier för att visa hur organisationen tar sitt sociala ansvar är ett 

användbart verktyg för att upprätthålla goda och lojala relationer med intressenter på längre 

sikt. För att kunna profilera organisationen som socialt ansvarstagande, blir 

hållbarhetsredovisningen därför en viktig del av den strategi som används i syfte att stärka 

relationerna med intressenterna. 

Enligt Gray et al. (1996, s. 45-49) härstammar däremot både legitimitet - och 

intressent- teorin ifrån en bredare teori så kallad political economy theory. Teorin som kan 

skapa större förståelse för strategin bakom tillhandahållande av hållbarhetsredovisningar. 

Författarna definierar “political economy” som ett perspektiv där samhällets, politiska och 

ekonomiska faktorer inte går att separera. Faktorerna utgör istället ett ramverk inom vilket 

alla organisationer verkar, och därför även influeras av. Deegan och Unerman (2006, s. 269) 

menar att genom att beakta political economy theory kan ett bredare perspektiv förklara 

organisationers handlande, och den information som denna väljer att tillhandahålla 

omgivningen. Teorin utmärker redovisningsrapporter som verktyg i form av dokument, för att 

konstruera, bibehålla och legitimera ekonomiska angelägenheter, som bidrar till företagets 

egna intressen.  

 

”Frivilligt tillhandahållande av hållbarhetsrapporter kan därför förklaras genom att 

fungera som ytterligare ett sätt för kapitalet att skydda sina egna intressen på” (Gray et al., 

1996, s. 48). 

 

Det går därför inte att se företagsrapporter som neutrala och trovärdigt föreställande 

dokument. Istället kan rapporten ses som ett resultat format av utbytet mellan företaget och 

dess omgivning, i ett försök att kommunicera ett antal olika särintressen (Deegan & Unerman, 

2006, s. 269). 
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3.4 Kommunikationsstrategi 

Du et al. (2010) menar att hur en organisation kommunicerar hållbarhetsarbetet till sina 

intressenter, är av vikt för att inte budskapet ska få motsatt effekt. Om 

informationsrapporterna endast framstår som en ”snygg kostym”, så väcker organisationen 

istället misstankar hos intressenterna om en förskönande bild av verksamheten. Dawkins 

(2004) påpekar att allmänheten ofta ifrågasätter vilka motiv som ligger bakom en 

organisations ageranden i olika sammanhang, inte minst när socialt ansvarstagande 

uppmärksammas. Det är därför viktigt att kommunikationen med intressenterna uppfattas som 

trovärdig, och att informationen som presenteras inte skiljer sig åt för olika grupper av 

intressenter.  För att en kommunikationsstrategi så som hållbarhetsredovisningen utgör ska 

uppfattas som trovärdig bör därför tydlig information om vilka resurser som lagt ner och på 

vad framföras, samt vad som presterats och vad dessa åtaganden innebär för organisationen 

(Du et al., 2010). Däremot så nämndes i föregående stycke att informationsrapporter som 

exempelvis hållbarhetsredovisningar, skapade av organisationen själv, aldrig kan ses som helt 

objektiva dokument (Deegan & Unerman, 2006, s. 269). Dawkins (2004) menar därför att: 

 

 ”den mest effektiva kommunikationskanalen för att på ett trovärdigt sätt nå ut med 

hållbarhetsinformation till allmänheten, är genom organisationens anställdas egna ord och 

word of mouth” 

 

Dawkins (2004) menar däremot att en organisations anställda ofta förbises som 

kommunikationskanal för att nå ut med organisationens hållbarhetsarbete till olika 

intressenter. De anställda är den grupp intressenter som dagligen integrerar med externa 

intressenter, och som ofta ses som en särskilt trovärdig källa för information. Dawkins (2004) 

påpekar att de anställdas ord väger mycket tyngre än vad en fin informationsrapport någonsin 

skulle kunna göra, eller för den delen vad en talesperson för organisationen gör. Därför är 

medarbetarna organisationens mest kraftfulla språkrör för att kommunicera det 

hållbarhetsarbete som bedrivs i verksamheten. Det krävs dessutom att alla individer i 

organisationen har insikt och engagerar sig i hur verksamhetens bedrivs, för att profilen som 

en socialt ansvarstagande organisation inte ska framstå som bara tomma ord (Collier & 

Esteban 2007; Morsing 2006).  

 

”Det är viktigt att hållbarhetsarbetet genomsyrar alla led i en organisation för att budskapet 

ska kunna uppfattas som trovärdigt, därför bör utveckling av den interna kommunikationen 

inte underskattas” (Dawkins, 2004). 
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3.5 Intern kommunikation 
 

Som tidigare nämnt enligt intressent- teorin, anses de anställda tillhöra den primära gruppen 

intressenter eftersom de är avgörande för organisationens fortsatta överlevnad (Clarkson, 

1995). Dawkins (2004) menar dessutom att de anställda kan ses som kraftfulla om de visar 

stöd och engagemang för organisationens hållbarhetsarbete. Författaren framför att nio av tio 

anställda lägger vikt på huruvida deras arbetsgivare tar socialt ansvar, enligt en undersökning 

utförd i Storbritannien. Kommunikation kring hållbarhetsarbetet kan därmed ses som ett sätt 

att attrahera nya medarbetare samt möjliggöra anställdas identifikation med de värderingar 

som främjas i organisationen, vilket kan inspirera och motivera ett mer personligt 

engagemang.  

 Dawkins (2004) påpekar att anställda som involveras i olika processer har större 

benägenhet till att stödja organisationens värderingar i hållbarhetsfrågor, och därmed kan 

fungera som användbara verktyg för kommunikation med övriga intressenter. Speciellt som 

kommunikationskanalen kan ses som en effektiv möjlighet att på ett tillförlitligt sätt förmedla 

organisationens ståndpunkter i olika samhällsfrågor på. 

Den interna kommunikationen benämns av vissa forskare som ”intern 

marknadsföring” (Alvesson 2001 s. 132). Författaren menar att organisationen först internt 

sätt måste marknadsföra sådant som de vill förmedla till externa parter, vare sig det gäller 

produkter eller värderingar som organisationen står för. Den interna kommunikation är en 

förutsättning för att den externa ska fungera på ett önskvärt sätt, vilket även är ett bra 

tillvägagångssätt för att säkerställa hur den externa kommunikationen verkligen funkar. 

Grundtanken är att organisationens anställda först måste övertygas om värderingar som 

organisationens står för, för att de ska kunna förmedla kommunikationen utåt. Först då kan 

organisationen på ett trovärdigt sätt nå ut med sitt budskap och på så vis bygga långsiktiga 

relationer med intressenterna. 

 

3.6 Organisationsidentiteten 

Christensen och Askegaard (2001) menar att i organisationsprofilen som förmedlas utåt ingår 

även organisationens definition av sig själv, den identitet som organisationens medarbetare 

tillsammans har. Identiteten handlar om medarbetarnas gemensamma uppfattningar, till 

skillnad från profilen som är omgivningens syn på organisationen. Identiteten påverkas av den 

kultur som främjas i organisationen och en tydlig och stark identitet kan generera såväl 

interna som externa fördelar för organisationen. Bland annat kan identiteten fungera som en 

motivationsfaktor för anställda, samt stärka relationen till intressenter utanför organisationen 



 

 

W. Zbib & C. Söderberg. Magisteruppsats, VT-2011, (2011-06-22) 36 

 

och därmed huruvida företaget framstår som en attraktiv arbetsgivare. I vilken utsträckning en 

arbetstagare identifierar sig med organisation, innebär hur mycket den anställde värdesätter 

samma värderingar som sin arbetsgivare (Hatch & Schultz, 2002). I en bransch där 

konkurrensen är hög blir därför organisationens identitet viktigt för att uttrycka de värderingar 

som organisationen står för (Christensen & Askegaard, 2001). 

I dagens samhälle tenderar organisationer att försöka integrera interna och externa 

aspekter för att kommunicera en gällande identitet (Cheney & Christensen, 2001). Eftersom 

gränsen mellan inre och yttre uppfattningar av organisationen bli allt suddigare, då interna 

även kan vara en del av externa intressenter (Christensen & Askegaard, 2001). Broms och 

Gahmberg (1983) menar dessutom att organisationen själv är den mest mottagliga aktören för 

extern kommunikation, eftersom den verkar för att stärka den egna kulturen. Vilket 

argumenteras för inom auto- kommunikationsteorin, som beskriver det som en process där 

organisationen förstärker sina egna värderingar och därmed dess identitet genom 

kommunikation med omgivningen. Därmed blir mottagaren både sändare och mottagare av 

informationen och organisationen kan på så vis sägas kommunicera med sig själv. 

Cheney och Christensen (2001) påpekar att processen ofta sker omedvetet men att 

auto- kommunikation även kan utövas medvetet, som när externa syften även får effekt internt 

och tvärt om. Författarna menar att när extern kommunikation utövas så fungerar de avsedda 

mottagarna snarare som en referenspunkt än som mottagare av informationen. På samma vis 

kan intern kommunikation även användas till att nå externa aktörer. Eftersom det finns en 

medvetenhet hos många organisationer om omgivningens intresse för hur olika 

samhällsfrågor hanteras inom organisationen.  

 

”Informationsrapporter som tillhandahålls omgivningen kan därmed sägas 

kommunicera lika mycket till organisationen själv som till dess intressenter”(Christensen & 

Askegaard, 2001). 

 

En viktig process för att uppnå målsättningar som engagemang, lojalitet och motivation hos 

organisationens medarbetare, vilket bidrar till att stärka organisationens egen identitet 

(Christensen & Askegaard, 2001). 
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4 Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en kort företagspresentation för att ge läsaren en inblick i de tre 

företag som ingått i studien. Vidare presenteras vad som framkom under intervjuerna som 

genomförts med CSR- cheferna och därefter butikscheferna. Slutligen framförs de 

oförberedda kundbesök som utförts i olika butiker från respektive klädkedja. 

 

 

4.1 Företagspresentation, KappAhl, MQ och RNB 

 KappAhl är en världsledande kedja inom kläder för barn, herr och dam. Företaget har 

varit verksamt sedan år 1953, och har ca 360 butiker i Sverige, Norge, Finland, 

Tjeckien och Polen. År 1993 lanserades KappAhl´s första miljömärkta plagg och 

företaget har sedan dess satt upp höga mål för deras produktioner och siktar mot att bli 

allt mer miljömedvetna. KappAhl började hållbarhetsredovisa officiellt år 2009, men 

de har behandlat miljöfrågor sedan en längre tid tillbaka. År 2005 började företaget 

exempelvis att kommunicera kring hållbarhetsfrågor via deras hemsida (KappAhls 

CSR- rapport 2010).  

 MQ har varit verksam på marknaden i ca femtio år och erbjuder kläder till män och 

kvinnor. Klädkedjan har 106 butiker och har etablerat sig som en av Sveriges ledande 

varumärkeskedjor med mål om att bli ledande på området inom Norden. MQ är nya 

med att presentera en hållbarhetsredovisning och företaget framställde den första 

rapporten år 2010, vilken omfattar 2009/2010 års hållbarhetsarbete. Där företagets 

vision framförs som att kunden ska veta att MQ´s produkter har tagits fram på ett 

ansvarsfullt sätt, både vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö (MQ´s 

hållbarhetsredovisning 2009/2010).  

 RNB (RETAIL AND BRANDS) är en kedja som omfattar allt från kläder till kosmetik. 

Klädkedjan drivs utifrån företagskoncepten JC, Polarn O. Pyret samt Brothers & 

Sisters. Vidare har kedjan butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt 

Illum i Köpenhamn. RNB har ca 430 butiker utsprida i elva länder, med huvudkontor i 

Stockholm. RNB började presentera en offentlig hållbarhetsredovisning år 2007, och 

har numera gemensamma policydokument, en hållbarhetsvision och en utarbetad 

affärsplan för kedjans hållbarhetsfrågor (RNB´s 2009/2010).  
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4.2 Samtal med CSR- chefer  

Samtliga tre företag väljer för närvarande att redovisa företagets definierade hållbarhetsfrågor 

separat från den finansiella årsredovisningen (KappAhl CSR- rapport 2010, MQ´s 

hållbarhetsredovisning 2009/2010, RNB 2009/2010). Rapporterna behandlar frågor kring 

verksamhetens påverkan på yttre miljö, arbetsförhållanden i produktionen, djuretiska frågor, 

internt personalarbete samt samhällsengagemang. Samtliga CSR- chefer menar att 

hållbarhetsredovisningen fungerar som ett sätt för företaget att informera och kommunicera 

med deras intressenter på, om huruvida verksamheten arbetar för att påverka företagets 

definierade hållbarhetsfrågor. 

 Olvenmark (2011-04-14) förklarar hållbarhetsredovisning som en strategisk 

målsättning vad gäller fokus för företagets hållbarhetsarbete, där de olika delarna av 

företagets arbete för hållbar utveckling presenteras. En redogörelse för vad som arbetats med 

och hur nuläget ser ut, vilket också kan fungera som en indikation för vad som behöver 

fokuseras mer på kommande år (Kindgren, 2011-04-15). Hållbarhetsredovisning ses som ett 

bra sätt för företaget att stämma av vad som faktiskt gjorts under året, och för att kunna få 

kommentarer på arbetet i syfte att kunna förbättra dessa arbetsområden (Brodin 2011-04-11; 

Kindgren 2011-04-15). 

 

4.2.1 Intern och extern kommunikation  

Företagens CSR- chefer ser hållbarhetsredovisningen som ett enkelt sätt att kommunicera 

kring företagets hållbarhetsfrågor till berörda intressenter på. Genom att tillhandahålla en årlig 

hållbarhetsrapport besparar även företaget informationsarbete under året lopp. Eftersom 

företaget då inte behöver informera liknande saker upprepade gånger, om sådant som istället 

kan tas del av i en gemensam rapport (Brodin 2011-04-11; Kindgren 2011-04-15).  

Dessutom menar Brodin (2011-04-11) att fler och fler etniska investerare äntrat 

marknaden på senare år. Därför har tillhandahållande av en hållbarhetsredovisning blivit ett 

sätt för RNB att nå ut till dessa. Framförallt som hållbarhetsredovisningen avser att riktas till 

just investerare, men rapporten är även till för företagens samtliga intressenter. Däremot anser 

Brodin (2011-04-11) att information om RNB´s hållbarhetsarbete till kunderna och likaså 

medarbetarna inte i första hand anses vara hållbarhetsredovisningen i sin helhet, då den 

innehåller mycket information. Utan dessa intressenter är framförallt intresserade av snabb 

och lättillgänglig information, varför företagets hemsida troligen tilltalar dessa intressenter 

mer.  

Informationen på företagets hemsida anses vara ett mycket användbart verktyg för 

medarbetarna, då dessa kanske inte alltid hinner ta del av allt som står i 
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hållbarhetsredovisningen (Brodin, 2011-04-11). Samtidigt som alla CSR- chefer menar att det 

är viktigt att medarbetare på butiksnivå har viss kunskap om företagets hållbarhetsarbete, 

eftersom butikspersonalen är företagens ansikte utåt. Därför uppfattas mindre omfattande 

information som framförs på hemsidan vara mer användbar för medarbetarna. Under alla 

intervjuer med företagens CSR- chefer framfördes vikten av att internt sätt kommunicera 

kring företagens hållbarhetsarbete. 

 

”Medarbetarna behöver information för att skapa sig en förståelse för det hållbarhetsarbete 

som bedrivs i organisationen” (Olvenmark, 2011-04-14). 

  

”Det är en trygghet för medarbetarna, att ha den informationen som krävs för att kunna 

besvara eventuella frågor från kunderna” (Kindgren, 2011-04-15). 

 

Olvenmark (2011-04-14) menar därför att redovisningen av hållbarhetsarbetet är en viktig del 

för företaget att lyfta upp frågorna kring hållbar utveckling internt sätt, så att ingen del 

försvinner in i mängden. Detta för att alla hållbarhetsfrågor ska få ett internt fokus och bli en 

naturlig del av verksamheten. Kindgren (2011-04-15) framför ett liknande resonemang om 

hur viktigt det är att alla anställda i hela kedjan hjälps åt i dessa frågor, eftersom alla påverkas 

av vad som sker i företaget. Genom att främja ett internt fokus på hållbarhetsfrågor kan ett 

större engagemang hos medarbetarna skapas för verksamhetens hållbarhetsarbete. Vilket 

enligt Kindgren (2011-04-15) kan vara ett sätt för medarbetare att ta ställning. Ett företag som 

visar att de tar ett socialt ansvar kan därmed få betydelse för hur attraktivt företaget anses vara 

som framtida arbetsgivare. 

 Olvenmark (2011-04-14) framför att en för omfattande redovisningsrapport kan 

skrämma bort vissa tänkbara läsare och att företaget därför strävar efter att göra 

hållbarhetsredovisningen så läsvänlig som möjligt för samtliga intressenter. Det är en ständig 

balansgång då olika intressenter har skilda intressen. Ett sätt att nå ut till så många som 

möjligt kan vara att komplettera hållbarhetsrapporten med eventuella bilagor för dem av 

intresse av en mer detaljerad redogörelse. Brodin (2011-04-11) menar att det redovisade 

materialet i en hållbarhetsredovisning däremot kan behöva bli tydligare och enklare framfört 

så att inte kärnan försvinner i mängden information som presenteras. Detta är något som kan 

beaktas då hållbarhetsredovisning inte är lika konkret som annan finansiell redovisning, där 

jämförbara nyckeltal används som blivit allmänt accepterade. 

 Kindgren (2011-04-15) menar att i detta avseende så är GRI´s riktlinjer en hjälp 

på traven, för att få fram vad som anses vara av betydelse för externa parter utan att det blir 
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för mycket omfattande information i redovisningen. Brodin (2011-04-11) påpekar även att det 

är fördelaktigt att använda olika sätt att kommunicera på, beroende på vilka intressenter 

företaget ämnar nå ut till. Investerare och analytiker som är vana att läsa 

redovisningsrapporter av olika dess slag, både efterfrågar och har mer användning för en 

omfattande rapport varför det är dessa som hållbarhetsredovisningen framförallt riktas till. 

Dessutom ställer företagens ägare krav på att företagen redovisar kring deras 

hållbarhetsfrågor, där en mer omfattande redogörelse för vad som arbetats med efterfrågas. 

 

4.2.2 Kommunikationens trovärdighet 

Under intervjuerna med CSR- cheferna framfördes att både KappAhl, MQ och RNB i flera 

avseenden har beaktat GRI´s ramverk vid utformning av företagets hållbarhetsredovisning. 

Däremot följer ingen av företagen GRI´s riktlinjer fullt ut utan ramverket har istället fungerat 

som en utgångspunkt för att kontrollera vad som borde finnas med i en 

hållbarhetsredovisning, och hur detta på ett bra sätt kan framföras. Alla tre företagen anser att 

GRI´s riktlinjer är en bra grund att stå på. Enligt Brodin (2011-04-11) kan det däremot vara 

bra för företag att anpassa indikatorerna utifrån verksamheten i sig, då exempelvis vissa 

specifikt definierade nyckeltal kan vara svåra att tillämpa för samtliga verksamheter.  

Ett bekymmer med att tillämpa GRI´s riktlinjer fullt ut i praktiken framfördes vara att 

alla händelser och processer inte varit dokumenterade. Kindgren (2011-04-15) påpeka att det 

är något som KappAhl blivit medvetna om att de brister i, när många års arbete och kunskap 

inte funnits fullständigt dokumenterade. Genom att följa GRI har KappAhl därmed fått hjälp 

med att uppmärksamma var de brister i dokumentation, vilket även är anledningen till att 

företaget i nuläget inte tillämpar riktlinjerna fullt ut. 

 

En gemensam uppfattning hos CSR- cheferna är ändå att det viktigaste är att 

redovisningen så långt som möjligt blir en återspegling av det hållbarhetsarbete som 

företaget faktiskt gjort, och inte huruvida den redovisade rapporten fullt ut följer 

redovisningsstandarder som exempelvis GRI. 

 

Speciellt som GRI kan följas i vilket fall som helst, oavsett vilka resultat som presenteras 

menar Brodin (2011-04-11). Därför anser RNB att företagets val att till viss del tillämpa 

GRI´s riktlinjer inte är betydande för hållbarhetsredovisningens trovärdighet och acceptans. 

Däremot så kan det bidra till tyngd för det redovisade materialet i förberedande syfte, ifall 

redovisningen skulle bli ifrågasatt av någon extern part påpekar Brodin (2011-04-11).  
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Till skillnad från RNB´s uppfattning framför både KappAhl och MQ´s CSR- chefer att 

de valt att tillämpa GRI´s riktlinjer framförallt för att skapa trovärdighet och acceptans för 

respektive företags hållbarhetsredovisning. Kindgren (2011-04-15) menar att det är KappAhls 

ambition med att tillämpa GRI´s utarbetade riktlinjer och att det är ett bra verktyg att följa. 

Detta för att inte missa viktiga punkter eller för den delen att ta upp interna och mindre 

intressanta angelägenheter. Dessutom talar investerares möjligheter till att jämföra olika 

företags hållbarhetsredovisning med varandra för att tillämpa GRI´s riktlinjer (Brodin, 2011-

04-11).  

Något som samtliga CSR- chefer däremot anser vara av betydelse för att skapa 

trovärdighet är att företaget faktiskt kommunicerar kring deras hållbarhetsarbete, samt att det 

framförallt är i detta syfte hållbarhetsredovisningen framförs. Som en kommunikationskanal 

till företagets intressenter där ägare, investerare, kunder, leverantörer och medarbetare är 

några som nämns i alla intervjuer. Dessutom påpekas att redovisningen även är till för att 

kommunicera med intresseorganisationer som exempelvis Fair Trade Center. Olika 

gransknings organisationer som genomför kontroller om huruvida verksamheten tar sitt 

samhällsansvar. Samtliga CSR- chefer är överens om att företaget har ett ansvar vad gäller 

hur verksamheten bedrivs i samhället, och att dessa definieras i ett antal hållbarhetsfrågor som 

företaget arbetar med. Det är ett omfattande arbete som företagen lägger ner mycket resurser 

på, varför det även ses som en anledning till att redovisa vad som faktiskt presteras inom 

området.  

 Samtliga tre företag framför dessutom att de utformar företagets 

hållbarhetsredovisning själva och att det är ett omfattande arbete som kräver mycket tid och 

resurser. Något som säkert skulle kunna göras både mer tids och därmed också 

kostnadseffektivare om en extern part sammanställde rapporten (Brodin, 2011-04-11). En 

annan fördel med en extern part som utformar redovisningen skulle kunna vara att den 

framföras på ett mer objektivt och sakligt sätt. Däremot anser i alla fall RNB´s CSR- chef att 

de ändå ser det som fördelaktigt att internt sätt framställa hållbarhetsredovisningen, eftersom 

det kan finnas en risk för att en extern part framför redovisningen mer PR- mässigt än vad 

företaget internt eftersträvar (Brodin, 2011-04-11). Då det viktigaste är att informationen 

presenteras på ett öppet och transparent sätt, vilket samtliga CSR- chefer påpekar upprepade 

gånger. 

 Att hållbarhetsredovisning däremot skulle kunna ses som en form av 

marknadsföring är enligt RNB´s CSR- chef inget som råder i dagens samhälle. Brodin (2011-

04-11) menar att detta synsätt att uppfatta rapporterna som en PR-grej, kanske fanns för ett 

antal år sedan när det endast var ett fåtal företag som hållbarhetsredovisade. Alla tre CSR- 
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chefer menar att det i dagens samhälle finns en given förväntan och ett stort tryck från 

allmänheten på företag att redovisa denna sorts information. Så även om 

hållbarhetsredovisning i grunden inte är en rapport som företagen är tvungna att göra, anser 

samtliga att redovisningen indirekt inte är frivillig. Det skulle annars kunna diskuteras om 

huruvida företagen skulle uppfattas om de valde att inte delge information om deras 

hållbarhetsarbete.  

 Kindgren (2011-04-15) menar att det skett en form av trendbrytning i samhället, 

att företag generellt sätt öppnar sig mer för allmänheten och vågar berätta om verksamheten. 

Det har tidigare funnits en försiktighet från företagens sida, att ligga lågt vad gäller 

kommunikation med utomstående parter. För att inte bli ifrågasatt av exempelvis media med 

motfrågor som kanske inte alltid kan besvaras på ett fördelaktigt sätt. Eftersom det kan vara 

svårt att beskriva hur företaget arbetar för att nå olika resultat, och samtidigt visa att detta görs 

på något som anses vara rätt sätt.  

 

”Numera vågar företag även berätta om eventuella bekymmer som de arbetar med” 

(Kindgren, 2011-04-15).  

 

Samtliga CSR- chefer anser att det är viktigt att även delge information om misslyckanden för 

att arbetet liksom redovisningen ska kunna bli tillförlitlig. Likväl anser både MQ och 

KappAhl´s CSR- chefer att hållbarhetsredovisningen ändå kan uppfattas som en form av 

marknadsföring. Eftersom de förmodar att företagets val att presentera en sådan kan ge dem 

fördelar gentemot andra företag om redovisningen uppfattas som trovärdig (Kindgren 2011-

04-15; Olvenmark 2011-04-14). 

Som tidigare nämnts så granskar organisationer som Fair Trade Center, med jämna 

mellanrum att företag i klädbranschen tar sitt samhällsansvar, i och med hur företagen verkar 

på marknaden. Brodin (2011-04-11) menar att även om det är ett viktigt arbete som 

organisationer av detta slag bidrar med, så kan dessa rapporter anses tveksamma i vissa 

avseenden. Eftersom RNB ofta får en känsla av att de som granskar har förutfattade meningar 

vad gäller verksamheter i branschen. Exempelvis när kontrollerna följs upp med frågor av 

olika slag. Arbetet för hållbar utveckling kan givetvis hela tiden förbättras och det finns 

fortfarande mycket kvar att arbeta på, så det är naturligtvis positivt att lyfta fram dessa 

aspekter menar samtliga CSR- chefer.  

Däremot framför Brodin (2011-04-11) att det ändå bör påpekas att sådana här 

granskningsrapporter framställs i ett visst syfte, samt att rapporterna är en sammanställning av 

den granskande organisationens helhetsintryck där även deras eventuellt förutfattade 
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meningar ingår. Brodin (2011-04-11) menar att RNB ofta upplever det som att 

organisationerna redan från början har bestämt huruvida utfallet kommer att bli, innan själva 

granskningsarbetet påbörjats. Det är naturligtvis lika viktigt att granskningsrapporter, som 

företagets hållbarhetsredovisning så nära det bara går är en återspegling av arbetet som 

faktiskt gjorts inom företaget. Olvenmark (2011-04-14) menar däremot att det är viktigt att 

skapa sig en förståelse för den granskande organisationens intresse. Därför ställer 

organisationen vissa frågor, och att bildar en dialog samt kommunicera med dem. Om 

företaget har förståelse för syftet med granskningen kan eventuella konflikter minimeras, så 

att båda parter får ut någonting av granskningen. 

 

4.3 Samtal med butikschefer 

4.3.1 Intern kommunikation  

Vid båda intervjutillfällena framkom att det var svårt för butikscheferna att först förstå vad 

som menades med en hållbarhetsredovisning. Butikschef Y (2011-05-17) frågade direkt vad 

ordet stod för, vad som menades med begreppet hållbarhetsredovisning. Butikschefen nämnde 

därefter att företaget har hållbarhets redovisat ett bra tag nu, men att företaget inte specifikt 

använder detta ord vid den interna kommunikationen. Företaget delar istället in ämnet i 

mindre delar, som exempelvis moral och miljöaspekter.  

 Butikschef X (2011-04-28) berättade att det finns information om företagets 

hållbarhetsarbete att finna på internet och att denna ständigt uppdateras. Däremot är det är upp 

till den anställda själv att titta igenom och hålla sig informerad. Även butikschef Y (2011-05-

17) tar del av den hållbarhetsinformation som finns tillgänglig via internet. Däremot framför 

denna butikschef att detta till stor del görs vid början av en anställning och även fast tjänsten 

som butikschef endast varat under en kortare tid så har Y jobbat inom kedjan i flera år. X 

(2011-04-28) tycker personligen att det är viktigt att ta del av arbetet som sker inom 

koncernen och försöker avsätta tid till att ta del av hållbarhetsredovisningen, dock framförs 

här att det handlar om tidsaspekter.  

 

”Det beror helt på var man som anställd själv väljer att lägga krutet, i butiken eller på 

kontoret” (Butikschef X, 2011-04-28). 

 

Butikschef X har inte varit chef så länge, endast några år, och väljer själv att vara ute i butiken 

istället för att sitta på kontoret. X tycker därför att det kan vara svårt att hinna med att ta del 

av alla formella rapporter och kontors sysslor, eftersom denne hellre prioriterar att vara ute i 
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butiken. Detta håller även Y (2011-05-17) med om, att hellre lägga sin tid på att vara ute i 

butiken och menar att det kanske beror på den relativt korta tiden som butikschef. 

Båda butikscheferna nämner att de själva har en viss inverkan och möjligheten att ge 

förslag till ledningen om hållbarhetsredovisningen och andra redogörelser som företaget 

tillhandahåller. Redovisningen är dock ledningens sak och de som styr och ställer över vem 

som får det sista ordet vid all sådan kommunikation. X (2011-04-28) menar vidare att inga 

möten planeras och att ledningen inte direkt kommunicerar med butiken för vidare 

information om kedjans hållbarhetsredovisning. Däremot menar X att denne själv som 

butikschef, utan att få någon order eller liknande från huvudkontoret, ställer stora krav på sina 

anställda. Butikschefen menar att personalen måste vara utbildade och ha kunskap om vart 

kläderna kommer ifrån samt hur förhållandena ser ut mellan olika leverantörer som företaget 

samarbetar med. Detta anses viktigt för att de anställda skall kunna svara på olika frågor som 

kunderna kommer med. Därför tycker X (2011-04-28) personligen att det är viktigt att ha 

möten med sin personal och att hela tiden kommunicera och uppdatera dem om vad som 

händer i leverantörskedjan. 

Även butikschef Y (2011-05-17) säger att det inte ordnas några formella möten från 

företagets ledning. Butikerna uppdateras däremot ifall det kommer någon ny information som 

de anställda behöver ta del av via e-post. Sådan kommunikation kan handla om att exempelvis 

bredda anställdas kunskap om kedjans ekologiska varor. Y (2011-05-17) tar däremot inget 

eget initiativ i form av möten eller liknande med sina medarbetare, utan menar att detta är 

något som butikspersonalen förväntas kunna. Dock anser butikschefen att det är viktigt att 

medarbetarna skall kunna sin sak.  

 

”Det är viktigt för butikspersonalen att ha kunskap om företagets hållbarhetsarbete för att 

befinna sig i en säker ställning när eventuella kunder frågar om företagets produkter” 

(Butikschef Y, 2011-05-17). 

 

Butikschef Y (2011-05-17) framför att när en person blir anställd i företaget så får denna 

information om nödvändiga saker inom kedjan, som bland annat hållbarhetsredovisningen i 

form av en utbildning. Därför förutsätter Y som butikschef att de anställda som arbetar inom 

företaget har kunskap om det hållbarhetsarbete som bedrivs i verksamheten. 
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4.3.2 Kommunikationens trovärdighet  

Butikschef X (2011-04-28) diskuterar om att det egentligen inte går att vara helt säker på vad 

som händer i fabrikerna, men att X förlitar sig på vad ledningen förmedlar och informerar om. 

Butikschefen menar att det trots allt är stora leverantörer som företaget samarbetar med och 

därför har X förtroende för att företaget väljer dessa med omsorg. Det är en stor kedja och den 

har blivit det av en anledning menar butikschefen. För att kunna komma så långt så bör 

ledningen ha bra uppsikt om vad som händer runtomkring och vilka leverantörerna är. Y 

(2011-05-17) nämner att kedjan har bra villkor för sina medarbetare och menar att det även 

finns bra villkor för leverantörerna. Det är endast via ledningen som villkoren sätts och de 

anställda på butiksnivå får rätta sig efter dessa. Butikschefen menar däremot att ledningen 

verkligen är att lita på eftersom kedjan även har medarbetare som finns ute i fabrikerna och 

som företaget samarbetar med därifrån. 

Butikschef X (2011-04-28) anser inte att hållbarhetsredovisningens innehåll, att värna 

om miljön och att ha uppsikt om huruvida leverantörerna har tillverkat produkterna är att se 

som marknadsföring. Utan detta visar att medarbetarna själva inte skulle uppmuntra till dåligt 

framställda produktioner. Om företaget skulle ha produkter som kunderna fått reda på var 

tillverkade utifrån en produktionsmetod som inte utförs på ett acceptabelt sätt så kanske de 

inte skulle köpa från deras butik längre. Eftersom det händer att kunder kommer in och frågar 

när det har varit mediala debatter om olika sorters produkter och tillverkningsmetoder. Därför 

menar X (2011-04-28) att det är viktigt att veta företagets ställning i sådana frågor, för att 

kunna förklara hur det förhåller sig inom företaget.   

Butikschef X (2011-04-28) tycker att det är viktigt att ha produkter som kunderna 

värdesätter och som kunderna känner sig trygga med när de handlar. Vidare framförs att det är 

svårt att vara informationsbärare och att det är upp till var och en som anställd att ta eget 

ansvar för att hålla sig informerad. Y (2011-05-17) tror inte heller att företaget 

hållbarhetsredovisar i marknadsföringssyfte, utan för att företagets medarbetare verkligen bryr 

sig om dessa frågor. Butikschefen säger att företaget har hållit på med detta arbete länge och 

att denne upplever det som att företaget verkligen strävar efter att uppnå en hållbar utveckling 

av verksamheten.  
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4.4  Oförberedda kundbesök  

I företagens hållbarhetsredovisningar framförs att produktionsmetoder som kan drabba 

arbetarna i fabrikerna negativt inte tillåts i deras leverantörskedjor, samt att företagen tar 

avstånd från sådan tillverkningssätt (KappAhl CSR- rapport 2010, MQ´s 

hållbarhetsredovisning 2009/2010, RNB 2009/2010). Bland annat framförs att sandblästring 

är en produktionsmetod som inte används, eftersom metoden anses vara ytterst tvivelaktig på 

grund av de hälsofarliga aspekterna som drabbar fabriksarbetarna. Sandblästring används för 

att få ett speciellt utseende på vissa klädesplagg som finns i samtliga av KappAhl, MQ och 

RNB´s klädkedjor.  

 Kundbesök nr. ett (2011-04-27): Väl inne i en av företagens butiker valdes 

därför ett klädesplagg av sådant slag ut som väl kunde vara föremål från denna sortens 

produktionsmetod. Personalen tillfrågades om vilken metod som använts på klädesplagget för 

att få dess speciella utseende. Det första intrycket som personalen gav var att denna var 

mycket ärlig och hjälpsam. Därför frågades rakt ut om den tvivelaktiga produktionsmetoden 

sandblästring, hade används på det utvalda klädesplagget. Personalen nämnde att denna kände 

igen metoden som efterfrågades och menade att metoden var vanlig. Däremot var det lite 

diffust om personen menade i företagets butiker eller mera allmänt. Den tillfrågade personen 

var trots allt fundersam i frågan som ställdes och kunde inte ge ett klart och tillförlitligt svar. 

Personen kunde inte heller ge svar trots att denna febrilt letade på etiketten. Vidare nämnde 

personen något intressant om denna produktionsmetod, nämligen att ibland väljer tillverkarna 

att inte skriva ner vilka metoder som använts på etiketten, speciellt vid tvivelaktiga sådana.  

 

I företagens hållbarhetsredovisningar framförs även att företagen tar avstånd från 

produktionsmetoder som kan medföra djur till onödigt lidande eller sjukdomar (KappAhl 

CSR- rapport 2010, MQ´s hållbarhetsredovisning 2009/2010, RNB 2009/2010). Enligt ett av 

företagens hållbarhetsredovisning presenteras att företaget inte använder merinoull från 

Australien. Eftersom merinoull från detta land framställs genom ingreppet mulesing som 

debatterats kring under senare år som en plågsam metod för djuren. I ett av kundbesöken i 

denna kedjas butiker framfördes därför en fråga rörande denna produktionsmetod som 

beskrivs som direkt smärtsam för djurets välbefinnande. Materialet merinoull används i flera 

olika klädesplagg i denna klädkedjas butiker.   

 Kundbesök nr. två (2011-04-27): Butikspersonalen som tillfrågades om kläderna 

i företagets butik innehöll material av detta slag var hjälpsam och trevlig. Det märktes att 

personen i fråga hade uppsikt på kläderna i butiken och visste vad denna pratade om. En 

intressant iakttagelse i detta kundbesök var att personen i fråga var kvick på att svara på det 
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tillfrågade. Vid frågan om butiken säljer kläder innehållande merinoull, svarade personen 

först ja. Däremot fortsatte denna självmant att informera om att företagets kläder inte 

innehåller ull från Australien, eftersom materialet där inte framställs på ett etniskt sätt. 

 Vidare presenteras i hållbarhetsredovisningen för samma företag som i stycket 

ovan, att en stor del av sortimentet är tillverkade av ekologisk bomull samt att företaget har 

svanmärkta klädesplagg. Därför tillfrågades även vad butikens skyltar stod för, som 

uppmanade kunderna om att kläderna var svanmärkta. Butikspersonalen menade att skyltarna 

visar att kläderna är etniskt tillverkade vad gäller kemikalienivåer och att de innehåller 

ekologisk bomull. Personen som tillfrågades nämnde därefter att de flesta av företagets 

produkter är tillverkade av ekologisk bomull. Vidare påpekade butikspersonalen att företagets 

mål är att alla kläder ska vara av ekologiskt tillverkat material och att företaget strävar efter 

att uppfylla detta.  

 

Samtliga av de tre företagen presenterar i hållbarhetsredovisningen att de har kläder av 

ekologisk bomull i sortiment. I redovisningen framförs även vad företagens mål för år 2010 

var, angående hur stor del av varorna i butikerna som skulle vara av ekologisk bomull. 

Dessutom presenteras en prognos för hur företagens mål ser ut i denna fråga för en 

överblickande tid framåt (KappAhl CSR- rapport 2010, MQ´s hållbarhetsredovisning 

2009/2010, RNB 2009/2010). 

 Kundbesök nr. tre (2011-04-27): I ett kundbesök i en av företagens butiker 

frågades därför efter några av klädesplaggens material. Eftersom det som kund var svårt att 

hitta något som tydligt visade vilka av kläderna som innehöll ekologisk bomull tillfrågades en 

i personalen om butiken överhuvudtaget hade sådana klädesplagg. Här blev vi bemötta av en 

lite förvirrad person som sprang runt och letade i butiken genom att titta på klädernas 

etiketter. Personen i fråga kom sedan fram till att butiken hade två olika skjortor som var 

tillverkade av ekologisk bomull.  

 Kundbesök nr. fyra (2011-04-27): I en av kedjornas butiker besöktes 

barnavdelningen. Varav en fråga gällande klädernas material ställdes till en av 

butikspersonalen. Vi tog ett klädesplagg som inte var märkt som ekologisk bomull och hörde 

oss för om materialet, för att på så sätt starta en konversation. Personen i fråga var trevlig och 

sa direkt att detta inte var ekologiskt bomull men visade snabbt vart kläder av detta slag kunde 

hittas. Till vår förvåning så var det endast en liten del av butikens varor som visade sig vara 

av ekologisk bomull. Därför tillfrågades även om det gick att finna kläder med ekologisk 

bomull på vuxenavdelningen, men det visade sig inte finnas. Personen som tillfrågades 

framstod som kunnig när denna direkt kunde visa vilka av butikens kläder som var av 
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ekologiskt material, utan att leta på etiketter. Dock kunde den tillfrågade inte ge svar på 

företagets målsättning, vad gäller hur stor del av sortimentet som eftersträvas att vara av 

ekologiskt material.   

 Kundbesök nr. fem (2011-04-27): I ett annat kundbesök i samma företag som 

stycket ovan besöktes även vuxenavdelningen. Ett klädesplagg som var märkt med “it´s all 

about nature” på etiketten valdes ut och vi hörde med en av butikspersonalen vad detta 

egentligen innebar. Om det betydde att klädesplagget var av ett ekologiskt tillverkat material 

och i så fall hur. Personen i fråga upplevdes som osäker och lite nervös över det tillfrågade då 

denna gick och tittade på de andra klädesplaggen med samma etiketter. Till slut svarade 

personen kort att eftersom det står “it´s all about nature” på etiketten så borde det betyda att 

klädesplagget trots allt är ekologiskt tillverkat.  

 Kundbesök nr. sex (2011-05-14): Vid detta kundbesök tillfrågades även här vad 

butikens skyltar stod för, som visade att kläderna var svanmärkta. Butikspersonalen som 

tillfrågades gav ett trevligt och hjälpsamt bemötande. Det märktes även här att personen i 

fråga hade god uppsikt på kläderna i butiken när denna beskriv vad skyltarna och klädernas 

olika etiketter stod för. Personen svarade förtroendeingivande på frågorna som ställdes och 

informerade även självmant om vad företaget har för målsättning med deras ekologiskt 

tillverkade produkter. 

 Kundbesök nr. sju (2011-05-14): Ett liknande mottagande där personen som 

tillfrågades var mycket hjälpsam erhölls i ytterligare en av klädkedjornas butiker. Där 

butikspersonalen som tillfrågades hördes om några av klädesplaggens material. Personen 

informerade om vilka kläder i butiken som var av ekologisk bomull och tillverkade enligt de 

kemikaliska restriktioner som företaget följer. Däremot kunde inga av företagets specifika 

målsättningar delges. Dock menade personen som tillfrågades att detta kunde denna ta redan 

på om vi ville ha mer detaljerad information.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras studiens empiriska material utifrån de presenterade teorierna. För 

att skapa förståelse för de studerade företagens agerande, att tillhandahålla en 

hållbarhetsredovisning inleds kapitlet med att analysera vad som framfördes under 

intervjuerna med legitimitets- och intressent-teorin. Sedan följer en diskussion kring hur 

hållbarhetsredovisningen kommuniceras inom företagen för att därmed undersöka den 

interna kommunikationens betydelse för redovisningens trovärdighet. Varigenom sista 

avsnittet sammanfattar analysen. 

 

 

5.1 Hållbarhetsredovisning - en legitimerande strategi 

De studerade företagen, KappAhl, RNB och MQ´s agerande att tillhandahålla allmänheten en 

hållbarhetsredovisning kan jämföras med Deegans (2002) beskrivningen av organisationers 

agerande utifrån ett ”socialt kontrakt” mellan organisationen och samhället inom vilket den 

verkar. Framförallt som CSR- cheferna menar att hållbarhetsredovisningen indirekt inte är 

frivillig, att det annars kan diskuteras hur företagen skulle uppfattas om de valde att inte 

kommunicera kring deras hållbarhetsarbete. CSR cheferna menar att det finns en given 

förväntan och ett stort tryck från allmänheten att dagens företag ska redovisa hur de arbetar 

för hållbar utveckling i samhället. Dowling och Pfeffer (1975) beskriver organisationers 

handlande som att upprätthålla en överensstämmelse mellan samhällets förväntningar och 

uppfattningar om organisationen, en hela tiden pågående process för att framstå som legitim 

av utomstående parter. Vilket även butikschefernas åsikter tyder på, utifrån deras framförande 

att när samhället uppmärksammar debatter av olika organisatoriska angelägenheter uppstår 

det ofta mer tryck från exempelvis kunderna, som vid bristande kommunikation annars 

kanske väljer ett annat företag. 

Omgivningens förväntningar och krav på företagen kan därmed förklaras enligt 

legitimitets- teorin. Eftersom förespråkare för teorin menar att organisationer inte har någon 

given rätt att förbruka samhällets resurser och därför måste organisationslegitimitet och rätten 

till att fortsätta bedriva verksamheten gå hand i hand (Deegan 2002). Detta kan framförallt 

beaktas då samtliga av företagens CSR- chefer framfört att de anser att företaget har ett ansvar 

för hur verksamheten bedrivs i samhället, samt att de inte ser redovisningen som ett frivilligt 

alternativ. Även argument som att hållbarhetsredovisningen fungerar som ett strategiskt 

agerande från organisationen sida kan tillämpas, för att visa på det legitima i och med 

verksamhetens fortsatta existens (Dowling & Pfeffer, 1975).  
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En butikschef framförde dessutom att företaget har hållit på med hållbarhetsarbetet 

under en längre tid och att denna därför uppfattar det som att företaget verkligen strävar efter 

att ta sitt samhällsansvar. Butikscheferna menar att hållbarhetsarbetet visar att företagens 

medarbetare värdesätter att kunderna känner sig trygga med deras varor och att det handlar 

om genuina värderingar inom organisationen. Därtill menar CSR- cheferna att företagens 

arbete för hållbar utveckling är något som de lägger ner mycket resurser på, varför företagen 

därför vill förmedla detta till omgivningen. 

Däremot menar en del forskare att det inte finns några belägg för att strategier som 

används i syfte att skapa legitimitet verkligen fungerar (Deegan, 2002). Liksom om några 

grupper i samhället blir mer påverkade av legitimerande information än andra, alltså om 

företagen uppfattar det som att vissa grupper av intressenter är mer påverkbara än andra 

(O´Donovan, 2002). Något som CSR- cheferna däremot anser vara av betydelse för att 

överhuvudtaget kunna uppfattas som ett legitimt företaget, är att företaget faktiskt 

kommunicerar kring deras hållbarhetsarbete och att det är i detta syfte 

hållbarhetsredovisningen framförs. Därför menar CSR- cheferna att hållbarhetsredovisningen 

fungerar som en kommunikationskanal för att nå ut till företagens olika intressenter på. Detta 

kan jämföras med vad som fokuserats på den senaste tiden inom intressent- teorin, där vikten 

av att bemöta och involvera intressenterna i verksamheten ses som en förutsättning för en 

framgångsrik verksamhet på lång sikt (Mursing & Schultz 2006). Därför har företagens val att 

presentera en hållbarhetsredovisning närmare analyseras med hjälp av intressent- teorin. 

 

5.2 Kommunikation med intressenter 
 

Intressent-teorin förklarar en organisations intressenter som alla grupper eller individer som 

kan påverka och som själva påverkas av organisationens verksamhet (Freeman & Reed, 

1983). Utifrån Freeman och Reed (1983) intressent-definition menar företagens CSR- chefer 

att hållbarhetsredovisningen är ett enkelt sätt att informera och kommunicera till företagets 

samtliga intressenter på. Detta kan beskrivas vara i enlighet med den syn som förespråkare för 

den etniska delen av intressent-teorin har. Vilka argumenterar för att alla intressenter ska 

tillgodoses på lika villkor, varför organisationer måste agera utifrån intresse för samtliga 

intressenter (Donaldson & Preston 1995; Freeman & Reed 1983; Hasnas 1998).  

 Däremot menar CSR- cheferna att hållbarhetsredovisningen framförallt vänder 

sig till kunder, medarbetare, leverantörer, ägare och investerare. Detta förefaller vara i 

enlighet med vad andra förespråkare inom intressent- teorins lednings del hävdar, att 

organisationer inte bemöter alla intressenters krav lika. Här framförs argument som de först 
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prioriterade är intressenter med särskild makt över organisationen (Bailey et al. 2000; Ullman 

1985). Företagens val att definiera vissa intressenter som speciellt viktiga för verksamheten, 

både i redovisningen och vid samtalen med CSR- cheferna kan därmed tyda på att dessa 

intressenter anses inneha en speciell maktposition. Det kan förklaras genom att kunder, 

medarbetare, leverantörer, ägare och investerare framförallt är avgörande för företagens 

fortsatta överlevnad. Vilket kan kategorisera intressenterna till företagens primära intressenter 

i enlighet med Clarksons (1995) definition. 

Denna uppdelning av primära och sekundära intressenter och att tillmötesgå deras 

intressen på olika sätt (Clarksons, 1995), kan speciellt beaktas vad gäller MQ´s CSR- chefs 

framförande att det är en ständig balansgång mellan olika intressenters skilda intressen. 

Dessutom menade RNB´s CSR- chef att företaget anser att det är fördelaktigt att använda 

olika sätt att kommunicera på, beroende på vilka intressenter som budskapet ämnar nå fram 

till. Detta kan tyda på att företagen inte kommunicerar på samma sätt till samtliga intressenter, 

i enlighet med ledningsdelen av intressent- teorin (Bailey et al. 2000; Ullman 1985).  

Något som ytterligare talar för att företagen inte kommunicerar på samma sätt till 

samtliga intressenter är butikschefernas framföranden. Eftersom det först verkade vara svårt 

för butikscheferna att förstå vad begreppet hållbarhetsredovisning stod för. Dessutom så 

menade en butikschef att företaget inte använder ordet hållbarhetsredovisning vid den interna 

kommunikationen. Däremot ansåg samtliga CSR- chefer att företagens medarbetare 

framförallt behöver den information som presenteras i hållbarhetsredovisningen. Både för att 

kunna svara på eventuella frågor men även för att skapa sig en förståelse för hur 

verksamheten bedrivs. Butikscheferna föreföll även vara av samma åsikt, att det är viktigt för 

butikspersonalen att kunna sin sak, för att befinna sig i en säker position när kunder frågar om 

företagets produkter. Speciellt som butikscheferna påpekade att kunderna framförallt är 

intresserade av den hållbarhetsinformation som presenteras i redovisningen. Framförallt när 

media uppmärksammar sådant som anses vara oacceptabla produktionsmetoder.   

 Även om företagen väljer att kommunicera med intressenterna på lite olika sätt, vilket 

kan vara fallet i dessa företag så menar forskare att det i sådana fall är viktigt att 

informationen inte skiljer sig åt (Dawkins, 2004). Vid en diskussion om huruvida skiftande 

kommunikation bidrar till att informationen skiljer sig åt, så måste här påpekas att samtliga av 

företagen presenterar en hållbarhetsredovisning till allmänheten. En redogörelse för alla som 

vill ta del av denna, vilket även MQ´s CSR- chef mena är anledningen till att företaget strävar 

efter att göra den så läsvänlig som möjligt för samtliga intressenter. Därmed kan företagens 

agerande, att tillhandahålla en hållbarhetsredovisning likväl ses som ett sätt att tillmötesgå 

alla företagens intressenter, precis som Hasnas (1998) argumenterar för. 
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Däremot har det framförts att de olika delarna av intressent- teorin inte behöver ses 

som motstridiga, utan tillsammans kan förklara olika perspektiv på organisationers relationer 

med intressenterna (Deegan & Unerman, 2006 s. 302). I enlighet med Deegan och Unermans 

synsätt menar RNB´s CSR- chef att ägare och investerare som är vana att läsa 

redovisningsrapporter både efterfrågar och har mer användning för en mer omfattande 

hållbarhetsredovisning, till skillnad från kunder och medarbetare som är intresserade av snabb 

och lättillgänglig information. CSR- cheferna menar att en för omfattande 

hållbarhetsredovisningen som innehåller mycket information inte alltid tilltalar alla 

intressenter, vilket kan skrämma bort vissa läsare som företaget vill nå fram till. Därför ser 

CSR- cheferna det som en bra anledning att även kommunicera med intressenterna på olika 

sätt. Utifrån detta kan företagens val att kommunicera genom hållbarhetsredovisningen med 

vissa specifika intressenter förklaras med hjälp av båda riktningarna inom intressent-teorin. 

 

5.3 Kommunikation med specifika intressenter 
 

Företagens agerande att välja att kommunicera med intressenterna på olika sätt kunde 

urskiljas under flera intervjutillfällen. RNB´s CSR- chef menade exempelvis att medarbetarna 

inte alltid hinner ta del av allt som står i hållbarhetsredovisningen. Vilket även framfördes av 

butikscheferna som påpekade att det är svårt att hinna med att ta del av alla rapporter 

samtidigt som kontor och butik ska skötas. Det blir därför ofta en fråga om tidsaspekter, vart 

butikschefen själv väljer att lägga sin tid och att detta helt ligger under det egna ansvaret. 

Däremot ansåg butikscheferna att det är en viktig del av arbetet att hålla sig uppdaterad och 

att de därför avsätter tid till att ta del av information, men då av sådan som finns att finna på 

internet. Detta får även stöd av RNB´s CSR- chef som påpekar att mindre omfattande 

information som företaget istället kommunicerar via hemsidan är ett användbart verktyg för 

medarbetarna.  

 Utifrån Hasnas (1998) synsätt på intressekonflikter, att organisationen måste ta 

hänsyn till alla intressenter, och hantera intressekonflikter i syfte att skapas en balans mellan 

intressenternas skilda intressen. Behöver inte kommunikation med intressenter på ett lite 

varierande sett betyda att organisationen åsidosätter en intressents önskningar framför en 

annans, utan att organisationen försöker bemöta alla intressenters behov utifrån deras 

specifika intressen. Detta kan beaktas utifrån CSR- chefer framföranden, att samtidigt som 

företagens ägare ställer krav på en mer omfattande redogörelse för vad som arbetats med 

inom hållbarhetsområdet. Så är det också viktigt att medarbetare på butiksnivå har kunskap 

om företagets hållbarhetsarbete. Speciellt som butikspersonalen är företagets ansikte utåt, men 
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att dessa inte tilltalas en för omfattande redovisningsrapport. Därför kan företagen agerande 

ses som ett försök till att skapa en balans i den intressekonflikt som uppstår mellan dessa olika 

intressenters behov, likt Hasnas (1998) framföranden. 

Flera forskare har även framfört att de förväntningar och krav som olika intressenter 

har på en organisation förändras, varför strategierna som tillämpas hela tiden måste anpassas 

för att kunna uppfylla dess avsedda syften (Friedman & Miles 2002; Roberts 1992; Unerman 

& Bennett 2004). För att kunna profilera organisationen som socialt ansvarstagande och 

stärka relationerna med intressenterna, anses därför hållbarhetsredovisningen fungera som en 

viktig del av den strategi som används för att uppnå detta (Roberts, 1992). Däremot kan 

Deegan och Unermans (2006, s. 290) teorier beaktas i detta fall eftersom CSR- cheferna 

menar att hållbarhetsredovisningen i sin helhet framförallt är avsedd för vissa intressenter, 

vilket även butikschefernas okunskap om begreppet och redovisningens innehåll tyder på. 

Deegan och Unerman (2006, s. 290) menar nämligen att alla strategier som en organisation 

tillämpar, som exempelvis hållbarhetsredovisningar till allmänheten, direkt kan kopplas till 

bemötande av specifika intressenters krav och förväntningar.  

Utifrån Deegan och Unermans (2006, s. 290) kan därmed hållbarhetsredovisningen 

sägas fungera som företagens strategi att speciellt kommunicera med en del av företagens 

primära intressenter på, närmare bestämt ägare och investerare. Vilket även butikschefernas 

åsikter pekar på, när de framfört att medarbetarna endast har en viss möjlighet att påverka 

hållbarhetsredovisningen genom att komma med förslag men att detta framförallt är ledningen 

sak. Butikscheferna menade dessutom att det är ledningen som i slutändan bestämmer 

angående all sådan kommunikation. Något som ytterligare tyder på redovisningens som 

kommunikationskanal till ägare och investerare är att både CSR- cheferna och butikscheferna 

framför att medarbetarna framförallt får information om företagens hållbarhetsarbete genom 

internet. Varigenom medarbetarna uppdateras via hemsidan samt kontaktas via e-post vid 

ytterligare behov.  
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5.4 Kommunikationens trovärdighet 
 

De studerade företagens hållbarhetsredovisning, som en kommunikationsstrategi för att nå 

ägare och investerare kan därmed tolkas som ett sätt för kapitalet att skydda sina egna 

intressen på, i enlighet med political economy theory (Deegan & Unerman 2006, s. 269; Gray 

et al. 1996, s. 48). Teorin inom vilka forskare menar att det inte går att se 

hållbarhetsredovisningar som objektiva och trovärdiga rapporter, eftersom de är skapade av 

organisationen själv. Speciellt som samtliga CSR- chefer framfört att företagen utformar 

hållbarhetsredovisningen internt.  

 Likt Deegan och Unerman (2006, s. 269) åsikter uttryckte dessutom RNB´s 

CSR- chef en medvetenhet om att ifall en extern part skulle sammanställt redovisningen så 

skulle den kanske uppfattas som mer objektiv och saklig. Å andra sidan ansåg företaget likväl 

det som fördelaktigt att själva framställa hållbarhetsredovisningen, på grund av externa 

parters risk att utforma redovisningen för marknadsföringsmässigt. Samtidigt menade CSR- 

chefen att hållbarhetsredovisningen i sig inte borde ses som en form av marknadsföring, 

eftersom många företag i dagens samhälle gör detta. Likt detta framförde båda butikscheferna 

att de inte ansåg att värna om miljö och samhällsfrågor är någon form av marknadsföring, 

utan att den endast visar att företagets medarbetare verkligen bryr sig om dessa frågor. 

Butikscheferna menar att det visar företagets värderingar och att medarbetarna själva inte 

skulle uppmuntra till tvivelaktiga produktionsmetoder.  

 Däremot ansåg både MQ och KappAhl´s CSR- chefer att 

hållbarhetsredovisningen likväl kan uppfattas som en form av marknadsföring. Eftersom 

företagen förmodar att deras val att presentera en sådan kan ge företagen fördelar om 

redovisningen framstår som trovärdig. Vare sig hållbarhetsredovisningen uppfattas som 

marknadsföring eller inte så kan rapporten därmed ses som ett resultat skapat av företagets 

utbyte med dess omgivning. Framförallt som redovisningen skapats som 

kommunikationskanal till en del av företagens primära intressenter. Vilket kan ses som ett 

försök att påverka intressenterna genom att kommunicera ett antal olika särintressen, något 

som bland annat Deegan och Unerman (2006, s. 269) framfört. Om redovisningen dessutom 

kan uttryckas som kommunikationskälla till just ägare och investerare, så kan 

hållbarhetsredovisningen framförallt sägas bidra till att ta tillvara på företagens egna 

intressen. Eftersom redovisningen förmodas ge fördelar åt företaget om den presenteras på ett 

trovärdigt sätt, i enlighet med vad forskarna lyft fram inom political economy theory (Deegan 

& Unerman 2006, s. 269; Gray et al. 1996, s. 48). 
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Det har argumenterats för att kommunikationsstrategier i syfte att visa hur organisationen tar 

sitt sociala ansvar är ett användbart verktyg för att kunna upprätthålla goda och lojala 

relationer med intressenter på lång sikt (Friedman & Miles 2002; Roberts 1992; Unerman & 

Bennett 2004). Utifrån dessa forskares åsikter kan anledningen till att företagen framförallt 

vill kommunicera till vissa primära intressenter genom hållbarhetsredovisningen ytterligare 

tyda på att företagen agerar i eget intresse men utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

För att hållbarhetsredovisningar ska kunna uppfattas som trovärdiga bör däremot 

tydlig resultatinformation presenteras samt vad dessa åtaganden innebär för organisationen 

(Du et al., 2010). Precis som Du et al. (2010) framfört anser samtliga CSR- chefer att det är 

viktigt att även delge information om misslyckanden för att redovisningen ska kunna bli 

tillförlitlig. KappAhls CSR- chef beskrev detta som en form av trendbrytning i samhället, att 

företag idag öppnar sig mer för allmänheten och vågar berätta utförligare om hur 

verksamheten bedrivs, både bra och mindre bra resultat. 

Det framförs även att hur en organisation kommunicerar deras hållbarhetsarbete till 

intressenterna, är av betydelse för att inte budskapet ska få motsatt effekt och endast framstå 

som en fin fasad (Dawkins 2004; Du et al., 2010). Detta kan speciellt beaktas vid studerande 

av dessa företag, eftersom deras hållbarhetsredovisningar är skapade av företagen självt vilket 

tidigare nämnts. Något som gör att rapporterna aldrig kan framstå som helt objektiva 

dokument (Deegan & Unerman, 2006, s. 269). Det anses därför att en organisations anställda 

och word of mouth väger mycket tyngre än vad hållbarhetsredovisningen någonsin kan göra. 

Samtidigt som de anställda ofta förbises som kommunikationskälla för att nå ut med 

organisationens hållbarhetsarbete (Dawkins, 2004).  Utveckling av den interna 

kommunikationen kring organisationens hållbarhetsarbete är därmed att föredra. I enlighet 

med detta resonemang menar samtliga CSR- chefer att företagen ser det som viktigt att lyfta 

upp hållbarhetsfrågorna internt i företaget. Eftersom alla medarbetare påverkas av vad som 

händer i företaget och därmed måste alla led i organisationen hjälps åt i hållbarhetsfrågorna. 

Vilket Dawkins (2004) framfört är en förutsättning för att budskapet med 

hållbarhetsredovisningen ska uppfattas som trovärdigt, att arbetet genomsyrar alla led i 

organisationen. På detta vis kan likväl företagens internt sammanställda 

hållbarhetsredovisning ändå uppfattas som trovärdig och därtill legitimerande, om 

värderingarna genomsyrar hela organisationen. Detta kan däremot inte bedömas genom bara 

CSR- cheferna eller deras utformade redovisningsrapport, eftersom detta endast är en 

organisationsnivå. Därför har den interna kommunikationen kring företagens 

hållbarhetsarbete närmare studerats, men på grund av begränsad insyn har även kundbesök 

kompletterat detta. 
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5.5 Den interna kommunikationen 
 

CSR- cheferna menar att företagen arbetar för att främja ett internt fokus på 

hållbarhetsfrågorna, samt att genom intern kommunikation så skapas även ett personligt 

engagemang hos medarbetarna. Något som flera forskare belyser är vad som krävs för att 

profilen som en socialt ansvarstagande organisation inte ska framstå som bara tomma löften 

(Collier & Esteban 2007; Dawkins 2004; Morsing 2006). Enligt vad som framkom under 

intervjuerna verkar det däremot finnas en viss skillnad mellan ledningens syn på hur företagen 

arbetar för att främja ett internt fokus på hållbarhetsarbetet och hur personalen i butikerna 

verkligen upplever denna ambition från ledningens sida. Speciellt som butikscheferna 

framförde att inga formella möten planeras eller genomförs i detta syfte från ledningens sida. 

Inte efter det att en nyanställd genomgått en introduktionsutbildning.  

 Ledningen kommunicerar inte direkt med butikerna vad gäller information som 

tas upp i företagens hållbarhetsredovisning, utan sådana uppdateringar sker via internet eller 

e-post. Endast en av butikscheferna framförde att denne själv har möten med butikspersonalen 

där de kommunicerar kring hållbarhetsarbetet i företaget. Medan den andra butikschefen 

menar att en nyanställd person får utbildning där hållbarhetsarbetet ingår, varför denna 

förutsätter att all personal har den kunskap som krävs.  

 Som tidigare nämnt menar butikscheferna att uppdateringar och personalens 

mån om att hålla sig informerad framförallt ligger under det egna ansvaret. Därtill fanns det 

en viss brist på kunskap bland butikspersonalen vid några av de oförberedda kundbesöken. 

När anställda febrilt letade på etiketter och gjorde egna antaganden om vad som framkom på 

innehållsförteckningarna. Vilket även det kan tyda på att det finns ett visst glapp vad gäller 

den interna kommunikationen kring företagens hållbarhetsarbete. När engagemanget istället 

verkar avgöras beroende på den anställdes egna initiativtagande eller kollegors samt 

butikschefens vilja att kommunicera dessa frågor. 

Däremot framförde både CSR- cheferna och butikscheferna att företaget vill ta ett 

socialt ansvar och därför arbetar för att bidra till hållbar utveckling i samhället, samt att 

hållbarhetsredovisningen återspeglar vilka värderingar medarbetarna i företaget står för. 

Vilket likväl tyder på att det finns ett engagemang och en vilja som åtminstone delvis 

genomsyrar företagen att verkligen stå för det som presenteras i hållbarhetsredovisningen. 

Även om de anställda inte verkar involveras fullt så mycket i hållbarhetsarbetet som forskarna 

menar krävs för att budskapet ska framstå som mer än bara tomma ord (Collier & Esteban 

2007; Dawkins 2004; Morsing 2006). Även butikschefernas påpekande om att de ser 

hållbarhetsredovisningen som ledningens sak tyder på detta, samt att den interna 

kommunikationen mellan ledning och butik framförallt sker via internet.  
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Däremot visar några av de oförberedda kundbesöken att det likväl finns specifik 

kunskap om företagens hållbarhetsarbete bland butikspersonalen. När anställda självmant 

efter en fråga fortsatte upplysa om vilka produktionsmetoder som företaget står för. Samtidigt 

som personen själv helt och hållet visade att denna litar på den information som förmedlades 

och vad företaget därmed garanterar. Detta gjorde att företaget på ett trovärdigt sätt kunde 

kommunicera hållbarhetsinformation till oss som externa intressenter. Vilket är i enlighet med 

det teoretiska resonemang som flera forskare argumenterat för (Collier & Esteban 2007; 

Dawkins 2004; Du et al., 2010; Morsing 2006). Hur hållbarhetsarbetet kommuniceras blir 

betydelsefullt för hur budskapet uppfattas av utomstående aktörer och att anställdas ord och 

word of mouth väger tyngre än redovisade rapporter. 

 

Dawkins (2004) är även en forskare som framför att anställda som involveras i 

hållbarhetsprocesserna har större benägenhet till att stödja organisationens värderingar. Då 

anställda kan fungera som användbara verktyg vid kommunikation med övriga intressenter. 

Speciellt som kommunikation genom anställda kan ses som den effektivaste vägen att på ett 

tillförlitligt sätt förmedla organisationens värderingar på. Dawkins (2004) resonemang kan få 

stöd i några av de oförberedda kundbesöken som genomfördes. Där personalen på ett 

tillförlitligt sätt kunde kommunicera önskvärd information kring hållbarhetsfrågor som 

presenteras i företagens hållbarhetsredovisning. CSR- cheferna menade även att medarbetarna 

behöver hållbarhetsinformation för att skapa sig en förståelse för arbetet som bedrivs i 

verksamheten eftersom medarbetarna är företagets ansikte utåt. 

Ledningens syn på medarbetarnas roll som den effektivaste kommunikationskanalen 

likt vad Dawkins (2004) menar kan däremot diskuteras. Framförallt tyder CSR- chefernas och 

butikschefernas olika beskrivning av den interna kommunikationen på att medarbetarna inte 

anses vara den primära och effektivaste kommunikationskällan för att förmedla 

hållbarhetsarbetet på. Eftersom butikscheferna framfört vikten av att personalen framförallt 

under eget ansvar måste engagera sig och hålla sig uppdaterade. Vilket även kunde urskiljas i 

några av de oförberedda kundbesöken, där personalen inte kunde svara tillförlitligt på 

hållbarhetsfrågorna som ställdes. 

Något som ytterligare pekar på att ledningen inte ser medarbetarna som den 

huvudsakliga kommunikationskanalen. Är att butikscheferna inte ansåg sig få tillräcklig med 

insyn för att kunna vara med och påverka hållbarhetsredovisningen, samt att de anställda 

endast har möjlighet att komma med förslag men inte mer än så. Dessutom påstod företagens 

CSR- chefer inte heller att de ser medarbetarna som en effektiv kommunikationskanal. Utan 

de framförde att de ser hållbarhetsredovisningen i sig som ett enkelt och trovärdigt sätt att 



 

 

W. Zbib & C. Söderberg. Magisteruppsats, VT-2011, (2011-06-22) 58 

 

kommunicera med sina intressenter på. Enligt Dawkins (2004) mening borde ledningen 

däremot ta vara på vad medarbetarna har att säga eftersom anställdas ord och word of mouth 

väger mycket tyngre än vad en fin informationsrapport någonsin kan göra. Inte minst som det 

är de anställda som jobbar i butikerna och är de som har daglig kontakt med kunderna och 

därför har möjlighet att förmedla information till dessa intressenter. 

Däremot ansåg butikscheferna det som en skyldighet att som anställd hålla sig 

informerad om företagens hållbarhetsfrågor, eftersom det även visar vad medarbetarna själva 

värderar. Detta kan speciellt beaktas utifrån flera författares framförande (Dawkins 2004; 

Hatch & Schultz 2002). Där vikten av att involvera de anställda i hållbarhetsprocesserna 

framförs, att detta inte bör underskattas eftersom en anställd som värdesätter samma 

värderingar som sin arbetsgivare är ytterst användbara för att på ett trovärdigt sätt kunna 

kommunicera med övriga intressenter. Därmed kan ett främjande av den interna 

kommunikationen sägas gynna hela företaget, vilket även kan ses som en av anledningarna till 

att CSR- cheferna menar att de arbetar för att uppfylla detta. Även om det finns indikationer 

på ett visst glapp i den interna kommunikationen, då återkopplingar mellan butiksnivån och 

ledningen framförallt hänger på individuella personers initiativ. Detta visas i ledningens val 

och agerande om hur de väljer att kommunicera enligt butikscheferna, samt i vissa kundbesök 

då personalen visade bristande förmåga vad gällde att kunna svara på våra frågor. 

 Utifrån Dawkins (2004) synpunkt att anställda och word of mouth är den effektivaste 

kommunikationskanalen. Kanske företagens värderingar skulle implementeras och framhävas 

tydligare, om ledningen istället skulle välja att ibland arrangera möten med medarbetarna. 

Vilket de oförberedda kundbesöken i denna studie visar kan kundvägen vara ett osäkert 

alternativ att gå för att få klara besked om företagens värderingar på. En 

tvåvägskommunikation mellan ledning och butikspersonal kan därför generera såväl interna 

som externa fördelar, något som bland annat Christensen och Askegaard (2001) framfört. Det 

skulle gynna både CSR- cheferna, som framställer rapporterna och även medarbetarna. CSR- 

cheferna kan på så sätt uppdatera medarbetarna samtidigt som de får chans att få direkt 

respons från butiksnivåerna och därmed möjlighet att utvecklas.  

Alvesson (2001, s.132) argumenterar även för att den interna kommunikationen är en 

förutsättning för att den externa kommunikationen ska fungera. Vilket ses som en 

nödvändighet för att ett företag ska kunna nå ut med sitt budskap. De anställda måste först 

övertygas om organisationens värderingar för att dessa skall kunna förmedla företagets 

värderingar utåt. I enlighet med Alvesson (2001, s.132) kan den interna kommunikationen 

därmed sägas vara avgörande för hur externa intressenter uppfattar företagen som socialt 

ansvarstagande eller inte. Vilket de oförberedda kundbesöken även tyder på, att bristande 
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intern kommunikation kan leda till att all personal inte kan svara på eventuella frågor som 

ställs. Varigenom ifrågasättande tankar kan väckas om huruvida de sociala värderingar som 

presenteras i hållbarhetsredovisningen verkligen genomsyrar organisationen eller om det 

endast är en förskönande bild av verksamheten, precis som Du et al., (2010) påpekat. Därför 

tar nästa stycke upp medarbetares egen uppfattning av företagsprofilen och dess betydelse för 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet, som vidare analyserats med hjälp av teoretiska 

resonemang kring en organisations identitet.  

 

5.6 Identitetens påverkan på kommunikationen 
 

Hur företagen uppfattas av externa parter är inte helt avgörande för organisationens 

helhetsprofil menar vissa författare (Cheney & Christensen 2001; Christensen & Askegaard 

2001). De menar att i organisationsprofilen som förmedlas utåt ingår även identiteten, 

medarbetarnas egen definition. Identiteten påverkas av den kultur som främjas i 

organisationen och en stark identitet kan generera såväl interna som externa fördelar. Bland 

annat kan identiteten fungera som en motivationsfaktor för anställda, samt stärka relationen 

till utomstående intressenter och därmed profilen som en attraktiv arbetsgivare. Företagens 

CSR- chefer visar att de är medvetna om att en stark identitet kan gynna företagen såväl inom 

interna grupper som bland externa intressenter. Eftersom samtliga framfört vikten av att 

företagets ställningstagande i hållbarhetsfrågor kan få betydelse för hur attraktivt företaget 

anses vara som potentiell arbetsgivare. KappAhl´s CSR- chef menar exempelvis att företaget 

ser det som ett sett för medarbetare att själva kunna ta ställning på i olika samhällsfrågor. 

Vilket även kan stödjas av butikschefernas åsikter att dessa ser företagets värderingar som 

sina egna och därför upplever det som viktigt att ha kunskap och insikt i företagets sätt att 

bedriva verksamheten. 

Det finns även forskning som visar att nio av tio anställda lägger vikt på huruvida 

deras arbetsgivare tar socialt ansvar (Dawkins 2004). Företagens val att kommunicera kring 

hållbarhetsarbetet kan därmed ses som ett sätt att attrahera nya medarbetare samt möjliggöra 

anställdas identifikation med de värderingar som främjas i organisationen. Vilket även kan 

inspirera och motivera ett mer personligt engagemang. Något som CSR- cheferna menade är 

en anledning till att företagen vill lyfta upp hållbarhetsfrågorna internt, för att skapa ett 

personligt engagemang hos medarbetarna.  

I några av de oförberedda kundbesöken kunde det även urskiljas ett personligt 

engagemang bland medarbetarna, när personalen tydligt informerade om företagets 

produktionsmetoder samt visade sitt fulla förtroende för informationen. Vilket inte bara tyder 
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på att personen själv står för de värderingar som förmedlades utan även att denna tar ett 

personligt ansvar för att kunna förmedla detta vidare. Eftersom butikscheferna framfört vikten 

av eget ansvar för butikspersonalen att hålla sig informerade. Detta visar att identiteten, alltså 

hur de anställda själva uppfattar organisationen och dess värderingar har betydelse för hur 

organisationsprofilen sedan uppfattas utifrån, i enlighet med vad flera författare menar 

(Cheney & Christensen 2001; Christensen & Askegaard 2001). 

Broms och Gahmberg (1983) menar dessutom att det är organisationen själv som är 

den mest mottagliga aktören för extern kommunikation. Vilket auto- kommunikationsteorin 

förklarar, att kommunikation med omgivningen är ett sätt för organisationen att stärka sina 

egna värderingar och identitet på. När auto- kommunikation utövas så fungerar mottagarna av 

kommunikationen snarare som en referenspunkt än som slutgiltiga mottagare av 

informationen (Cheney & Christensen 2001). Detta kan jämföras med CSR- chefernas 

mening, att hållbarhetsredovisningen fungerar som ett sätt för företagen att informera men 

även att kunna kommunicera med deras intressenter på. Varigenom de menar att 

hållbarhetsredovisning har kommit att fungera som en strategisk målsättning. Där 

redovisningen inte bara visar vad som faktiskt gjorts under året utan även fungerar som en 

indikation för vad som behöver arbetats mer på.  

CSR- cheferna anser att hållbarhetsredovisningen är ett bra sätt för företaget att 

stämma av hur nuläget ser ut och för att kunna få kommentarer på arbetet i avsikt att kunna 

förbättra dessa arbetsområden. Därmed kan hållbarhetsredovisningen som tillhandahålls 

omgivningen sägas kommunicera lika mycket till organisationen själv som till dess 

intressenter. Likt vad Brom och Gahmberg (1983) framfört kan hållbarhetsredovisningen 

därmed förklaras som företagens sätt att kommunicera med sig själva, i syfte att stärka den 

egna identiteten eftersom denna i sig får betydelse för företagens sociala profil. 

Kommunikationen anses vara en viktig process för att kunna uppnå målsättningar som 

engagemang, lojalitet och motivation hos organisationens medarbetare (Christensen & 

Askegaard, 2001). Vilket även beskrevs som CSR- chefernas ambition vad gäller den interna 

kommunikationen, samt att redovisningen är en viktig del i arbetet för att kunna lyfta fokus i 

dessa frågor internt sätt. Auto- kommunikationsteorin beskriver det som att den interna 

kommunikationen i detta avseende används till att nå externa aktörer (Cheney & Christensen 

2001). Eftersom det finns en medvetenhet hos många organisationer om omgivningens 

intresse för hur frågor hanteras inom organisationen.  

Däremot med anledning av att butikscheferna menar att de endast har en viss inverkan 

och något att säga till om angående företagens hållbarhetsredovisning, samt deras första 

okunskap om begreppet och att de definierar redovisning som ledningens sak. Så kan den 
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interna kommunikationen även säga något om hur hållbarhetsredovisningen internt sätt 

kommuniceras. Vad några av de oförberedda kundbesöken även tyder på är att den interna 

kommunikationen kan ha brustit när den informationen som efterfrågades inte kunde 

förmedlas utåt. I enlighet med auto- kommunikationsteorin kan därför 

hållbarhetsredovisningen beskrivas som ledningens sätt att kommunicera med sig själv på.  

 

5.7 Sammanfattning av analysen 

Sammanfattningsvis anser de studerade företagen KappAhl, RNB och MQ att 

hållbarhetsredovisningen inte kan ses som ett frivilligt alternativ. Eftersom det i dagens 

samhälle finns en given förväntan på att företag ska redovisa hur de arbetar för hållbar 

utveckling. Enligt vad som framkom i intervjuerna råder det däremot skilda åsikter om 

huruvida redovisningen kan uppfattas som en form av marknadsföring eller inte. Då den å 

ena sidan är en rapport som indirekt inte uppfattas som frivillig, att profilen som socialt 

ansvarstagande inte skulle vara legitim om företagen valde att inte delge information av detta 

slag. Dessutom menar företagen att värna om miljö och samhälle inte kan ses som ett 

strategiskt verktyg för att förmedla värderingar som företaget inte står för. Samtidigt som 

hållbarhetsredovisningen förmodas ge företaget fördelar gentemot andra företag om 

redovisningen uppfattas som trovärdig av intressenterna.  

Kommunikation kring hållbarhetsarbetet anses därför som betydande för att 

verksamheten överhuvudtaget ska kunna uppfattas som legitim. Hållbarhetsredovisningen har 

därmed kommit till att fungera som en enkel kommunikationskanal till företagens 

intressenter. Framförallt till företagens primära intressenter, de som anses avgörande för 

företagens framtida utveckling. Hållbarhetsredovisningens trovärdighet avgörs vidare av hur 

företagen väljer att kommunicera den informationen som presenteras i redovisningen. Den 

mest tillförlitliga och därför effektivaste kommunikationskanalen har i tidigare forskning 

argumenterats vara genom anställdas egna ord och word of mouth. Vilket därmed kräver att 

de värderingar som presenteras i redovisningen främjas inom organisationen. Den interna 

kommunikationen får på så vis betydelse för hur den externa kommunikationen, närmare 

bestämt hur hållbarhetsredovisningen uppfattas av externa intressenter. Vilket både samtalen 

med butikscheferna och de oförberedda kundbesöken visade prov på i denna undersökning. 

Eftersom butiksnivåernas eventuellt bristande kunskap kan leda till ifrågasättande av de 

värderingar som presenteras i hållbarhetsredovisningen. 

 Varigenom undersökningen visar att interna glapp i kommunikationen samt 

eventuella brister i något led inom organisationen kan få inverkan på om 

hållbarhetsredovisningen framstår som legitimerande eller inte. Detta eftersom den interna 



 

 

W. Zbib & C. Söderberg. Magisteruppsats, VT-2011, (2011-06-22) 62 

 

kommunikationen påverkar hur den externa kommunikationen verkligen fungerar, hur 

budskapet i redovisningen förmedlas utåt. Något som de oförberedda kundbesöken i denna 

studie visade kunde vara ett lite osäkert alternativ och snarare beroende på vem som 

tillfrågades. Därtill verkar företagen i denna studie inte se butikspersonalen och word of 

mouth som den effektivaste kommunikationskanalen för att nå ut med hållbarhetsinformation 

på. Detta på grund av CSR- chefernas och butikschefernas beskrivning av hur den interna 

kommunikationen fungerar, samt att kommunikationen dem emellan framförallt sker via 

internet. 

Vidare kan hållbarhetsredovisningen sägas kommunicera minst lika mycket till 

företagen själv som till dess intressenter. Därför kan valet, att tillhandahålla en 

hållbarhetsredovisning påstås vara företagens sätt att kommunicera med sig själva på. 

Framförallt genom en del av företagens primära intressenter, närmare bestämt dess ägare och 

investerare, vilket en CSR- chef uppriktigt bekräfta. Detta kunde även urskiljas i 

butikschefernas syn på redovisningen som ledningens sak, samt deras ovisshet om begreppets 

innebörd. Redovisningen kan därför beskrivas som ledningens sätt att kommunicera med sig 

självt på. Därför blir den interna kommunikationen ytterst viktig för att budskapet med 

företagens hållbarhetsredovisning ska nå fram till intressenterna på ett önskvärt sätt. 

Företagens egen identitet, det engagemang och de värderingar som främjas inom 

organisationen får på så vis betydelse för hållbarhetsredovisningens trovärdighet. 
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6 Slutsats  
 

Utifrån syftet med denna studie, att undersöka den interna kommunikationens betydelse för 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet. Presenteras i detta kapitel vad vi kommit fram till 

utifrån analysen. 

 

 

Genom att studera tre företag i klädbranschen, fann vi att hållbarhetsredovisningen i första 

hand inte riktas till företagens egna medarbetare. Butikspersonalen som framförallt borde 

ses som en värdefull kommunikationskanal, eftersom de är företagens ansikte utåt. Utan 

hållbarhetsredovisningen ämnas att framförallt riktas till företagens ägare och investerare. 

Varför redovisningen främst har kommit till att bli ledningen sak. Hur företagen 

kommunicerar hållbarhetsarbetet internt blir därmed av vikt, för att 

hållbarhetsredovisningens budskap ska kunna uppfattas som trovärdigt. 

  Vad gäller den interna kommunikationen mellan ledning och butiksnivå, 

används istället andra kommunikationskanaler så som internet. Vidare fann vi att den 

interna kommunikationen kring företagens hållbarhetsarbete inte verkar fungera på en 

kontinuerlig basis. Utan här avgör varje enskild individs personliga engagemang och egna 

initiativ butikspersonalens kunskaper om det hållbarhetsarbete som bedrivs. Vilket leder till 

att butikspersonal ibland missar en del information som därmed inte kan förmedlas vidare 

till övriga intressenter. 

  Likväl återfanns liknande värderingar på butiksnivåerna som hos företagens 

ledningar. Där de framförde att värna om miljö och samhälle inte kunde ses som ett 

strategiskt verktyg och att det handlar om genuina värderingar inom företagen. Dessutom 

kunde även kunskap om företagens hållbarhetsarbete bland butikspersonalen urskiljas. 

Vilket visar att de värderingar som framförs i hållbarhetsredovisningarna åtminstone delvis 

genomsyrar organisationerna. Något som är en förutsättning för att redovisningen ska 

kunna bli trovärdig och inte bara framstå som en fin fasad. 

  Företagens egen identitet och de värderingar som främjas inom 

organisationen får därmed betydelse för hållbarhetsredovisningens trovärdighet. Varför vi 

genom denna studie finner att det behövs mer fokus på att internt kommunicera kring 

hållbarhetsfrågorna, samt att medarbetarnas delaktighet i hållbarhetsarbetet liksom i 

redovisningen bör utvecklas. På så vis kan även butikspersonalen fungera som en 

kommunikationskanal för det hållbarhetsarbete som bedrivs i verksamheten, vilket behövs 

för att ge tyngd och acceptans åt det redovisade materialet. Speciellt som anställdas egna 
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ord och word of mouth kan ses som en tillförlitlig källa vad gäller denna sorts information. 

En kommunikationskanal som de studerade företagen i denna studie verkar förbise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W. Zbib & C. Söderberg. Magisteruppsats, VT-2011, (2011-06-22) 65 

 

7 Diskussion/Förslag till vidare studier  
 

Här förs en diskussion kring studien och vad som har kommit upp genom undersökningens 

gång. Vilket i sin tur leder till intressanta olösta frågor som kan vara användbara för 

fortsatta studier.  

 

 

Eftersom en hållbarhetsredovisning har blivit en allt mer viktig del av organisationers 

redovisning har det varit intressant att få en inblick i denna genom tre olika perspektiv. Tre 

perspektiv på ett och samma problemområde, där både ledningens, butikspersonalens samt 

kundperspektivet erhölls. Där det bland annat framkom att företagen inte ser 

hållbarhetsredovisningen som ett frivilligt alternativ, att det i dagens samhälle finns en given 

förväntan på företag att redovisa det hållbarhetsarbete som bedrivs i verksamheten. Det skulle 

dock vara intressant att göra en jämförande studie med ett företag som är tvungna att 

hållbarhetsredovisa genom lag, som statliga företag och ett företag som hållbarhetsredovisar 

frivilligt. Även om företagen i denna studie ser hållbarhetsredovisningen som indirekt 

ofrivillig, finner vi att det skulle vara av intresse att kunna jämföra eventuella skillnader i hur 

företagen kommunicerar dessa frågor internt. 

I denna studie framkom även att hållbarhetsredovisningen framförallt är ämnad 

för personer som är mer insatta i redovisningsrapporter, så som investerare och aktieägare. 

Den interna kommunikationen mellan ledning och butiksnivå, vad gäller företagens 

hållbarhetsarbete verkar istället nästan huvudsakligen ske via internet och e-post. Om det 

bortses från introduktionsutbildningen som en nyanställd får, varigenom medarbetarnas 

kunskap därefter helt ligger under det egna ansvaret. Därtill fann vi butikschefernas 

begränsade kunskap om hållbarhetsredovisningen som lite märklig och att företagen menar att 

det handlar om begränsade tidsaspekter för medarbetarna att ta del av redovisningen. 

Eftersom vår uppfattning är att en chef i ett företag som presenterar en hållbarhetsredovisning 

borde veta vad denna innebär och även ha kunskap om vad som presenteras i redovisningen. 

Det kan därför ses som deras skyldighet att ta del av denna redovisning, vilken för den delen 

inte är så omfattande att medarbetarna någon gång under året skulle kunna avsätta tid till 

detta.  

Enligt tidigare forskning framförs det även att medarbetarna är den effektivaste 

kommunikationskanalen för att nå ut med ett företags hållbarhetsarbete, eftersom deras ord 

väger tyngre än vad informationsrapporter gör. Dessutom visar vår undersökning att det kan 

vara betydelsefullt för medarbetarna att ha kunskap om hållbarhetsrapportens innehåll för att 
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redovisningen inte bara ska framstå som en fin fasad. Varför vi finner att den interna 

kommunikationen kring ett företags hållbarhetsarbete är något som borde tillägnas mer 

uppmärksamhet i vidare studier. En djupare studie, där exempelvis ett fall-företags 

medarbetares perspektiv närmare undersöks, vad gäller deras roll i hållbarhetsarbetet och hur 

detta arbete främjas inom organisationen.  

 Vidare visade det sig i denna studie att hållbarhetsredovisning inte är ett begrepp 

som använts i vanligt bruk vid företagens interna kommunikation. Detta är något vi tror kan 

vara bra att ha med sig vid en eventuell vidare studie i ett medarbetarperspektiv, att inte 

använda detta ord specifikt. Utan att istället dela upp vad som efterfrågas med redovisningen i 

mindre delar för att det ska vara lättförståeligt för personer som inte befinner sig i en 

ledningsposition. Framförallt som hållbarhetsredovisningen riktas till personer som är mer 

insatta i redovisningsrapporter av detta slag. Dessutom kan det funderas på om medarbetarna 

skall vara mer delaktiga i sammanställningen av hållbarhetsredovisningen då dessa trots allt är 

företagets ansikte utåt.  

  

Med anledning av vår studies kvalitativa insamlingsmetod och begränsade antal respondenter 

kan undersökningen inte generaliseras till att omfatta hela klädbranschen. Det skulle därför 

vara intressant att i fortsatt forskning även inkludera en kvantitativ metod, som en 

enkätundersökning. En bredare undersökning där forskarna även kan besöka flera 

butikschefer för att undersöka hur mycket dessa inkluderas i hållbarhetsarbetet och om de 

tycker något bör förändras etc. Samtidigt som undersökningen kan inkludera de anställda i 

butikerna, att undersöka hur mycket butikspersonalen involveras samt i vilken utsträckning de 

får tycka till om hållbarhetsrapportens innehåll.  

Däremot kan vår studies svårigheter med att få butikschefer att ställa upp på en 

intervju signalera att hållbarhetsredovisningen kan anses vara ett känsligt ämne. Detta skulle 

kunna innebära att det via en kvantitativ enkätstudie kan vara svårt att erhålla ärliga svar. 

Eftersom de tillfrågade kanske känner att de representerar företaget och vill förmedla en så 

bra bild som möjligt av verksamheten. Detta är något som vi i denna studie försökte undvika 

genom att presentera de butikschefer som intervjuats anonymt. Vilket är något som skulle 

kunna påpekas i en enkätstudie för att på så vis få så ärliga svar som möjligt. 

 På grund av svårigheterna med att få butikscheferna att ställa upp på intervjuer 

så föreslår vi även att vidare studie i detta ämne kan genomföras på ett annat sätt, om ett 

medarbetarperspektiv inkluderas. Om en kvalitativ metod används som avser att inkludera 

intervjuer, så föreslår vi istället för att fråga om en intervju, att forskaren direkt frågar 

butikspersonalen om denna har tid att svara på några frågor. På detta vis blir stämningen mer 
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avslappnad och det blir svårare för den tillfrågade att neka ett kortare samtal då det framstår 

som en kunds förfrågan. Varigenom ett kortare samtal kan föras och forskaren även kan 

informera om syftet med samtalet. Syftet med denna studies oförberedda kundbesök 

framfördes exempelvis inte, eftersom vi ville skapa ett så naturligt samtal som möjligt utifrån 

ett kundperspektiv. Varför vi heller inte kunde avgöra vem det var som tillfrågades. 

 Vid några av de oförberedda kundbesöken visade det sig att det fanns viss 

kunskap bland butikspersonalen, men det fanns även några anställda som verkade osäkra i 

sina svar. Dessa personer kunde likväl vara en praktikant eller någon som inte jobbat särskilt 

länge inom företaget. Å andra sidan kan det också vara personer som helt enkelt inte hade 

någon kunskap om företagets produkter och hur dessa framställts, speciellt som denna 

kunskap till stor del verkar ligga under det egna ansvaret. Även om vi tyckte att 

kundperspektivet gynnade vår studie så kunde detta ha undvikits om vi fått möjlighet till att 

intervjua fler butikschefer. Därför kan förslaget om att kortare samtal direkt i butikerna vara 

en användbar metod. 
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Bilaga 1  
 

Huvuddragen inför intervjun med CSR- cheferna    
 

 

 Vad innebär en hållbarhetsredovisning för er och hur skulle ni definiera den? 

 Vilket/vilka områden behandlar ni extra mycket i er hållbarhetsredovisning, och 

varför? 

 Varför har ni valt att presentera mänskliga rättigheter inom leverantörskedjan, i er 

hållbarhetsredovisning? 

 Hur utformar ni er hållbarhetsredovisning? GRI är exempelvis ett globalt accepterat 

ramverk för hållbarhetsredovisning, följer ni deras riktlinjer eller följs några andra 

speciella riktlinjer?  

 Hur kan er hållbarhetsredovisning bättre framföras, för att bli mer transparent? 

 

Huvuddragen inför intervjun med butikscheferna   

 

 Vad vet ni om företagets hållbarhetsredovisning?  

 Vad betyder det för er att företaget presenterar en formell hållbarhetsredovisning? 

 Har företagets hållbarhetsredovisning påverkat ert arbete på något sätt?  

 Vilken betydelse skulle ni säga att hållbarhetsredovisningen har för er anställda i 

företaget? 

 

 

 

 

 

 


