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Sammanfattning 

Ett lagenligt sätt att förmedla väsentlig information till intressenter är genom organisationers 

årsredovisning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall enligt årsredovisningslagen 

innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och 

resultat för det föregående räkenskapsåret. Vidare skall förvaltningsberättelsen innehålla en 

prognos för den förväntade framtida utvecklingen för verksamheten. Dock har forskare som 

studerat sambandet mellan legitimitet och skriftliga företagspresentationer, kommit fram till 

att organisationer kan förfina retoriken i skriftliga dokument för att upprätthålla sin legitima 

ställning. Forskning visar att skriftlig manipulation är ett kraftfullt verktyg för att 

vidmakthålla legitimitet och vinna inflytanden hos intressenter. Vidare visar forskning att 

organisationer kan tillämpa ett organisatoriskt hyckleri, vilket implicerar en löskoppling 

mellan det organisationer redovisar och det som i praktiken genomförs. Det indikerar att 

organisationer kan välja vilken information som framförs i ljuset och vilken information som 

redovisas varsamt. Med hänsyn till att organisationer själva skall prognostisera sin framtida 

ställning i en förvaltningsberättelse, inbegriper det också möjligheten att konstruera 

presentationen av sin nutida och framtida ställning på marknaden. 

 

Syftet med denna studie var att analysera huruvida innehållet i förvaltningsberättelser kan 

vara konstruerade utifrån ett legitimitetssökande syfte. Metoden för studien var en kvalitativ 

innehållsanalys och 30 förvaltningsberättelser från tre företag inom detaljhandeln har 

analyserats. Resultatet visar tendenser till att företagen konstruerar innehållet i 

förvaltningsberättelserna utifrån ett legitimitetssökande syfte. Detta utmärker sig genom en 

utpräglad retorisk optimism: företagen framhäver positiva resultat men sällan negativa. 

Negativa resultat rättfärdigas snarare med hjälp av retorisk optimism, eller redovisas varsamt 

alternativt sällan. Resultatet visar att företagen genom sin retorik framhäver att de är 

anpassningsbara och kan möta samhällets föränderliga krav och normer. Avslutningsvis visar 

resultatet tendenser till organisatoriskt hyckleri. 
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Abstract 

By using annual reports, companies can mediate essential information to the stakeholders. 

According to the Swedish law an administration report within annual report should include a 

fair overview of the development of the company’s operations, position and results for the 

previous financial year. It should also include a future forecast. Research have found that 

organizations tend to use rhetorical manipulation as a powerful tool for obtaining legitimacy. 

However, companies can choose what information they want to communicate and apply 

organizational hypocrisy, a gap between talk and actions. Through the administration report, 

the company can construct the presentation of their position on the market, both today and for 

the future. 

 

The purpose of this study was to analyze whether the content of administration reports could 

be constructed for a legitimacy-seeking purpose. The method of the study was a qualitative 

content analysis and included thirty administration reports from three different retail 

companies. The result shows tendencies that the company’s construct the content in their 

administration reports through a rhetorical optimism: the companies highlight the positive 

results but rarely the negative aspects. Instead, the negative results are justified by the 

rhetorical optimism. However, the result shows that there is a desire, through the company’s 

rhetoric, to become a company that is adaptable and can face the society’s changing demands 

and norms. The results show tendencies for using organizational hypocrisy. 
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1. Introduktion  

I följande kapitel redogörs inledningsvis bakgrunden till denna studie, vilket behandlar 

tidigare forskning inom institutionell teori för att möjliggöra förståelsen för kommande 

problemdiskussion, syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Det är inom den institutionella teoribildningen som forskare har studerat relationen mellan 

organisation och samhälle och påvisat att det inte räcker att vara effektiv genom att producera 

varor och tjänster för att bibehålla stabilitet på marknaden. Flertalet studier inom 

institutionalismen betonar istället att organisationers existens och berättigande utmynnar i hur 

väl de kan leva upp till samhällets förväntningar och normer. Det indikerar att organisationer, 

utöver att följa formella lagar och regler, även skall upprätthålla allmänhetens implicita 

förväntningar för att erhålla legitimitet (Abrahamsson & Baumard, 2009; Brunsson, 1986; 

Meyer & Rowan, 1977). Vissa organisationer är principiellt självverkande och överlever 

genom statlig makt. Men majoriteten av kommersiella organisationer kan inte överleva på lika 

principer (Brunsson, 2002). Således är kommersiella organisationer beroende av intressenter 

som på eget bevåg vill konsumera och investera samt utveckla och stödja verksamhetens 

fortsatta existens genom tillhandahållning av resurser. För en organisation är erkänd 

legitimitet från samhället en väsentlig resurs för att överleva på en konkurrensutsatt marknad 

(Brunsson, 1986).  

 

Legitimitet är således centralt för organisationers överlevnad och implicerar ett tillstånd när 

samhället tillskriver organisationer legitimitet. Erkänd legitimitet uppstår när omgivningen på 

olika sätt godkänner en organisation och dess verksamhet. Ett väsentligt krav för erkänd 

legitimitet är när organisationers värderingar och handlingar är förenliga med sociala normer 

och förväntningar (Eriksson-Zetterqvist, 2009). Det indikerar att det inte räcker att 

tillfredsställa primära intressenter med förväntad avkastning eller produktförsäljning. Hänsyn 

till hela samhället skall beaktas i varje organisatorisk aktivitet som avses utföras. Det 

indikerar förväntningar som inte bara inbegriper krav på lönsamhet. Organisationer skall 

också erbjuda efterfrågade varor och tjänster, bidra till arbetstillfällen, ge god service till 

kunder och samtidigt agera ansvarsfullt för miljön och för människan. Det är ideologiskt och 

givet att organisationer skall efterleva den traditionella bilden av en rationell och 
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ansvarstagande verksamhet – det bidrar till legitimitet och acceptans från samhället 

(Abrahamsson & Baumard, 2009; Brunsson, 1986, 2002; Brunsson & Brunsson, 2014).  

 

Till följd av att samhället ställer allt högre krav på transparens i verksamheten (Brunsson, 

2002), blir organisationer allt mer granskade av olika intressenter – fackföreningar, det 

politiska systemet, frivilligorganisationer och i synnerhet från marknadens aktörer: 

konsumenter, investerare och kapitalförvaltare. Emellertid kan kraven variera beroende på 

vilken intressent det beträffar. Det politiska systemet ställer krav på sysselsättningsfrågor, 

miljöfrågor och skattemässiga aspekter. Fackföreningars krav berör acceptabla 

arbetsförhållanden. Marknaden ställer å ena sidan krav på lönsamhet, vinstredovisning och 

avkastning på investerat kapital, å andra sidan krav på socialt ansvarstagande (Holmblad-

Brunsson, 2002). Det indikerar att organisationer befinner sig i en ständig interaktion med sin 

omgivning som ofta är konfliktfylld och inkonsekvent. Motstridiga krav florerar från olika 

intressenter, publika som interna, och konflikter hotar organisationers överlevnad om 

förväntningar inte realiseras i verksamheten (Brunsson, 1986; Clarkson, 1995). Emellertid är 

kraven på organisationer dynamiska och det finns alltid en risk att samhället ifrågasätter 

organisationers handlingar nästkommande dag, även om dessa handlingar i dag är accepterade 

(Brunsson, 2002). Likväl kan normers karaktär vara olika beroende på land. Vad som är 

acceptabelt i ett land, kan vara högst olämpligt i ett annat, vilket ytterligare bidrar till normers 

komplexitet. I synnerhet gäller det organisationer med global verksamhet som har olika 

nationella krav att förhålla sig till (Brunsson., 1986; Wagner, Lutz & Weitz, 2009).  

 

Även om det kan betraktas som givet att organisationer skall tillämpa samhällets krav och 

förväntningar i den egna verksamheten, kvarstår dilemmat att kraven i många fall kan vara 

motstridiga och inkonsekventa i relation till den inre verksamheten. Enligt Brunsson (1986, 

1993) föreligger det många gånger ett gap mellan samhällets förväntningar och 

organisationers prestationsförmåga. Om organisationers handlingsmönster tenderar att avvika 

från samhällets normer, kan resultatet bli en situation där organisationer behöver anpassa sig 

för att bibehålla legitimitet (Brunsson, 1993). Men anpassningar som att implementera 

handlingar som återspeglar samhällets idéer om hur världen är beskaffad, kan inte alltid 

uppnås på grund av dess motstridiga och inkonsekventa natur. Organisationer måste istället 

använda alternativa strategier för att bibehålla samhällets stöd, en process Brunsson (1986) 

benämner som organisatoriskt hyckleri. 
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Organisatoriskt hyckleri implicerar en diskrepans mellan organisationers offentliga uttalanden 

och vad som praktiseras i verkligheten. Det indikerar att organisationer kan uttala sig om 

ideologiska visioner och beslut om framtida åtaganden utan avsikt eller förmåga till verklig 

handling. Organisationer kan, genom beslut om framtiden, distansera samhället från nutida 

handlingar. Beslut om framtida åtgärder kan således rättfärdiga nutida handlingar som 

kritiseras av samhället (Brunsson, 1993). 

 

Ett genomgående skäl till uppkomsten av hyckleri är enligt Brunsson (1986, 1993) normers 

dynamiska natur. Normer och krav förändras i snabbare takt än organisationers 

anpassningsförmåga. Det kan bero på ekonomiska och avtalsenliga skäl eller bristande 

prestationsförmåga som förorsakar att organisationer inte anpassar sig till samhällets rådande 

krav. Det kan också bero på att organisationer inte ämnar förändras i enlighet med samhällets 

förväntningar eftersom det kan bidra till ineffektivitet i verksamheten. Processer som 

inbringar lönsamhet kan krocka med samhällets syn på moraliska aktiviteter. Emellanåt när 

begreppet hyckleri kan uppfattas omoraliskt och högst olämpligt, visar Brunssons forskning 

att det är en nödvändig strategi för att överleva på en marknad som tenderar att vara 

konfliktfylld och motstridig. Hyckleri möjliggör för organisationer att tillfredsställa flera 

intressentgrupper och minska skillnaden mellan den nuvarande och den aspirerande 

verkligheten (Brunsson, 1986, 1993). Hyckleri är genomförbart eftersom organisationer 

utvärderas enligt deras offentliga handlingar, inklusive deras ord (Carlos & Lewis, 2018) och 

inte av det som ligger bakom fasaden (Abrahamsson & Baumard, 2009).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Forskningen presenterad ovan visar att organisationers överlevnad inte bara grundas i hur 

effektivt de producerar varor och tjänster. Snarare är det organisationers tillskrivna legitimitet 

i samhället som avgör deras benägenhet att överleva på en konkurrensutsatt marknad. Det är 

därför viktigt att organisationer påvisar att de kan förändras i enlighet med samhällets rådande 

normer. Förändringsbenägenhet och efterlevnad i enlighet med samhällets krav och 

förväntningar är nyckeln till legitimitet och resurser för fortsatt överlevnad. Med förankring i 

Brunssons (1986, 1993, 2002) teori om hyckleri, är det dock inte organisationers aktiviteter 

som bidrar till legitimitet: det är den förmedlade bilden av organisationer som skapar 

legitimitet. Deegan och Unerman (2011) instämmer med ovanstående referens och betonar att 

organisationer kan avvika från samhällets normer och ändå uppfattas som legitima. Detta 
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möjliggörs om avvikelser inte noteras av omgivningen. Mot bakgrund av detta finns således 

två dimensioner för organisationer att beakta för att bibehålla legitimitet. Den första avser 

huruvida handlingar är förenliga med vad samhället förväntar sig, medan den andra 

dimensionen avser hur organisationers handlingar framställs och därefter kommuniceras ut 

(Brunsson, 1986; Cho, Laine, Roberts & Rodrique, 2014).  

 

Det indikerar att organisationer kan välja en lämplig nivå av legitimerade aktiviteter som 

kommuniceras ut, antingen i enlighet med vad som förväntas, eller att anta en ledande roll i 

branschen med aktiviteter som överträffar förväntningarna (Cho et al., 2014). I det avseendet 

kan organisationer upprätthålla bilden av att vara legitima och ansvarsfulla i enlighet med 

samhällets normer utan att bidra till verklig handling. Emellertid ställs allt högre krav på att 

organisationer skall vara transparenta och öppet redovisa verksamhetens inre kärna och dess 

påverkan på omvärlden (Brunsson, 2002).   

 

Ett lagenligt sätt att förmedla väsentlig information till intressenter är genom organisationers 

årsredovisning. Enligt 6 kap. 1 § i årsredovisningslagen skall organisationer upprätta en 

förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall ge en rättvisande översikt över 

utvecklingen av organisationens verksamhet, ställning och resultat för det föregående 

räkenskapsåret. Vidare skall förvaltningsberättelsen innehålla en prognos för den förväntade 

framtida utvecklingen för verksamheten. Således är syftet med en förvaltningsberättelse att 

bidra med en transparent och sanningsenlig översikt över organisationers nutida ställning och 

dess förväntade utveckling. Förvaltningsberättelsen skall inkludera, utöver finansiell 

information, icke-finansiell information som kompletterar den information som redovisas i 

övriga delar i årsredovisningen (Årsredovisningslag [ÅRL], SFS 1995:1554).  

 

Med förankring i institutionell teori och organisatoriskt hyckleri, uppstod således frågan hur 

transparent en förvaltningsberättelse egentligen är. Forskare som har studerat sambandet 

mellan legitimitet och skriftliga företagspresentationer (Mäkelä & Laine, 2011) belyser att 

organisationer kan förfina retoriken i skriftliga dokument för att upprätthålla sin legitima 

ställning. Forskning (Abrahamsson & Baumard, 2009; Cho et al., 2014; Mäkelä & Laine, 

2011; Patelli & Pedrini, 2014) visar också att optimistisk retorik i förvaltningsberättelser är ett 

kraftfullt verktyg för att vidmakthålla legitimitet och vinna inflytanden hos intressenter. Det 

kan utmynna i selektiva, abstrakta uppgifter om organisationers ställning på marknaden eller 

optimistiska uttalanden om framtida åtgärder. Syftet är att upprätthålla bilden av att ha 
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kontroll, vara framgångsrik och ansvarsfull för verksamhetens intressenter och samhället. Det 

kan tyda på att organisationer har incitament att förfina retoriken i förvaltningsberättelsen 

eftersom det är en väsentlig del huruvida intressenter väljer att stödja deras verksamheter. 

Abrahamsson och Baumard (2009) betonar att intressenters val huruvida de väljer att stödja 

en organisation grundas i hur väl organisationerna kan upprätthålla bilden av att vara 

framgångsrika. 

 

Med avseende på att en förvaltningsberättelse är en offentlig handling och skall innehålla 

vissa lagstadgade uppgifter enligt årsredovisningslagen, är det förväntat att det skall vara 

korrekta uppgifter som förmedlas. Men om det är möjligt att manipulera innehållet i olika 

skriftliga kontexter för att vidmakthålla legitimitet i enlighet med tidigare forskning 

(Abrahamsson & Baumard, 2009; Cho et al., 2014; Mäkelä & Laine, 2011; Patelli & Pedrini, 

2014), kan det tyda på att förvaltningsberättelser innehåller inkonsekventa och motstridiga 

uppgifter. Med anknytning till referenserna ovan, kan organisationer välja vilken information 

som framförs i ljuset och vilken information som redovisas varsamt. Med hänsyn till att 

organisationer själva skall prognosticera sin framtida ställning i en förvaltningsberättelse, 

inbegriper det också att organisationer har möjligheten att konstruera presentationen av sin 

nutida och framtida ställning på marknaden. Detta skulle kunna innebära att 

förvaltningsberättelser inte är tillräckligt transparenta som de avser att vara. 

 

Vidare har den forskning som har kunnat hittas om skriftlig manipulation i 

företagspresentationer främst varit internationell. I det avseendet finns därför ett intresse av att 

undersöka förvaltningsberättelser från svenska organisationer. Dels för att normer och krav, 

med anknytning till Wagner et al. (2009) och Brunssons (1986, 1993) resonemang, kan 

innefatta olika förväntningar beroende på i vilket land en organisation verkar i. Dels för att det 

är intressant att undersöka huruvida förvaltningsberättelser kan innehålla tendenser till ett 

organisatoriskt hyckleri. Problematiken bottnar således i att förvaltningsberättelsens främsta 

läsare, till exempel potentiella investerare, kan få en överdriven och överoptimistisk bild av 

organisationer och dess nutida och framtida ställning.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera huruvida innehållet i förvaltningsberättelser kan vara 

konstruerade utifrån ett legitimitetssökande syfte. 
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1.3.1 Frågeställningar  

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar valts ut:  

 

• Hur framställer organisationer sig själva i förvaltningsberättelser? 

 

• Finns det tendenser till diskrepans mellan påståenden och handlingar i 

förvaltningsberättelser som kan härledas till ett organisatoriskt hyckleri?
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2. Teoretiskt ramverk  

Följande kapitel omfattar studiens teoretiska ramverk som skall begripliggöra studiens 

resultat. De teorier som har valts ut i denna studie är institutionell teori och impression 

management. Inledningsvis kommer forskning och teoretiska begrepp som är relevanta för 

studien inom institutionell teori att redogöras: legitimitet, löskoppling och organisatoriskt 

hyckleri. Därefter redogörs det teoretiska begreppet skriftlig manipulation, som har anlagts 

inom impression management-teorin. Avslutningsvis framförs en diskussion om hur teorierna 

skall anläggas i studiens resultat.  

 

2.1 Institutionell teori  

Ett traditionellt synsätt inom organisationsteorin är att organisationer agerar som rationella 

verktyg för att uppnå önskade mål. Organisatorisk rationalitet utmynnas i att 

organisationsmedlemmar väljer avsiktliga medel, fattar beslut och genomför därefter 

åtaganden som en följd av beslutsfattandet (Brunsson, 1986; Meyer & Rowan, 1977). 

Verksamheten planeras på motsvarande sätt och verkställs sedan för att uppnå avsedda 

resultat. Medan omvärlden påverkas av mode och trender, är organisationer stabila och gör 

noggranna överväganden innan samtida normer beaktas i verksamheten. Det väsentliga i 

organisationer är rationalitet och effektivitet, vilka uppnås när organisationer tillämpar 

formella processer som effektiviserar verksamheten för att uppnå vinstmaximering. Synen på 

rationalitet och vinstmaximering är rimlig i den mån att den genomsyrar det ekonomiska 

tänkandet i samhället. Detta synsätt kan dock begränsa förståelsen för hur organisationer 

fungerar i realiteten, vilket är den gemensamma kritiken hos forskare som anlägger ett 

institutionellt tänkande i organisationsteorin. Framväxten av institutionell teori tog således 

form när forskare ifrågasatte att organisationer är rationella verktyg som agerar självständigt 

utan yttre påverkan (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

 

Enligt institutionell teori påverkas organisationer i hög grad av omgivande faktorer och agerar 

efter invanda mönster och normer. Institutionalismen betonar att organisationer styrs av 

institutioner och inte av självständighet och automatiserad rationalitet. Organisationer är, likt 

människor, i behov av kontroll och samordning, och genom institutioner skapas institutionella 

regler för acceptabla beteenden och åtaganden (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det finns 

meningsskiljaktigheter mellan vetenskapliga discipliner om vad som definierar en institution, 

men en central tanke i institutionell teori är att institutioner växer fram ur sociala 



Teoretiskt ramverk 

8 
 

konstruktioner (Eriksson-Zetterquist, 2009; Meyers & Rowan, 1977). Enligt sociologin avser 

institution organiserade och etablerade sätt att agera (Eriksson-Zetterquist, 2009), vilket 

överensstämmer med Johanssons (2002, s.17–18) förklaring av institution: ”Förekomsten av 

en institution innebär att det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, sätt att utföra eller 

förhålla sig till det institutionen omfattar”. Enligt Meyer och Rowan (1977) är 

institutionalisering en process där människor bildar en gemensam uppfattning om den sociala 

verkligheten. Det indikerar att olika sociala sammanhang kringgärdas av olika institutionella 

regler för vad som är godtagbara handlingssätt. Institutioner är resultatet av mänskliga 

aktiviteter, medvetna som omedvetna, och resulterar i att vissa sociala relationer och 

handlingar tas för givet. Brunsson (1993) instämmer med Meyer och Rowan (1977) och 

betonar att samhället som institution producerar uppsättningar av idéer om hur världen är 

beskaffad. Dessa idéer konstruerar hur världen skall fungera och hur människor och 

organisationer bör agera för att verka moraliska och legitima. Det indikerar att institutionella 

regler inte skall brytas eller överskridas eftersom det kan uppfattas omoraliskt. 

 

Institutionella regler kan betraktas vara såväl implicita som explicita, och upprätthålls mellan 

organisation och samhälle genom sociala konstruktioner (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Institutionella regler i explicita termer kan härledas till lagstiftning och formella riktlinjer som 

upprättas av stat, fackföreningar, branschorganisationer och övriga intresseorganisationer 

(DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). Implicita regler å ena sidan, är icke 

uttalade regler som tas för givet i samhället även om det inte är formellt upprättat (Brunsson, 

1986). Ett genomsyrande karaktärsdrag i institutionella regler, oavsett grad av yttrad 

formalitet, är att organisationer anpassar sig till dessa för att verka legitima i sin omgivning 

(Meyer & Rowan, 1977).  

 

2.1.1 Legitimitet 

Legitimitet är ett centralt begrepp inom institutionell teori med avseende på att legitimitet, 

enligt institutionalismen, är en väsentlig resurs för organisationers överlevnad och framgång. 

Emellertid har begreppet legitimitet en egen teoribildning och har således anlagts i olika 

teoretiska skolbildningar. Legitimitetsteorin kommer dock att beaktas i relation till 

institutionell teori och impression management-teorin. Det senare kommer redovisas i avsnitt 

2.3 Impression management-teorin.  
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Organisationer skulle inte existera utan samhällets stöd – organisationer är beroende av 

intressenter som vill konsumera och investera samt utveckla och stödja verksamhetens 

fortsatta överlevnad genom resurser. Men för att erhålla resurser krävs det att omgivningen 

innehar ett förtroende gentemot organisationen för att vilja generera resurser (Brunsson, 

1986). Saknas legitimitet kan inte organisationer fortsätta bedrivas. Det indikerar att erkänd 

legitimitet är det primära målet innan andra resurser kan erhållas (Deegan & Unerman 2011). 

Organisatorisk legitimitet är således ett tillstånd när omgivningen på olika sätt godkänner en 

organisation och dess verksamhet (Brunsson, 1986). Det indikerar att organisationer inte har 

en inneboende rätt till att existera. Organisationer existerar därmed endast i den mån 

samhället anser att de är legitima. Det indikerar att samhället, som består av en grupp olika 

intressenter, tillskriver organisationer deras legala ställning och auktoritet att tillhandahålla 

resurser (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet kan således betraktas som ett tillstånd när 

organisationers värdegrund reflekterar samhällets värdegrund. Framgångsrikt 

legitimitetsskapande sker när organisationers värderingar och aktiviteter sammanfaller med 

samhällets normer och krav (Brunsson, 1986), vilket produceras av institutionella regler 

(Meyer & Rowan, 1977). Det indikerar att organisationer kontinuerligt försöker se till att sin 

värdegrund samspelar med samhällets värdegrund. Framför allt är det viktigt att det inte finns 

fler negativa aspekter att tillskriva organisationer än att de kan påvisa goda resultat (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Uppstår det en diskrepans mellan dessa värdegrunder, antas legitimiteten 

vara hotad, och därmed även organisationers överlevnadsförmåga (Deegan & Unerman, 

2011).  

 

Woodward, Edwards och Birkin (1996) särskiljer på olika typer av legitimitet. Organisationer 

kan uppnå en legal position genom att följa rådande lagstiftning, men det behöver inte betyda 

att organisationer anses vara legitima utifrån ett moraliskt perspektiv. Människors 

uppfattningar kring etik och rådande lagstiftning behöver inte vara samspelta. Enligt Wagner 

et al. (2009) kan sådan problematik uppstå av kulturskillnader gällande organisationer med 

global verksamhet. Det som är normaliserat i en region kan vara högst olämpligt i en annan. 

Likväl betonar Woodward et al. (1996) att legitimitet kan uppnås genom ekonomisk 

lönsamhet, i synnerhet ur aktieägarnas perspektiv, men det garanterar inte legitimitet från 

samhället i stort. Det indikerar att det inte räcker att följa lagstiftning och vara ekonomisk 

lönsam för att bibehålla legitimitet. Brunsson (1986) argumenterar för att institutionella 

regler, det vill säga samhällets normer och krav, inbegriper massiva krav som ofta är 

inkonsekventa och motstridiga. En ytterligare problematik är att normer är dynamiska och 
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föränderliga. Det som anses vara okej i dag kan anses vara problematiskt nästkommande dag. 

Motstridiga krav och dynamiska normer indikerar således vilka svårigheter som 

organisationer möter i den ständiga strävan efter legitimitet.  

 

2.1.2 Institutionella myter skapar legitimitet  

I strävan efter legitimitet tenderar organisationer att införliva institutionella regler i sin 

formella struktur. Detta påverkar hur organisationer väljer att agera gentemot sin omgivning 

eftersom det finns en rädsla att inte framstå som legitima. Organisationers målsättningar och 

preferenser är således effekter av institutionella regler, vilket Meyer och Rowan (1977) 

definierar som rationella myter. Det går att exemplifiera Meyer och Rowans resonemang på 

flera sätt: rationella myter är en uppsättning av formella strukturer som antas fungera 

rationellt och effektivt i verksamheten. Rationella myter kan vara olika standardiserade 

processer och policys som organisationer bör implementera för att verka rationella, 

nödvändiga och effektiva. Det kan röra sig om olika tekniska system, säkerhetsföreskrifter 

eller huruvida hänsynstaganden till miljön skall beaktas. Det karaktäristiska är att det är 

institutionaliserade strukturer: framtvingade av den allmänna opinionen, från kunskap som 

legitimeras genom skolsystemet, professionella grupper och från lagstiftning och annan 

praxis. Det är således givna strukturer som förväntas skapa kontroll och samordning i 

verksamheten. Meyer och Rowan framhäver dock att formella strukturer som präglas av 

institutionella regler sällan är effektiva i praktiken. Snarare tillämpar organisationer formella 

strukturer med legitim förankring för att anpassa sig efter samhällets förväntningar. I det 

avseendet rör det sig om institutionella myter: det tillför legitimitet och resurser snarare än 

effektivitet.  

 

Brunssons (1986) argument gällande svårigheter att efterleva konsekventa ideal kan anknytas 

till resonemanget om institutionella myter. Som tidigare nämnts betonar Brunsson att 

organisationer möter en uppsjö av olika ideal och krav från omgivningen. I enlighet med 

institutionalismens kritiska syn på rationalitet, menar Brunsson att organisationer inte kan 

efterleva idealet av att vara konsekventa i alla beslut och affärsaktiviteter. I likhet med Meyer 

och Rowans (1977) argument, betonar därför Brunsson (1986) att organisationer är utsatta för 

orimliga krav gällande tillämpning av påstådda rationella processer. Processer som i realiteten 

kan vara högst ineffektiva för den egna verksamheten. Dock, i strävan efter att uppfattas som 

legitim för omgivningen, är det viktigt att organisationer har förmågan att anpassa sig till 

omgivningen. Genom att institutionalisera de processer och policys som finns i omgivningen, 
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ökar organisationerna sin legitimitet och därmed sin överlevnadsförmåga (Meyer & Rowan, 

1977).  

 

2.1.3 Löskoppling  

Det är nödvändigt för organisationer att ta till sig rationella myter som råder i samhället för att 

de skall framstå såväl rationella och nödvändiga som legitima. Meyer och Rowan (1977) 

betonar dock att organisationers överlevnad inte grundas i hur effektiva verksamheterna är. 

Som tidigare nämnts ifrågasätter Meyer och Rowan (1977) att formella strukturer är rationella 

och effektiva. Det är snarare reflekteringen av dessa i verksamheterna som bidrar till 

överlevnad. Det indikerar att organisationers formella strukturer kan vara löskopplade från 

vad som faktiskt sker i organisationerna. Brunsson (1986) betonar att den operativa 

verksamheten kan distanseras från den till synes legitimerade och rationella verksamheten, 

vilket inbegriper att organisationer består av två system som är löskopplade till varandra. 

Medan den operativa delen inom verksamheten har som syfte att tillhandahålla varor och 

tjänster för att optimera lönsamheten, kan den legitimerade och rationella delen reflektera 

omgivningens intressen och krav, om än i ett symboliskt syfte. Löskoppling är således ett 

centralt begrepp inom institutionell teori som belyser hur formella strukturer giver legitimitet 

snarare än avspeglar organisationers verklighet.   

 

2.2 Organisatoriskt hyckleri  

I resonemanget om löskoppling anknyter Brunssons studier (1986, 1993) explicit till 

institutionalismens syn på organisationers legitimitetssökande. Brunsson har vidareutvecklat 

teorin om löskoppling och rationella myter och betonar att organisationer använder 

organisatoriskt hyckleri för att bibehålla legitimitet i sin omgivning. Skillnaden mellan 

Brunssons teori gällande hyckleri och Meyer och Rowans (1977) definition på löskoppling, är 

att hyckleri implicerar en diskrepans mellan tal, beslut och handling. Det som organisationer 

uttrycker verbalt eller i skrift kan vara tomma ord utan substans till handling – emellertid är 

det ord som sammanfaller mellan de normer, värderingar och intressen som omgivningen har.  

 

Medan handling förvärvar legitimitet genom att det finns en överenskommelse mellan tal, 

beslut och handling, kan hyckleri förvärva legitimitet genom dess förmåga att avspegla 

motstridiga normer och intressen i omgivningen. Organisationer kan således använda tal för 

att tillfredsställa ett behov, tillämpa beslutsfattning för att tillfredsställa ett annat, och 
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tillhandahålla produkter eller utföra handlingar för att tillfredsställa ett tredje. Istället för att 

bara tillfredsställa en grupp intressenter genom verklig handling, kan flera olika 

intressentgrupper i samhället tillfredsställas genom hyckleri (Brunsson, 1986). Medan 

handling associeras med nutid, är prat och beslut associerat med framtid. Organisationer kan 

således offentliggöra beslut och diskutera framtida åtgärder som sammanfaller med 

samhällets krav och förväntningar. Genom beslutsfattning och offentligt prat om framtida mål 

och visioner kan organisationer vidmakthålla legitimitet och samtidigt distansera samhället 

från sina handlingar som sker i nutid. Hyckleri kan i denna kontext implicera att 

organisationer skapar symboliska påståenden utan att bidra till väsentliga förändringar 

(Brunsson, 1993). 

 

Hyckleri kan uppstå mer eller mindre omedvetet när organisationer försöker hantera olika 

intressen i samhället (Brunsson, 1986). Brunsson argumenterar för att krav som ställs på 

organisationer i många fall kan vara motstridiga och inkonsekventa i relation till den inre 

verksamheten. Det indikerar svårigheter att uppfylla ett krav utan att övermanna ett annat. 

Skälen är flera, enligt Brunsson: när organisationer dels skall leva upp till ideal om 

konsekvens, kontroll och enighet, dels bemöta en uppsjö av olika intressen, uppstår en krock. 

Ideal och krav går på tvärs. Normer är dynamiska och föränderliga i kontrast mot 

organisationers anpassningsförmåga. Påtryckande krav från omgivningen kan inte alltid 

omsättas till handling på grund av ekonomiska eller avtalsenliga skäl. Det indikerar att 

åtgärder som skapar väsentlig förändring kan kräva långsiktighet innan det får genomslag. 

Emellanåt finns det åtgärder som organisationer aldrig tenderar att genomföra, utan det 

stannar som tomma ord (Brunsson, 1993). Enligt Wagner et al. (2009) uppstår hyckleri när det 

föreligger ett gap mellan påståenden och prestanda. Det sker när organisationer genom olika 

metoder försöker framställa sig själva som något de i praktiken inte kan prestera. Carlos och 

Lewis (2018) instämmer med föregående referens att diskrepans mellan policy och praktik 

kan indikera på bristande kapacitet snarare än på bristande vilja.  

 

2.2.1 Strävan efter etik och moral kan framtvinga organisatoriskt hyckleri  

Enligt Brunsson är inte uppkomsten av hyckleri enbart grundat på att organisationer är i strid 

med moraliska föresatser. Det kan likväl uppstå när ord inte stämmer överens med handling. 

Organisationer kan mer eller mindre pressas till hyckleri om omgivningens normer är 

krävande och i strid med varandra, vilket kan utmynnas i situationer där det föreligger 

svårigheter för organisationer att uppfylla ett krav utan att övermanna ett annat (1986,1993).  
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Emellertid kan det uppkomma situationer när etiska dilemman behöver beaktas inom 

organisationer och huruvida planerade handlingar kan klassificeras som omoraliska utifrån 

samhällets rådande uppfattningar. Med anledning av att vissa handlingar kan betraktas som 

omoraliska och därmed är svåra att försvara utan att tappa anseende, kan organisationer välja 

att utföra vissa handlingar i det tysta genom att begränsa transparensen. Det sker genom att 

handlingen varken diskuteras eller rapporteras i det offentliga ljuset, vilket förhindrar 

samhället från att upptäcka minsta avvikelse från vad som i offentligheten har planerats och 

vad som i praktiken har utförts. Om samhället har starka åsikter som inte går att omvandla till 

handling, eller om organisationers handlingsmönster avviker från samhällets syn på moraliskt 

beteende, är hyckleri den enda lösningen för att bibehålla kontroll och legitimitet (Brunsson, 

1993).   

 

2.3 Impression management-teorin 

Impression management-teorin har anlagts på en mängd studier inom organisationsforskning 

för att belysa hur organisationer förmörkar misslyckanden och betonar framgångar för att 

vilseleda intressenter. Begreppet impression management inom organisationsteorin avser 

åtgärder som är utformade och utförda för att påverka omgivningens uppfattningar om en 

organisation. Teorin förespråkar att organisationer kan konstruera vilken information som 

kommuniceras till intressenter för att förbättra sitt renommé och för att vidmakthålla 

legitimitet (Patelli & Pedrini, 2014). Enligt Abrahamsson och Baumard (2009) är impression 

management ett sätt för organisationer att upprätthålla en renommé-fasad. Renommé-fasader 

bidrar till legitimitet genom att förstärka den positiva bilden av organisationen – omgivningen 

skall uppfatta att organisationen kan åstadkomma mer än vad som i realiteten är möjligt. 

Impression management indikerar således att det rör sig om en fasad snarare än en 

verklighetstrogen avspegling. I det avseendet kan impression management härledas till 

legitimitetsteorin: det är en strategi avsedd att bidra med legitimitet och erhålla resurser.  

 

2.3.1 Skriftlig manipulation för att vilseleda intressenter  

Det framkommer i Patelli och Pedrinis (2014) och Mäkelä och Laines (2011) studier att 

skriftlig manipulation är vanligt förekommande för att upprätthålla och skydda 

organisationers renommé. Skriftlig manipulation kan präglas i årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar och i produktmarknadsföring. Enligt Patelli och Pedrini (2014) kan 

ledningen, genom skriftlig manipulation, framställa sig själva i en positiv ställning för att 
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vilseleda intressenter från negativa aspekter som berör verksamheten. Skriftlig manipulation 

är vanligt förekommande när organisationer hamnar i negativa lägen, till exempel när media 

tillskriver organisationer negativ publicitet gällande deras handlingar. Abrahamson och 

Baumard (2009) betonar att renommé-fasader möjliggör för organisationer att bibehålla 

aktieägares förtroende genom att upprätthålla en positiv bild angående verksamhetens 

effektivitet och lönsamhet.  

 

Mäkelä och Laine (2011) har studerat retoriken i förvaltningsberättelser och betonar att de 

ofta präglas av stark optimism och symboliska påståenden. Det är tydligt, enligt Mäkelä och 

Laine, att retoriken i förvaltningsberättelser är konstruerade för att organisationer skall verka 

legitima. Deras studie framhäver att organisationer använder olika fraser, uttryck, symboler 

eller metaforer i skriftlig form för att förmedla en gynnsam bild av verksamheten. Det kan 

präglas i många olika språkliga lägen och retoriska strategier för att konstruera hur stark, 

ansvarsfull och lönsam organisationen är. Patelli och Pedrini (2014) instämmer med 

föregående referens och betonar att förvaltningsberättelsen kan figurera som en strategisk 

åtgärd i årsredovisningen, avsedd att vilseleda tolkningar och förväntningar om framtida 

prestationsresultat. Mäkelä och Laine (2011) argumenterar för att vilseledning sker genom 

abstrakta beskrivningar av påstådda åtaganden och visioner. Till exempel kan organisationer 

framhäva att negativa finansiella resultat beror på turbulens på marknaden. Således kan 

organisationer rättfärdiga sin nuvarande ställning genom att belysa att finansiell nedgång 

beror på externa omständigheter. I samma anda förväntas de finansiella resultaten förbättras 

när marknaden stabiliseras.  

 

Beskrivningar av butiksnedläggningar och personalnedskärning rättfärdigas med hjälp av 

optimistisk retorik som framhåller olika legitima skäl. Det kan vara skäl som optimering och 

effektivisering av verksamheten. Vidare kan organisationer presentera ett socialt 

ansvarstagande utifrån allmänna riktlinjer och policys, trots att det sällan efterföljs av 

explicita och detaljerade beskrivningar. Likväl kan organisationer positionera sig själva som 

aktivt engagerade i samhällsfrågor. Det präglas i retorik som belyser att samhällsengagemang 

är en naturlig och integrerad del i verksamheten. Organisationer framställer sålunda sig själva 

och sina handlingar som socialt välvilliga och universellt fördelaktiga (Mäkelä & Laine, 

2011) 
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Skriftlig manipulation är således ett kraftfullt verktyg som används för att konstruera, 

upprätthålla och legitimera ett ekonomiskt och samhälleligt engagemang hos organisationer. 

Emellertid visar forskning att skriftlig manipulation vanligtvis är framträdande hos 

organisationer som tidigare blivit hårt kritiserade, svartlistade eller ifrågasatta huruvida deras 

verksamheter är förenliga med samhällets normer (Mäkelä & Laine, 2011; Patelli & Pedrini, 

2014).  

 

2.3.2 Impression management och organisatoriskt hyckleri  

Varken Patelli och Pedrinis (2014) eller Mäkelä och Laines (2011) studier är explicit 

anknutna till Brunssons forskning om hyckleri. Deras forskning refererar inte till Brunssons 

studier, även om Mäkelä och Laine (2011) kortfattat i sina slutsatser, utan referat, belyser att 

skriftlig manipulation kan vara hyckleri. Dock kan organisatoriskt hyckleri implicit anläggas 

på impression management med avseende på dess inriktning på distansering mellan prat och 

handling. Impression management implicerar att organisationer använder optimism och 

abstrakta påståenden i sin retorik för att bibehålla bilden av att vara framgångsrika och 

ansvarstagande. Brunsson (1993) betonar i sina studier om hyckleri att framgång i retorik inte 

uppnås av ledare som är pragmatiska och logiska i sina visioner om vad som är möjligt att 

genomföra. Snarare är det ledare vars visioner sammanfaller med samtida normer som vinner 

omgivningens förtroende. Som tidigare nämnts betonar Brunsson att organisationer, genom 

nutida beslut, kan distansera omgivningen från nutida handlingar. Därför är hyckleri 

genomförbart eftersom organisationer kan upprätthålla en optimistisk framställning av deras 

egen förmåga att genomföra lovordade handlingar. Skulle organisationer istället vara 

verklighetsförankrade i alla sina beslut, är risken betydande stor att de tappar legitimitet 

eftersom omgivningen kan uppfatta att de inte är tillräckligt snabba på att besvara nya krav i 

samhället. I samma anda, i enlighet med Patelli och Pedrinis (2014) och Mäkelä och Laines 

(2011) studier, kan skriftlig manipulering distansera omgivningen från negativa aspekter som 

sker i nutid. I det avseendet kan impression management, i likhet med Brunssons teori om 

hyckleri, definieras som en strategi som löskopplar verkligheten och retoriken för att bibehålla 

legitimitet. Trots att organisatoriskt hyckleri och impression management är till synes två 

olika teoretiska utgångspunkter, finns det aspekter som förenar dem och kan således användas 

till att begripliggöra empirin i denna studie. 
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2.4 Teoretisk förankring till studiens resultat 

Det teoretiska ramverket består av två teoretiska perspektiv som är lämpade för denna studie: 

institutionell teori och impression management-teorin. Ett centralt antagande som skall 

användas för att begripliggöra studiens resultat är först och främst det grundläggande inom 

institutionell teori: organisationer regerar inte självständigt i en odynamisk miljö. Snarare är 

organisationer påverkade av yttre krafter i en föränderlig omvärld: institutionella regler som 

utmynnas i olika krav och förväntningar. Med härledning till Brunssons (1986, 1993) 

resonemang om organisatoriskt hyckleri, skapar olika normer en tyngd av motstridiga krav 

som skall efterlevas för att organisationer skall verka legitima i sin omgivning. Ett krav som 

inte alltid är möjligt att implementera i verksamheten. Legitimitet är således ett identifierbart 

begrepp i denna studie, eftersom legitimitet anses vara den primära resursen som krävs för 

organisationers överlevnad. Utan erkänd legitimitet tillförs inga andra resurser, såsom kapital. 

Om det förekommer en löskoppling mellan det en organisation offentligt redovisar i 

förvaltningsberättelsen och det som sedan genomförs eller har genomförts – kan det således 

tyda på en nödvändig strategi i en dynamisk och krävande omvärld.  

 

Mot bakgrund av detta kan institutionell teori vara en viktig komponent för att tydliggöra 

tolkningen i resultatet huruvida förvaltningsberättelser kan vara konstruerade utifrån ett 

legitimitetssökande syfte. Medan impression management-teorin kan bidra till att förstå 

huruvida förvaltningsberättelserna i resultatet är konstruerade, kan institutionell teori bidra till 

att förstå varför manipulationer i förvaltningsberättelser kan uppstå. Det teoretiska begreppet 

som förenar de två teorierna är således legitimitet, som utifrån det teoretiska ramverket är ett 

motiv till skriftlig manipulation och ett organisatoriskt hyckleri. 
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3. Metod 

Följande avsnitt innehåller en redogörelse för studiens metodologiska utgångspunkter, 

metodval, undersökningsobjekt och urvalskriterier. Därefter följs en redogörelse för hur den 

kvalitativa innehållsanalysen har genomförts och hur empirin har bearbetats under 

analysprocessen. Avslutningsvis tillkommer en metoddiskussion som beaktar för- och 

nackdelar som uppkommit under uppsatsperioden.  

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter  

Studiens metodologiska utgångspunkter beskriver premisserna för hur studiens syfte och 

frågeställningar har besvarats, dels hur kunskap har samlats in, dels hur kunskap har tolkats. 

Dessa utgångspunkter är av central betydelse för hur kunskap har sökts, bearbetats och 

tolkats. Det handlar dels om vilken verklighetsuppfattning som har präglat skribenterna, dels 

om vilken kunskapssyn som har beaktats under studiens utförande.  

 

3.1.1 Social konstruktionism och tolkningsperspektivet  

Med förankring i studiens syfte och det faktum att studiens teoretiska angreppsätt tar avstamp 

i institutionell teori och impression management-teorin, blev det naturligt att vidta social 

konstruktionism som studiens ontologiska ståndpunkt. Enligt Bryman och Bell (2017) är 

socialkonstruktivismens grundläggande synsätt att verkligheten består av sociala 

konstruktioner. Det indikerar att sociala företeelser och dess innebörd är något som människor 

kontinuerligt skapar. Det är konstruktioner i sociala samspel som ständigt revideras och 

förändras och det finns således ingen enhetlig sanning som består. Sohlberg och Sohlberg 

(2013) framför ett liknande resonemang och betonar att socialkonstruktivismens 

grundläggande synsätt är att det snarare finns många tänkbara verkligheter. Det är ett kritiskt 

perspektiv som ämnar granska och ifrågasätta det som annars ter sig som sanning och 

naturligt för människor. Utifrån det avseendet har socialkonstruktivismens kritiska synsätt fått 

genomsyra tolkningen från de granskade förvaltningsberättelserna. Ett tidigt antagande, med 

förankring i socialkonstruktivismen och Brunssons teori om hyckleri, var att motstridiga 

normer är motstridiga eftersom många tänkbara verkligheter hamnar i konflikt med varandra. 

 

Följaktligen finns flera likheter mellan studiens ontologiska ståndpunkt och teoretiska 

ramverk gällande institutionalismen och dess syn på normer och institutioner. Skribenterna 

har därför genomgående under uppsatsprocessen präglats av en förförståelse som implicerar 
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att normer är styrande för vad som är sanning här och nu. Även om det initialt fanns en 

strävan att vara induktiv i tolkningsprocessen, uppkom svårigheter att genomföra tolkningen 

helt förutsättningslöst. Skribenternas verklighetsförankring i socialkonstruktivismen har 

snarare bidragit till vilka tolkningar som präglats i innehållsanalysen, samt vilka teorier som 

anlagts för att begripliggöra resultatet. 

 

Detta inbegriper också att den epistemologi, läran om kunskap, som präglats i denna studie är 

grundad i en kunskapssyn som härstammar i tolkningsperspektivet. Mot bakgrund av detta 

skall det framföras att den tolkning som gjorts i denna studie, i förhållandet till studiens 

ontologi, är skribenternas egna tolkningar och inte en absolut sanning som utomstående 

förväntas förhålla sig till.  

 

3.1.2 Abduktiv ansats  

Som tidigare nämnts har skribenternas förförståelse och ontologiska utgångspunkt påverkat 

tolkningsprocessen. Dock har det från början funnits en strävan att vara öppen under 

tolkningen av empirin. Initialt genom tolkningsprocessen fanns därför inga uppsatta hypoteser 

eller förutbestämda teman som söktes. De teman som presenteras i resultatet har istället 

framkommit allteftersom under innehållsanalysen. Dock har studiens teoretiska ramverk 

bidragit till en förståelse för resultatet som framkommit och sålunda varit ett hjälpmedel under 

analysen. Vidare har det funnits en strävan att undvika subjektiva tolkningar, vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) är ett motiv till varför ett teoretiskt ramverk bör inkluderas under 

tolkningsprocessen. Med en abduktiv ansats har det därför varit möjligt med en teoretisk 

bakgrund parallellt med ett öppet förhållningssätt till empirin.  

 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Syftet med denna studie var att analysera huruvida innehållet i förvaltningsberättelser kan 

vara konstruerade utifrån ett legitimitetssökande syfte. Ambitionen har varit att söka efter 

bakomliggande teman i förvaltningsberättelser som implicit kan härledas till ett 

legitimitetssökande hos organisationer. Mot bakgrund av detta valdes en kvalitativ 

innehållsanalys med ett tematiskt angreppsätt i enlighet med Graneheim och Lundmans 

(2004) rekommendation av tillvägagångsätt. Enligt ovanstående referens är en kvalitativ 

innehållsanalys lämplig som metod när ambitionen är att finna bakomliggande teman i 

skriftlig kommunikation. Denna analysmetod var således mest lämplig utifrån studiens syfte. 
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Genom att analysera förvaltningsberättelserna kunde återkommande meningsbärande enheter 

och nyckelord utmynnas i teman. De teman som utgör resultatet grundar sig i skribenternas 

förförståelse inom forskningsområdet, det egna intresset och styrningen av 

kodningsprocessen. I det avseendet kan det inte garanteras att andra undersökare, vid kodning 

och tematisering av samtliga 30 förvaltningsberättelser, skulle genera lika resultat och 

slutsats. Skillnader i förförståelsen, ontologin och kunskapssyn, samt val av teoretiska 

begrepp kan påverka studiens replikerbarhet.  

 

3.2.1 Undersökningsobjekt och urvalskriterier 

För att besvara studiens syfte valdes tre företag från detaljhandeln som undersökningsobjekt: 

Hennes och Mauritz, Clas Ohlson och Axfood. I det avseendet gjordes en tydlig avgränsning 

eftersom studien dels förhåller sig till företag inom detaljhandeln, dels är begränsad till tre 

företag. Vidare har ett tredje urval gjorts: förvaltningsberättelserna är granskade utifrån en 

kronologisk tidsordning, mellan räkenskapsåren 2009–2018. Motiven till urvalen diskuteras i 

följande avsnitt.  

 

Begränsningen till detaljhandeln grundar sig i fördjupade kunskaper och en förförståelse inom 

branschen efter studier på Detaljhandelsprogrammet på Högskolan Dalarna. Om urvalet hade 

varit en annan bransch, är det möjligt att bristande kunskaper hade påverkat resultatets 

trovärdighet eftersom förförståelsen och intresset troligtvis hade saknats. Valet av tre företag 

grundades i den tidsbegränsning som fanns till förfogandet. Initialt i studien bestämdes det att 

en tio-årsperiod, mellan räkenskapsåren 2009–2018, skulle granskas. Detta för att det skulle 

vara möjligt att finna tendenser mellan olika räkenskapsår som kan härledas till att företagen 

konstruerar texten i förvaltningsberättelserna. Ett tidigt antagande var att det behövdes göras 

jämförelser mellan olika räkenskapsår för att kunna dra eventuella slutsatser om skriftlig 

manipulation. Antagandet var influerat av Mäkelä och Laines (2011) studie, vars slutsatser 

bygger på granskning av årsredovisningar utifrån en kronologisk tidsordning. Initialt var det 

således uteslutet att enbart granska förvaltningsberättelser för ett räkenskapsår. 

 

Valet att använda tre företag och att granska räkenskapsåren 2009–2018, resulterade i ett 

datamaterial på 30 förvaltningsberättelser. Analysarbetet omfattade därmed cirka 200 sidor. 

På grund av det omfattande datamaterialet i relation till den tidsbegränsning som rådde, fanns 

det skäl till att begränsa antalet företag till tre. Alternativa sätt hade varit att välja fler företag 

och istället minska antalet granskade räkenskapsår, eller att välja färre företag och öka antalet 
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granskade räkenskapsår. Dock fanns en rädsla av att färre företag än tre inte skulle stödja 

hållbara slutsatser i undersökningen, om Bryman och Bells (2017) resonemang om för snävt 

urval görs gällande. I samma anda betonar Bryman och Bell att ett alltför omfångsrikt 

material kan försvåra analysarbetet om det råder tidspress, vilket har beaktats i denna 

undersökning genom att begränsa antalet till tre företag. Emellertid råder det en medvetenhet 

om att studiens generaliseringsbarhet vore högre om fler företag än tre hade granskats, likväl 

om fler branscher hade beaktats i studien. Men mot bakgrund av ett stramt tidsperspektiv och 

fördjupad kunskap inom detaljhandeln, har dessa avgränsningar varit nödvändiga.  

 

Hennes och Mauritz, Clas Ohlson och Axfood är samtliga börsnoterade bolag, vilket ställer 

högre krav på att företagen är transparenta gentemot sina intressenter, enligt Bolagsverket 

(2018). Med härledning till undersökningens problemdiskussion och ifrågasättandet till 

transparensen i förvaltningsberättelser, valdes börsnoterade företag på den svenska 

detaljhandelsmarknaden. Eftersom tillgången av icke-finansiell information i årsredovisningar 

var väsentligt utifrån syftet, var det inte lämpligt att analysera onoterade företag eftersom det 

hade minskat tillgången av relevant information.  

 

Hennes och Mauritz, Clas Ohlson och Axfood tillhör detaljhandeln men är inriktade mot olika 

konsumentvarugrupper, vilket var ett medvetet val i urvalsprocessen. Hade urvalet bestått av 

enbart livsmedelsföretag, alternativt enbart modeföretag, hade det kunnat resultera i ett för 

snävt urval, och ytterligare minskat studiens generaliserbarhet. Genom att välja företag som 

tillhör olika huvudgrupper, dagligvaruhandeln kontra sällanköpshandeln, kunde det uppväga 

den begräsning som gjordes inledningsvis till detaljhandeln. Mot bakgrund av detta strävades 

det efter att erhålla ett varierat urval till den grad det var möjligt, även om det var begränsat 

till detaljhandeln. 

 

Hennes och Mauritz är ett modeföretag som under ett flertal år kritiserats i media för 

företagets ansvarslöshet, till exempel har det framkommit kritik för bristande 

leverantörsförhållanden. Axfood och Clas Ohlson verkar, till skillnad mot Hennes och 

Mauritz, inte blivit utsatta i lika hög grad av medias påtryckningar1. Anledningen till att 

mediakritiserade företag inledningsvis var intressant i urvalet, kan härledas till Mäkelä och 

                                                           
1 Initialt i studien genomfördes en genomsökning i mediaarkivet för att beakta huruvida Hennes och 

Mauritz, Axfood och Clas Ohlson har utsatts för kritik i mediala sammanhang. Det var dock känt hos 

skribenterna sedan tidigare att Hennes och Mauritz har utsatts för massiv kritik. 
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Laines (2011) och Patelli och Pedrinis (2014) resonemang som betonar att skriftlig 

manipulation vanligtvis framträder hos organisationer som tidigare blivit offentligt 

kritiserade. Men möjligheten att välja tre olika företag, som dels tillhörde olika segment inom 

detaljhandeln i Sverige, dels skulle vara hårt kritiserade av media, dels vara börsnoterade, 

visade sig vara obefintligt. Dock blev en senare tanke under urvalsprocessen, att det skulle 

vara intressant att undersöka andra börsnoterade företag som har varit mindre kritiserade i 

media. Detta för att utröna skillnader och likheter i förvaltningsberättelserna utifrån Mäkelä 

och Laines (2011) och Patelli och Pedrinis (2014) resonemang. Mot bakgrund av detta utsågs 

Axfood och Clas Ohlson som lämpliga företag i urvalet eftersom de är börsnoterade företag 

inom detaljhandeln, även om den mediala kritiken har varit lägre. Andra skillnader mellan 

företagen är storleken, även om alla tre inkluderas som stora företag. Stora företag betecknas 

ha fler än 50 anställda under räkenskapsåret, och mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning, 

enligt Bolagsverket (2019).  

 

Det skall uppmärksammas att de granskade förvaltningsberättelser i denna studie omfattar den 

svenska versionen. Därmed kan det inte garanteras att den engelska versionen av 

förvaltningsberättelsen är identisk med den svenska, med avseende på att den engelska 

versionen inte har inkluderats i undersökningen. Vidare kan det inte uteslutas att det 

föreligger andra språkliga versioner som riktar sig mot internationella marknader. Det är 

således givet att förvaltningsberättelserna i denna studie är riktade mot svenska intressenter 

och den svenska börsmarknaden. Dock omfattar förvaltningsberättelserna koncernerna i 

helhet. Det indikerar att information som framkommit ur analysen inte enbart omfattar den 

svenska marknaden. Detta med avseende på att Hennes och Mauritz och Clas Ohlson är 

expanderade internationellt. Eftersom en förvaltningsberättelse skall innehålla en rättvis 

översikt över ett företags ställning, har informationen som framkommit i analysen även 

omfattat internationella händelser. För en schematisk översikt över studiens 

undersökningsobjekt, se tabell 1.  Observera att informationen i tabellen är från senaste 

räkenskapsåret 2018, hämtade från respektive företags årsredovisning.  
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Tabell 1: Schematisk översikt över studiens undersökningsobjekt. 

Urvalsobjekt Hennes och 

Mauritz 

Axfood Clas Ohlson 

 

Nettoomsättning Mkr  210 400  23 665 8 210  

Antal anställda i 

koncernen  

177 000 10 215 5 000  

Börsnoterade årtal  1974 2000 1999 

Verksamhetsbeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten består i 

huvudsak av försäljning 

av kläder, accessoarer, 

skor, kosmetisk, 

hemtextil och 

inredningsartiklar till 

konsument. 

 

Bedriver handel med 

dagligvaror inom detalj- 

och partihandelsledet i 

Sverige. 

 

   

Kunderbjudandet består 

av en bas av produkter 

inom bygg, el, 

multimedia, hem och 

fritid samt ett 

kompletterande utbud av 

tjänster som förenklar 

kundernas liv i hemmet. 

Marknader   Sverige, Tyskland, USA, 

Storbritannien, 

Frankrike, Kina, Italien, 

Spanien, Nederländerna 

och Polen. 

Sverige. Sverige, Norge, Finland, 

Storbritannien och 

Tyskland.  

Källa: Hennes och Mauritz (2018), Axfood (2018) och Clas Ohlson (2017/2018).  

 

3.2.2 Tillvägagångssätt  

Samtliga 30 förvaltningsberättelser hämtades från respektive företags webbsida genom 

nedladdning av alla årsredovisningar mellan räkenskapsåren 2009–2018. För att undvika en 

massiv utskrift av pappersmaterial som inte var nödvändigt i denna studie, utplockades alla 

sidor som omfattade förvaltningsberättelserna för att undvika urskrift av hela 

årsredovisningar. Analysprocessens alla steg, tillämpat efter Granheim och Lundmans (2004) 

rekommendation, redogörs utförligt i följande stycke. 

 

Kodningen  

Den första fasen i analysprocessen innefattade genomläsning av alla 30 

förvaltningsberättelser. För att möjliggöra en konsekvent analys och för att hitta relevanta 

teman utifrån studiens syfte och frågeställningar, genomlästes alla förvaltningsberättelser 

utifrån en kronologisk ordning. Räkenskapsåret 2009 lästes inledningsvis, för att sedan 

avslutas med räkenskapsåret 2018. Detta var betydelsefullt eftersom det gav möjligheten att 
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finna likheter och skillnader mellan räkenskapsåren. Vidare gav det möjligheten att utröna 

huruvida innehållet i förvaltningsberättelserna förändrades mellan räkenskapsåren. Om 

utläsningen av förvaltningsberättelserna hade skett ostrukturerat, är det möjligt att det hade 

försvårat analysprocessen och därmed möjligheten att finna relevanta meningsbärande 

enheter. Förvaltningsberättelserna lästes igenom två gånger och granskades parallellt med 

varandra, men även individuellt. Första genomläsningen syftade till att skapa en övergripande 

bild över materialet. Andra genomläsningen bidrog till att skapa en djupare förståelse för 

innehållet. I den andra genomläsningen eftersöktes också meningsbärande enheter, vilket 

innebar att meningar och nyckelord som innehöll relevant information utifrån studiens syfte 

och frågeställningar underströks. Denna process benämner Granheim och Lundman (2004) 

som kodningsfasen. 

 

Skribenterna läste materialet individuellt, men hade kontinuerliga diskussioner sinsemellan 

för att lyfta fram likheter och skillnader samt andra avvikande iakttagelser i materialet. Andra 

fördelar med att skribenterna genomläste materialet individuellt och sinsemellan förde 

förenade diskussioner, var att undvika en ensidig tolkning av materialet. Denna kodningsfas i 

analysarbetet innebar att omgivande text som inte var relevant till studiens syfte eller 

frågeställningar plockades bort, vilket enligt Granheim och Lundman (2004) är ett väsentligt 

steg i en innehållsanalys. I denna undersökning innebar det i praktisk bemärkelse att alla 

understrukna meningar och nyckelord återgavs i ett nytt dokument i kortare meningar, vilket 

innebar att de meningsbärande enheterna kondenserades med syfte att koncentrera texten utan 

att kärnan i innehållet skulle påverkas. På det sättet försvann omgivande text som inte hade 

relevans i förhållandet till studiens syfte och frågeställningar. De meningsbärande enheterna 

abstraherades sedan till en kod, vars syfte var att beskriva de meningsbärande enheternas 

innehåll, se tabell 2 för exempel.  

 

Detta var emellertid ett tidskrävande och omfattande arbete i analysprocessen, eftersom det 

var viktigt att de meningsbärande enheterna inte förlorade sitt sammanhang när den 

omgivande texten plockades bort. Det var således viktigt att kärnan i innehållet återstod, utan 

att onödig text blev kvar. Bryman och Bell (2017) betonar att kondenseringen är den fas i 

analysprocessen som kan vara den mest utmanande, eftersom kodningen kan resultera i en 

fragmentisering av information. Rädslan av att fragmentisera väsentlig information fanns hela 

tiden i beaktandet, men genom att läsa förvaltningsberättelserna två gånger, föra diskussioner 

sinsemellan och att arbeta parallellt med det omskrivna materialet och 
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förvaltningsberättelserna, underlättades dock kodningsfasen. Detta bidrog till att nya insikter 

upptäcktes under den andra genomläsningen som inte hade upptäckts i den första.  

 

 

Tematisering  

Den andra fasen i analysprocessen utgjorde tematiseringen. När kodningen för respektive 

förvaltningsberättelse var genomförd och nedskriven till ett gemensamt dokument kunde 

teman tydliggöras och specificeras. Koder med liknande innehåll sammanfördes till subteman, 

och alla subteman sammanfördes slutligen till två huvudteman. Tematiseringen utmynnades i 

två teman: Tillväxt och Hållbart företagande. Ett antal subteman bildades, vilka gav upphov 

till underrubriker i studiens resultat. I tabell 2 ges exempel ur analysprocessens olika faser: 

från meningsbärande enheter till de två teman som framkommit under innehållsanalysen.  
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Tabell 2: Ett exempel på innehållsanalysens process i denna studie. Tabellens utformning är 

inspirerad av Granheim och Lundman (2004) 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Subtema  Tema  

Trots den starka 

konkurrensen under året 

uppvisar Axfood det bästa 

resultatet någonsin. 

Trots stark konkurrens 

uppvisar Axfood det 

bästa resultatet någonsin. 

Är tillräckligt 

lönsam trots 

konkurrens.  

Potential till tillväxt. Tillväxt. 

PrisXtra visade återigen 

positivt resultat under året 

trots att omsättningen för 

de två största butikerna har 

fortsatt påverkats negativt 

av byggverksamhet i 

omgivningen. Som en 

konsekvens av detta har 

värdet av PrisXtra 

varumärke skrivits ned 

med 55 Mkr. 

Positiva resultat trots att 

omsättningen har 

påverkats negativt i de 

två största butikerna och 

att varumärkets värde har 

minskat med 55 Mkr. 

Framhäver 

positiva resultat 

trots negativa 

händelser.  

Betoning på 

ekonomisk framgång. 

Tillväxt.  

Axfood har branschens 

mest ambitiösa mål inom 

mångfald. Under 2013 

bestämde styrelsen att 20 

procent av ledarna i 

koncernens bolag år 2020 

ska ha internationell 

bakgrund. 

Har branschens mest 

ambitiösa mål inom 

mångfald. Till 2020 ska 

20 procent av ledarna i 

koncernens bolag ha 

internationell bakgrund.   

Framställer sig 

som branschens 

mest ambitiösa 

företag inom 

mångfald.  

Integrering, 

jämställdhet och 

mångfald hos 

medarbetare.  

Hållbart 

företagande.  

Clas Ohlson strävar efter 

mångfald, innefattade att, 

över tid, ha en jämn 

fördelning mellan kvinnor 

och män i styrelsen. 

Strävar efter mångfald 

över tid genom att ha 

jämn fördelning mellan 

kvinnor och män i 

styrelsen. 

Strävar efter jämn 

könsfördelning. 

Integrering, 

jämställdhet och 

mångfald hos 

medarbetare.  

Hållbart 

företagande.  

H&M är det mer hållbara 

alternativet för de allt mer 

medvetna kunderna. 

Ett hållbart alternativ för 

allt mer medvetna 

kunderna. 

Framställer sig 

som hållbara. 

Socialt välvilliga och 

klimatsmarta företag. 

Hållbart 

företagande. 

 

 

3.3 Metoddiskussion 

Det tillkommer begränsningar i denna studie som tidigare inte har diskuterats. Dessa redogörs 

i följande avsnitt. Det första omfattar begräsningen i att analysera förvaltningsberättelser, och 

inte hela årsredovisningar. Genom att enbart förhålla sig till förvaltningsberättelser genom att 

exkludera andra delar i årsredovisningen, kan det inte säkerställas att väsentlig information 

har försummats. Ett beaktande som tagits är informationen om företagens hållbarhetsåtgärder, 

med avseende på att det enbart är en bråkdel som redovisas i förvaltningsberättelserna. 
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Förvaltningsberättelsen skall vara en översikt över företagets ställning, ingen fördjupad 

presentation.  

 

Även om studiens syfte är grundat i att analysera förvaltningsberättelser, hade ett alternativt 

tillvägagångssätt varit att analysera andra delar i årsredovisningen parallellt med 

förvaltningsberättelsen. Detta för att se om vissa tveksamheter som framkommit i resultatet, 

hade kunnat förklaras i andra delar av årsredovisningen. Dock hade det inte varit möjligt att 

genomföra detta i denna studie, eftersom det hade bidragit till ett omfattande arbete: både i tid 

och i material, som å ena sidan hade kunnat försvårat analysprocessen. Dock hade det varit ett 

alternativ som hade kunnat stärka studiens resultat. Därför har det beaktats under 

analysprocessen att vissa uppgifter inte redovisas i stor omfattning, och den kritik som 

framförts i analysen är underbyggd på de uppgifter som enligt årsredovisningslagen skall 

finnas i förvaltningsberättelserna. Ett exempel är företagens nutida ställning och redogörelser 

kring det.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen erbjuder en praktisk användbarhet och är, enligt Bryman 

och Bell (2017) ett vanligt tillvägagångssätt för att analysera olika typer av dokument. 

Utförandet av innehållsanalysen i denna studie, i enlighet med Granheim och Lundman 

(2004), har möjliggjort sökandet efter bakomliggande teman i materialet. Innehållsanalysen 

har bidragit till ett konsekvent tillvägagångssätt (se tabell 2), och figurerat som en 

verktygslåda för att analysera materialet. Analysmetoden har således givet fördelar, men även 

begränsningar. Det har förekommit under analysprocessen att meningsbärande enheter har 

tagits med, för att sedan plockas bort igen när det har uppstått dilemmat om opartiska åsikter 

hos skribenterna, snarare än ett vetenskapligt argument. Därför har det varit betydelsefullt att 

det inledningsvis fanns ett teoretiskt ramverk att förhålla sig till, vilket också är en 

rekommendation från Bryman och Bell (2017). Detta för att säkerställa att varje tolkning som 

redovisas i denna studie skall vara grundat i argument som har en teoretisk förankring. 
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4. Resultat och analys 

Följande kapitel innehåller studiens resultat som framkommit under innehållsanalysen. 

Utifrån analysen har resultatet utmynnats i två olika teman: Tillväxt och Hållbart företagande. 

För att bestyrka resultatet redovisas citat, återgivna i blockcitat, i den löpande texten under 

respektive tema. I tabell 3 presenteras en schematisk översikt över framkomna teman och 

subteman. 

 

Tabell 3: Översikt över teman och subteman 

Tema 1  Subteman  

Tillväxt.  Potential till tillväxt.  Betoning på 

ekonomisk framgång.  

 

Tema 2 Subteman   

Hållbart företagande.  Integrering, jämställdhet 

och mångfald hos 

medarbetare.   

Socialt välvilliga och 

klimatsmarta företag. 

 

Temat tillväxt har kategoriserats i två subteman: potential till tillväxt och betoning på 

ekonomisk framgång. Det andra temat, hållbart företagande, är likt det första temat 

kategoriserat i två subteman: integrering, jämställdhet och mångfald hos medarbetare och 

socialt välvilliga och klimatsmarta företag. Respektive tema avslutas med en analys av 

resultatet med avstamp i studiens teoretiska ramverk. 

 

4.1 Tillväxt 

 

4.1.1 Potential till tillväxt  

Ett framträdande tema som dominerar är strävan efter tillväxt och ekonomisk framgång. 

Företagen strävar efter att växa och att stärka sina affärsverksamheter genom ökad lönsamhet 

och effektivitet. Det präglas i olika strategiska målsättningar, dels att växa ekonomiskt på 

befintliga marknader, dels att bredda sig globalt och att expandera på nya marknader. En 

ytterligare strävan är försäljningstillväxt genom utökat sortiment. Strävan efter tillväxt är en 

genomgående vision hos samtliga företag under räkenskapsåren 2009–2018. Tillväxt 

presenteras som en möjlig åtgärd genom olika tillväxtstrategier: butiksetableringar, nya 
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affärskoncept, investeringar i modern teknik, utveckling av internetförsäljning, introducering 

av ekologiska varor och försäljning av varor till bästa pris.  

 

Ett tydligt och återkommande mönster i resultatet är tyngden av optimism när tillväxtmål eller 

resultat av olika tillväxtstrategier presenteras. Trots att avtrycken efter lågkonjunkturen som 

utbröt år 2008 är framträdande på marknaden mellan åren 2009–2012, verkar det föga ha 

påverkat företagens position. Snarare framkommer det i resultatet att etableringstakten är hög 

och nyetableringar på nya marknader har mottagits väl. 

 

Året har präglats av svag konjunktur och pessimism hos de svenska konsumenterna, 

(…) trots det är resultatet starkt för 2009 (Axfood, 2009, s. 50) (…) Trots den starka 

konkurrensen under året uppvisar Axfood det bästa resultatet någonsin (Axfood, 2010, 

s. 46).  

 

Clas Ohlson fortsätter att växa, (…) men den kraftiga konjunkturförsvagningen har även 

påverkat Clas Ohlson negativt på samtliga marknader och försäljningskanaler. Som en 

följd av detta var försäljningen i jämförbara butiker lägre än föregående år, (…) Clas 

Ohlson räknar med att kunna fortsatta ta marknadsandelar även om detaljhandelskedjan 

också påverkats av en lägre generell konsumtion (Clas Ohlson, 2008/2009, s. 50–51). 

 

H&M har fortsatt att ta marknadsandelar under ett år som har varit mycket utmanade för 

klädhandeln i många länder (Hennes och Mauritz, 2011, s. 6).  

 

Till följd av lågkonjunkturen, beskriver Hennes och Mauritz att konsumenters aktsamhet i 

konsumtion har resulterat i rea- och prisaktiviteter. Men trots ekonomisk oro på marknaden 

fortsätter Hennes och Mauritz att generera marknadsandelar. Hennes och Mauritz betonar att 

försäljningen har varit god och hänvisar till sina starka kunderbjudande som en viktig 

komponent till sin framgångsrika försäljning. En ytterligare komponent av Hennes och 

Mauritz framgångar under lågkonjunkturen, är företagets strategiska satsningar för att stärka 

kunderbjudandet ytterligare genom bättre priser, högre kvalitet och hållbart mode. Dock 

framkommer det inte hur kombinationen av bättre priser, högre kvalitet och hållbart mode har 

genomförts. En intressant iakttagelse är att Hennes och Mauritz under samma räkenskapsår 

framhäver att utmanande lägen på inköpsmarknaden har bidragit till högre inköpskostnader. 

Mot bakgrund av detta verkar Hennes och Mauritz ha förmågan att erbjuda bättre priser trots 
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högre inköpskostnader. Vad som betraktas vara bättre priser är en definitionsfråga, dock är ett 

argument att bättre priser i detta fall är låga priser eftersom Hennes och Mauritz positionerar 

sig själva som ett budgetalternativ.  

 

Trots att Hennes och Mauritz under räkenskapsåret 2013 möter fortsatt turbulens på 

marknaden kvarstår verksamhetens stabilitet. Genomgående under lågkonjunkturen har 

Hennes och Mauritz således fortsatt generera marknadsandelar. 

 

Året avslutades med en stark försäljningsutveckling. Även om flertalet marknader 

fortsatte att präglas av utmanande makroekonomiskt läge och många pris- och rea-

aktiviteter fortsatte H&M att växa med fortsatt hög lönsamhet och ökade 

marknadsandelar (Hennes och Mauritz, 2013, s. 53).  

 

Det framträder i resultatet att butiksnedläggningar eller personalnedskärningar sällan 

redovisas i stor utsträckning. Butiksnedläggningar beskrivs i genomsnitt med korta 

redogörelser för antalet stängda butiker. Dock varierar det mellan åren. Somliga år redogörs 

aldrig antalet nedlagda butiker. Redogörelser av personalnedskärning kan dock inte utläsas i 

en enda förvaltningsberättelse, utöver att antalet anställda förändras mellan åren i numerisk 

form. Å andra sidan är företagen, i synnerhet Hennes och Mauritz, noga med att redovisa 

antalet nyanställda. Under räkenskapsåret 2018 redovisar dock Hennes och Mauritz att 

massiva butiksnedläggningar har skett till följd av intensifierade butiksoptimeringar. Clas 

Ohlson redovisar 2013/2014 att en franchisebutik har etablerats i Dubai. Ambitionen är en 

etablering av minst 20 butiker i Dubai under en femårs-period. Enligt Clas Ohlson är Dubai 

en intressant region och en expanderande detaljhandelsmarknad i stark tillväxt. Clas Ohlson 

kan, med sitt unika och attraktiva koncept, möta ett växande behov i Dubai genom att erbjuda 

smarta lösningar på vardagliga praktiska problem. Dock är det fåordigt om 

franchisesamarbetet i Dubai de nästkommande räkenskapsåren, och 2017/2018 redogör Clas 

Ohlson att samarbetet är avslutat i Dubai utan en redogörelse till varför.  

 

Under räkenskapsåret 2012/2013 redovisar Clas Ohlson att de har utvecklat ett nytt 

lojalitetsprogram som syftar till att ge mervärde till kunderna. Clas Ohlson betonar att ökad 

kundlojalitet skapar förutsättningar för högre försäljning. Lanseringen har överträffat 

förväntningarna och över en kvarts miljon kunder har redan blivit medlemmar i kundklubben. 

Dock redogör aldrig Clas Ohlson huruvida antalet medlemmar i kundklubben har genererat 



Resultat och analys 

30 
 

högre försäljning. Det kan heller inte utläsas i kommande förvaltningsberättelser huruvida 

kundklubben genererar i ökad försäljning hos Clas Ohlson.  

 

Genom ökad kundlojalitet skapas förutsättningar för högre försäljning till följd av ökad 

köpfrekvens och högre snittkvitto samt möjlighet till effektiviserad marknadsföring. 

Lanseringen har överträffat förväntningarna och över en kvarts miljon kunder har redan 

blivit medlemmar i kundklubben (Clas Ohlson, 2012/2013, s. 48).  

 

4.1.2 Betoning på ekonomisk framgång  

Det framkommer i resultatet att befintliga varumärken och nyetableringar beskrivs som 

framgångsrika, år efter år, men i olika grad i termer av hur framgångsrika. Även om företagen 

beskriver motgångar i termer av lågkonjunkturer, hård konkurrens, förändringar i 

köpbeteenden eller andra influerade faktorer, framhävs företagens framgång år efter år. Detta 

utmynnas i beskrivningar om hur positiv försäljningen är, hur väl mottagna företagen har 

blivit på nya marknader och hur positiva konsumenterna är. Dock kan graden av framgång 

variera i ordvalen: ett mycket bra år, fantastiskt bra försäljning eller god försäljning är 

emellertid återkommande. Denna utpräglade form av framgångsbeskrivning har beaktats mer 

eller mindre i samtliga förvaltningsberättelser. Framgångsbeskrivningar är särskilt 

framträdande när företagen i samma stycke redovisar negativa aspekter som har påverkat 

verksamheten. Genomgående över den analyserade tio-årsperioden beskriver Axfood att 

samtliga varumärken har uppvisat god resultatutveckling, god försäljning och positivt resultat 

på rådande marknader. Ett av Axfoods varumärken, Prisextra, har emellertid påverkats 

negativt på grund av omfattande byggverksamhet i omgivningen. Axfood betonar dock att 

dessa affärslägen är av strategisk betydelse och att den negativa trenden kommer att vända. 

Emellertid framkommer det att Prisextra upphör att vara ett eget segment under 

räkenskapsåret 2012, trots goda resultat enligt Axfood. 

 

PrisXtra visade återigen positivt resultat under året trots att omsättningen för de två 

största butikerna har fortsatt påverkats negativt av byggverksamhet i omgivningen, (…) 

Som en konsekvens av detta har värdet av PrisXtras varumärke skrivits ned med 55 Mkr 

(Axfood, 2012, s. 38).  

 

I likhet med Axfood, uppvisar Clas Ohlson stark optimism gällande butiksetablering på den 

brittiska marknaden, trots att det framkommer i resultatet att försäljningsökningen på den 
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brittiska marknaden är låg. Clas Ohlson argumenterar för att låg försäljningsökning beror på 

att brittiska konsumenter har dämpad framtidstro till följd av brittisk lågkonjunktur. Trots låg 

framtidstro är brittiska konsumenter fortfarande positiva till Clas Ohlson. Nästkommande citat 

återkommer i Clas Ohlsons förvaltningsberättelse under fyra räkenskapsår. 

 

Responsen från kunder i de nyöppnade butikerna i Storbritannien är positiv och antalet 

besökare och kunder har hittills varit högre än genomsnittet i koncernen. 

Konverteringsgraden och det genomsnittliga köpet har varit lägre i Storbritannien än 

genomsnittet i koncernen. Clas Ohlson räknar med att det tar tid att etablera på nya 

marknader, (…) och att genomsnittligt köp och omsättning kommer öka successivt” 

(Clas Ohlson, 2008/2009, s. 50, 2009/2010, s. 50, 2010/2011, s. 50, 2011/2012, s. 48). 

 

Det framkommer i resultatet att Clas Ohlson har god tillväxtpotential på lång sikt i 

Storbritannien, men att företaget balanserar expansionstakten utifrån rådande 

marknadsförhållanden. Clas Ohlson redovisar dock under räkenskapsåren 2014/2015–

2017/2018 att flertalet butiker skall stängas i Storbritannien med anledning av 

butiksoptimering av befintliga butiksnät. Kostnadsbesparingar är ett ytterligare argument för 

butiksnedläggningar i Storbritannien. Istället skall Clas Ohlson stärka närvaron i London med 

butiker i mindre format. Nyetablering av Clas Ohlsons e-handel skall också stärka deras 

position i Storbritannien.  

 

I samma anda framhäver Hennes och Mauritz att sin e-handel är framgångsrik i enlighet med 

digitaliseringens framväxt. Under räkenskapsåret 2011 beskriver Hennes och Mauritz att sin 

e-handel är en av världens mest besökta webbsidor. Stora investeringar görs inom det digitala 

för att bemöta nya köpbeteenden och säkerställa lönsamheten i framtiden. Hennes och 

Mauritz beskriver att verksamheten är i framkant gällande bemötningen av digitaliseringen. 

Emellertid redovisar Hennes och Mauritz under räkenskapsåret 2017 att den ökade 

försäljningen inom e-handeln inte har kompenserat den minskade kundtrafiken i fysiska 

butiker. Digitaliseringen medför således omformulerade tillväxtmål, vilket redovisas som en 

naturlig förändring ibland punkt ibland komma.  

 

Det är i ljuset av detta utvecklingsskede naturligt att omformulera koncernens 

tillväxtmål. Det innebär att det tidigare målet om att öka antalet butiker med 10 – 15 
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procent per år istället blir ett försäljningsmål där både butik och online är inkluderade 

(Hennes och Mauritz, 2016, s.73). 

 

4.2 Analys av temat tillväxt  

Strävan efter lönsamhet är ett givet mål hos alla kommersiella företag, det är ett väsentligt 

krav för att kunna existera långsiktigt (Mäkelä & Laine, 2011). Det intressanta i denna 

undersökning är dock hur företagen väljer att framhäva sin tillväxtpotential och såväl sin 

ekonomiska framgång som nedgång. I synnerhet Hennes och Mauritz och Clas Ohlson har ett 

behov av att ständigt expandera på nya marknader och att utöka verksamheten. Forskning 

visar att tillväxt är något som tas för givet att företag ska eftersträva (Mäkelä & Laine, 2011), 

vilket kan förklara undersökningens resultat gällande företagens förmåga att framhäva sin 

tillväxtpotential. Om Mäkelä och Laines (2011) resonemang om förväntad tillväxt görs 

gällande, kan det tyda på att strävan efter tillväxt är en legitim nödvändighet för att i större 

utsträckning erhålla investerare. Det kan också tyda på att företag som inte strävar efter 

tillväxt, men som upprätthåller verksamhetens rådande stabilitet och lönsamhet, är minde 

attraktiva för investerare på marknaden. I samma anda kan resultatet anknytas till Brunssons 

(1986) resonemang om kravet på rationalitet: enligt Brunsson kan företag, i strävan efter 

erhållen legitimitet, framhäva verksamheten som rationellt driven eftersom det är förväntat 

och givet. Detta kan således vara ytterligare en möjlig förklaring till varför företagen i denna 

undersökning tenderar att lyfta fram tillväxt som en naturlig del i verksamheten: strävan efter 

tillväxt kan tyda på att vara förväntat och rationellt. 

 

Dock visar denna undersökning, i likhet med Mäkelä och Laines (2011) studie, att det inte 

alltid är det finansiella resultatet som uppvisar företagens tillväxtpotential, snarare är det 

företagens diskurser som framhäver deras påstådda förmåga att växa. Mäkelä och Laine 

(2011) betonar att det kan vara påtagliga skillnader mellan företags diskurser och finansiella 

prestationer. Detta utmynnas i en tydlig optimism kring företags framgång (Patelli & Pedrini, 

2014), vilket också framträder i denna undersökning. Resultatet visar att företagen tror på sin 

förmåga att växa och att uppnå större framgång, även om det finansiella resultatet visar något 

annat. Ett konkret exempel är att Clas Ohlson, gällande expansionen i Storbritannien, under 

flera räkenskapsår betonar att det kan ta tid för företaget att etablera på nya marknader – även 

om responsen från brittiska kunder alltid har varit mycket god. Det finns å ena sidan inga 

argument för att motsäga att det kan ta tid att etablera på nya marknader. Det paradoxala är att 
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Clas Ohlson under flera räkenskapsår redovisar att utsikten för tillväxt på den brittiska 

marknaden är mycket god, innan butiksnedläggningarna är ett faktum räkenskapsåret 

2014/2015. Det indikerar således påtagliga skillnader mellan Clas Ohlsons finansiella resultat 

på den brittiska marknaden och företagets påstådda tillväxtpotential i Storbritannien. Detta 

kan tyda på att Clas Ohlson, genom upprätthållen optimism, med förankring i tidigare 

forskning om impression management (Mäkelä & Laine, 2011; Patelli & Pedrini, 2014), 

försöker upprätthålla bilden av att ha kontroll. 

 

I samma anda försvaras butiksnedläggningar genom att företagen betonar att det beror på 

butiksoptimeringar och effektivisering, vilket enligt Mäkelä och Laine (2011) är ett sätt för 

företag att rättfärdiga negativa resultat. Följaktligen är en möjlig förklaring till ett företags 

utpräglade optimism att intressenter ska uppfatta att företaget kan åstadkomma mer än vad 

som i realiteten är möjligt (Abrahamsson & Baumard, 2009). Å andra sidan finns det inga 

argument för att företagen saknar tilltro till sin tillväxtpotential. Men med förankring i 

undersökningens resultat och tidigare forskning om impression management (Mäkelä & 

Laine, 2011; Patelli & Pedrini, 2014), tyder resultatet på att företagen framhäver positiva 

resultat för att avleda uppmärksamheten från de negativa. Ett likartat argument kommer från 

Eriksson-Zetterquist (2009), som betonar att det är viktigt att det inte finns fler negativa 

aspekter att tillskriva företaget än att de kan påvisa goda resultat. Detta kan vara en ytterligare 

förklaring till den utpräglade optimismen som tenderar att framträda i samband med negativa 

resultat. I likhet med Eriksson-Zetterquists (2009) resonemang, kan det i resultatet anmärkas 

fler positiva än negativa resultat i förvaltningsberättelserna. 

 

Andra framträdande mönster i förvaltningsberättelserna, utöver den optimism som råder, är att 

företagen framhäver externa omständigheter som orsaker till icke uppfyllda tillväxtmål eller 

svag försäljning. Enligt Mäkelä och Laine (2011) kan företag rättfärdiga negativa resultat 

genom att anlägga skulden på externa omständigheter. Det som framkommer i denna 

undersökning är att förändringar i den globala ekonomin, konkurrens, turbulens på 

marknaden, externa byggverksamheter och svag konjunktur är förklaringar till icke uppfyllda 

tillväxtmål eller svag försäljning. Som tidigare nämnts verkar företagen föga påverkade av 

lågkonjunkturer eller andra externa omständigheter på längre sikt. Detta framhävs genom 

förklaringar att lönsamhetsutsikten för företagen fortfarande anses vara god. I det avseendet 

tenderar företagen framhäva att sin potential till tillväxt och ekonomiska framgång är 
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oberoende av externa omständigheter, samtidigt som nedgången försäljning och misslyckade 

etableringar anses bero på externa omständigheter.  

 

Över den analyserade tioårs-perioden tenderar således företagen att ge motstridiga argument 

för sin ställning på marknaden, vilket också kan tyda på att företagen försöker vidmakthålla 

bilden av att ha kontroll och fortsatt potential på marknaden. Forskning visar att abstrakta 

beskrivningar och optimistisk retorik i skriftliga kontexter kan vara medvetna konstruktioner 

för att ge sken av att företaget har en stark och lönsam verksamhet (Mäkelä & Laine, 2011; 

Patelli & Pedrini, 2014). Med anledning av den motstridighet som framkommer i resultatet, 

och med förankring i ovannämnda referenser, kan det tyda på att företagen i föreliggande 

undersökning konstruerar abstrakta beskrivningar och hög optimism i 

förvaltningsberättelserna för att verka framgångsrika i allt de avser att göra. Ett utpräglat 

exempel av abstrakta beskrivningar är Clas Ohlsons betoning på sin framgångsrika 

kundklubb. En kvarts miljon nya medlemmar under räkenskapsåret 2012/2013 redovisas som 

en framgångssaga, dock finns ingen förankring mellan den stora andelen nya kundmedlemmar 

och faktisk ökad försäljning. Det redovisas aldrig i nästkommande förvaltningsberättelser 

huruvida kundklubben har bidragit till ökad försäljning, trots att Clas Ohlson betonar 

2012/2013 att klubbklubben skall bidra till ökad försäljning. Det kan tyda på en skriftlig 

manipulation i enlighet med Patelli och Pedrinis (2014) resonemang om vilseledning: Clas 

Ohlson redovisar å ena sidan faktiska siffror i nya kundmedlemmar, men å andra sidan är de 

varsamma med att redogöra sambandet mellan kundmedlemmar och ökad försäljning. 

 

I denna undersökning finns inga stora skillnader att beakta mellan företagen gällande temat 

tillväxt. Tillväxtmålen ser olika ut, men optimismen, framåtsträvandet och skuldbeläggningen 

på externa omständigheter framkommer likartat i resultatet.  

 

4.3 Hållbart företagande 

 

4.3.1 Integrering, jämställdhet och mångfald hos medarbetare  

Ett framträdande mönster i resultatet är företagens ansvar för medarbetarna i koncernen. 

Tydliga mönster är tyngden av företagens sociala ansvarstagande gällande jämställdhet, 

integrering och mångfald. Dock skiljer det sig mellan företagen hur deras ansvar präglas 

gentemot omgivningen. Det skiljer sig också mellan räkenskapsåren vilket ansvar gentemot 
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omgivningen som företagen fokuserar på. Fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män är 

framträdande under de första räkenskapsåren, medan begreppet mångfald beaktas i allt högre 

utsträckning efter 2013.  

 

Det framkommer i resultatet att företagen framhäver antalet anställda kvinnor i koncernerna. 

Det finns således en medvetenhet hos företagen att redovisa betydelsen av att ha en jämn 

könsfördelning bland medarbetarna. Kvinnor är emellertid överrepresenterade enligt 

företagens redovisning, vilket är beräknat utifrån koncernernas anställda totalt. Utifrån ett 

statistiskt perspektiv utgör männen en minoritet. Emellertid visar resultatet att männen är 

dominerande i ledande positioner. Dock är strävan efter jämn könsfördelning i ledande 

position ett återkommande mönster, i synnerhet hos Clas Ohlson och Axfood. Företagen 

betonar att strävan efter jämn könsfördelning i ledande position är en naturlig del i 

verksamheterna. Kvinnor är i fokus, och företagen tenderar att lyfta fram kvinnor. Dock kan 

det i resultatet beaktas en viss tvetydighet i hur könsfördelningen redovisas.  

 

Antalet anställda i koncernen var i genomsnitt 2370, varav 1000 kvinnor (Clas Ohlson, 

2011/2012, s. 49) 

 

Av de anställda var 79 procent kvinnor och 21 procent män. Av de anställda som har 

ansvarsposition i företaget, som till exempel butikschefer och landschefer, var 70 

procent kvinnor (Hennes och Mauritz, 2011, s. 5). 

 

Ovanstående citat från Hennes och Mauritz framhäver att majoriteten av anställda kvinnor i 

verksamheten har en ansvarsposition. Landschefer redovisas som ett exempel på en 

ansvarsposition. Dock visar resultatet att antalet individer med en ledande position på Hennes 

och Mauritz, där bland annat landschefer är inkluderade och butikschefer exkluderade, är 

cirka 40 i antal. Hennes och Mauritz redovisar därmed aldrig vilken procent som representerar 

kvinnor i ledande position utöver det som betraktas vara ansvarspositioner. Hennes och 

Mauritz tydliggör således att det är skillnad mellan butikschefer och landschefer.  

 

Begreppet ledande befattningshavare omfattar vd, övrig koncernledning, landschefer 

samt vissa nyckelpersoner. Antalet personer som räknas in i begreppet ledande 

befattningshavare är för närvarande cirka 40 (Hennes och Mauritz, 2011, s. 7).  
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Under räkenskapsåret 2018 är kvinnor fortfarande dominerande i Hennes och Mauritz 

koncern. Dock redogörs det aldrig hur många procent av ledande befattningshavare som 

utgörs av kvinnor. Clas Ohlson redogör under räkenskapsåret 2012/2013 att strävan är att 

uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Under räkenskapsåret 2017/2018 har Clas Ohlson 

uppnått en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. Dock redogörs det aldrig 

huruvida strävan efter jämn könsfördelning är väsentlig i andra sammanhang för Clas Ohlson. 

Vidare framkommer det inte hur könsfördelningen utmärker sig i andra ledande positioner.  

 

Axfood betonar att jämställdhet inom ledande positioner är ett långsiktigt mål i verksamheten. 

Under räkenskapsåret 2014 uppnår Axfood målet för jämställdhet på mellanchefsnivå, medan 

övriga ledarbefattningar är något lägre. Emellertid framgår det aldrig i resultatet vad Axfood 

definierar som mellanchefsnivå i exakta termer. Det framgår inte heller vad målet för 

jämställdhet är i procentuella termer. Dock framhäver Axfood att kvinnliga ledare år 2014 är 

26 procent. Under räkenskapsåret 2018 är kvinnliga ledare 30 procent. I samma anda betonar 

Axfood att det råder jämn könsfördelning i koncernens ledarskapsutbildning. 

 

Ett ytterligare framträdande mönster, utöver fokus på kvinnor i ledande position, är företagens 

strävan efter mångfald. Fokus på kvinnor är ett dominerande perspektiv under de första 

räkenskapsåren, innan begreppet mångfald framträder år 2013. Det skiljer sig mellan 

företagen hur begreppet mångfald definieras och hur respektive företag skall arbeta med 

mångfald. Dock framhäver samtliga företag att de beaktar betydelsen av mångfald i 

verksamheterna. I synnerhet Axfood positionerar sina mål inom mångfald som ledande i 

branschen.  

 

Axfood har branschens mest ambitiösa mål inom mångfald. Det är ett viktigt initiativ 

för att koncernen ska vara i samklang med kunderna och omvärlden och grundar sig 

även i övertygelsen att mångfald ökar affärsnyttan (…) Under 2013 beslutade styrelsen 

att 20 procent av ledarna i alla koncernbolag år 2020 ska ha internationell bakgrund 

(Axfood, 2013, s. 37).  

 

Clas Ohlson strävar efter mångfald, innefattande att, över tid, ha en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män i styrelsen (Clas Ohlson, 2014/2015, s. 41) 
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H&M:s verksamhet ska präglas av en grundläggande respekt för individen och alla 

människors lika värde. Det gäller allt från rimliga löner, arbetstider och alla människors 

lika värde (...) Mångfald bland medarbetare när det gäller till exempel ålder, kön och 

etnicitet är en värdefull tillgång till företaget (Hennes och Mauritz, 2015, s. 75).  

 

Clas Ohlson redovisar under räkenskapsåret 2014/2015 att definitionen av mångfald är en 

jämn fördelning mellan kvinnor och män, medan Axfood belyser betydelsen av att ha 

medarbetare med internationell bakgrund. Under räkenskapsåret 2015/2016 betonar Clas 

Ohlson att de beaktar mångfald under sina rekryteringsprocesser. Emellertid framgår det 

aldrig om mångfald under rekryteringsprocessen på Clas Ohlson inbegriper etnicitet, kön eller 

både och. Under nästkommande räkenskapsår framkommer det dock att Clas Ohlson aktivt 

strävar efter ökad mångfald och att de har nolltolerans mot alla former av diskriminering och 

kränkande särbehandling.  

 

Under räkenskapsåret 2014 betonar Axfood att 18 procent av Axfoods medarbetare har 

internationell bakgrund. Axfood är dock varsamma med att redogöra vilken procent som utgör 

ledare med internationell bakgrund.  

 

Axfoods mål är att 20 procent av alla ledare ska ha internationell bakgrund år 2020. 

Idag har 18 procent av Axfoods medarbetare internationell bakgrund. I ledande 

befattningar är snittet lägre (Axfood, 2014, s. 37)  

 

Det är först under räkenskapsåret 2018 som Axfood redovisar den procent som utgörs av 

ledare med internationell bakgrund, vilket är 13 procent. Mot bakgrund av detta kan inga 

jämförelser göras mot tidigare räkenskapsår eftersom ”snittet lägre” inte är mätbart. 

 

Hennes och Mauritz betonar mångfald som en rättighet som inte bara inbegriper koncernens 

medarbetare, utan även människor i hela försörjningskedjan. Hennes och Mauritz 

argumenterar för att de vill främja mångfald och inkludering. Företaget framhäver att de vill 

skydda allas rätt till rättvis behandling och skydda mot diskriminering. Hennes och Mauritz 

framhäver, till skillnad mot Axfood och Clas Ohlson, att de har manifesterat globala policys 

för att verka för mångfald, inkludering och jämlikhet. Dock, i jämförelse mot Axfood och 

Clas Ohlson, framgår det aldrig om Hennes och Mauritz har genomfört förändringar gällande 

mångfald. Det är snarare presenterat som en strävan och inte explicita mål. Vidare 
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framkommer det inte hur könsfördelningen mellan män och kvinnor i ledande positioner har 

utvecklats mellan räkenskapsåren 2009–2018. Å ena sidan har Hennes och Mauritz aldrig 

upprättat explicita mål om att öka antalet kvinnliga ledare, vilket istället är framträdande hos 

Axfood och Clas Ohlson. Dock framhäver Hennes och Mauritz att mångfald och inkludering 

präglas i företagets kampanjer och produkter och att interna utbildningar inom mångfald har 

genomförts på huvudkontoret. 

 

4.3.2 Socialt välvilliga och klimatsmarta företag 

Framträdande mönster i resultatet är företagens fokus på hållbarhet, vilket implicerar 

företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden och djupa samhällsengagemang. 

Resultatet visar att företagen inte bara uppvisar ett engagemang gentemot sina medarbetare, 

likväl uppvisas ett engagemang för alla människor i leverantörsleden, samhället i stort och för 

klimatet. Framträdande mönster i resultatet är att företagen framhäver sig själva som aktivt 

engagerade, lösningsorienterade och framåtsträvande inom hållbarhetsfrågor. Det framträder 

en strävan hos företagen att verka klimatsmarta och innovativa i alla beslut och åtaganden 

som skall göras.  

 

Ett av Axfoods strategiska mål är att aktivt driva ett arbete för hållbar utveckling på 

miljöområdet, så att bolaget blir bäst i branschen (Axfood, 2011, s. 50).  

 

H&M är ett av världens ledande modeföretag och med det följer ansvar. H&M:s 

hållbarhetsarbete bygger på ett socialt och miljömässigt engagemang som placerar 

H&M i framkant av klädbranschen globalt (Hennes och Mauritz, 2011, s. 5).  

 

För Clas Ohlson är det viktigt att värna om och ta ansvar för människor och miljö som 

påverkas av vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Clas Ohlsons 

verksamhet som ska genomsyra hela organisationen (Clas Ohlson, 2012/2013, s. 54).  

 

Resultatet visar dock skillnader i hur företagen presenterar sina hållbarhets- och 

samhällsengagemang. Hennes och Mauritz betonar att de skall bidra till hållbarhet för hela 

modeindustrin och verka för en bättre arbetsmiljö i textilindustrin. Axfoods engagemang 

utmynnas i att tillhandahålla ekologiska och certifierade varor utifrån konsumenters nya krav 

och preferenser. Axfood strävar efter att bli klimatneutrala och ett klimatsmart företag. Clas 

Ohlson betonar att hållbarhet är ett prioriterat område i verksamheten och vill således ta 



Resultat och analys 

39 
 

ansvar för det miljöavtryck som verksamheten bidrar till och för människor i leverantörsleden. 

Medan Axfood och Clas Ohlson vill arbeta för hållbarhet inom sina egna 

upptagningsområden, tar Hennes och Mauritz ett större ansvar och beaktar hållbarhet 

universellt utöver den egna verksamheten. Hennes och Mauritz medger samtidigt att företaget 

ständigt är i blickfånget, vilket kan skada företagets anseende och varumärke om det brister i 

leverantörsledet:  

 

Det är av största vikt att H&M-gruppen lever i enlighet med sina högt uppsatta 

affärsetiska policies och riktlinjer och har god kännedom, insikt och rutiner när det 

gäller framtagandet av sina produkter. Om H&M-gruppen skulle brista i detta avseende 

finns risk för att koncernens anseende och varumärke skadas. En korrekt, transparent 

och tillförlitlig kommunikation kan förebygga uppkomsten av anseenderisk (Hennes 

och Mauritz, 2018, s. 38).  

 

Andra framträdande mönster i resultatet är att graden av hållbarhets- och 

samhällsengagemang hos företagen varierar mellan räkenskapsåren. Det framträder explicit i 

resultatet att avsnitten i förvaltningsberättelserna som berör hållbarhetsaspekter och mänskliga 

rättigheter ökar i omfattning efter varje räkenskapsår. Under räkenskapsåret 2009 redovisar 

företagen kortfattat att de använder uppförandekoder, men under de nästkommande 

räkenskapsåren tenderar företagens diskurser om mänskliga rättigheter och 

hållbarhetsåtgärder att öka i omfång. Under räkenskapsåret 2018 utgör hållbarhetsdiskurser 

den största delen i förvaltningsberättelserna, trots att samtliga företag har en separat 

hållbarhetsredovisning. I samma anda tenderar affärsidéer och företagsvärderingar att 

förändras i linje med det ökade intresset för hållbarhet i samhället. I synnerhet är det 

framträdande hos Hennes och Mauritz, som framhäver sig själva som ett hållbart alternativ 

med kvalitet och hög lönsamhet.  

 

H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris (Hennes och Mauritz, 

2009, s. 4). 

 

H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris med strategin att H&M 

alltid ska ha det bästa kunderbjudandet på varje enskild marknad. Hållbarhetsfrågor blir 

allt viktigare och i ett starkt erbjudande ingår också att H&M är det mer hållbara 

alternativet för de allt mer medvetna kunderna (…) Med mode och kunden i fokus och 
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medarbetarnas gemensamma ambition att hela tiden överträffa kundernas förväntningar 

växer H&M med kvalitet, hållbarhet och hög lönsamhet världen över (Hennes och 

Mauritz, 2012, s. 43).  

 

Det framkommer i resultatet att Hennes och Mauritz framhäver sitt hållbarhets- och 

samhällsengagemang som en naturlig del i verksamheten. Hennes och Mauritz betonar att sin 

affärsidé och vision är nära kopplat till företagets strävan att minimera miljöpåverkan och att 

förbättra arbetsvillkoren i leverantörsleden. Hennes och Mauritz argumenterar för att de 

verkar på många globala marknader och att de därför skall agera ansvarsfullt långsiktigt: 

visionen är att Hennes och Mauritz skall drivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbart. Hennes och Mauritz medger att modeindustrin är beroende av 

begränsade naturresurser, men belyser att företaget har förmågan att arbeta mot att bli 100 

procent cirkulära genom att enbart använda förnybart material. Således strävar Hennes och 

Mauritz efter att vara ledande inom hållbarhet i modeindustrin, och argumenterar för att 

verksamhetens långsiktiga hållbarhetsstrategi ger en stark grund för framgång under 

kommande årtionden.  

 

Hållbarhet är centralt för H&M-gruppens framgång, både idag och än mer i framtiden. 

Visionen är att vara en ledande kraft i omställningen till en cirkulär och förnybar samt 

rättvis och jämlik modeindustri (Hennes och Mauritz, 2018, s. 42).  

 

Ett ytterligare framträdande mönster är Hennes och Mauritz diskurser om lönefrågan i 

leverantörsleden. Under räkenskapsåren 2009–2013 betonar företaget att de driver ett särskilt 

arbete för att åstadkomma rättvisa levnadslöner för textilarbetare hos leverantörerna. Hennes 

och Mauritz argumenterar för att företaget, med hjälp av sin storlek och inflytande, och 

genom ett nära samarbete med andra stora företag, har stor möjlighet att påverka lönerna i rätt 

riktning. Vidare arbetar Hennes och Mauritz aktivt för att leverantörerna skall efterleva 

företagets uppförandekod gällande mänskliga rättigheter. 

 

På H&M:s produktionskontor arbetar cirka 100 specialiserade hållbarhetsexperter som 

arbetar för att stödja ständiga förbättringar inom hållbarhetsområdet och regelbundet 

auditerar att leverantörerna följer H&M:s uppförandekod (…) H&M verkar för 

långsiktiga förbättringar för personalen hos leverantörerna som tillverkar H&M:s varor 

(Hennes och Mauritz, 2013, s. 52).  
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Parallellt med att Hennes och Mauritz framhäver att verksamheten arbetar aktivt med att öka 

lönerna i tillverkningsländerna, framgår det i resultatet att företaget har en ytterligare strävan: 

utöver att uppförandekoden skall efterlevas, skall varje anställd hos leverantörerna vara 

garanterad de minst lagstadgade rättigheterna. Det framgår dock inte huruvida de minst 

lagstadgade rättigheterna i respektive leverantörsland hamnar i konflikt med företagets 

uppförandekod. Under räkenskapsåret 2014 redovisar Hennes och Mauritz att de har ett 

löneprojekt som syftar till att förbättra lönevillkoren i hela textilindustrin och inte enbart hos 

sina egna leverantörer. Vidare vill Hennes och Mauritz driva ett aktivt arbete för att motverka 

barnarbete. Dock framkommer det i resultatet, under räkenskapsåren 2017 och 2018, att 

förbättrade löner för textilarbetare i tillverkningsländer fortfarande beskrivs som en strävan. 

Således framkommer det aldrig i resultatet huruvida Hennes och Mauritz har lyckats förbättra 

lönevillkoren hos sina egna leverantörer eller om förbättringar har genomförts i textilindustrin 

gällande löner eller barnarbete. Dock har Hennes och Mauritz som vana att betona vilka 

fördelar företaget bidrar med i tillverkningsländerna:  

 

Med försäljning och inköp i många länder bidrar H&M-koncernen till global handel, 

ekonomisk tillväxt och utveckling, vilket är särskilt viktigt för låginkomstländer 

eftersom det hjälper till att lyfta människor och nationer ur fattigdom. Som stor köpare 

bidrar H&M till cirka 1,6 miljoner arbetstillfällen främst inom textilindustrin (Hennes 

och Mauritz, 2015, s. 74).  

 

Det framkommer i resultatet att företagen medger att kontrollen i leverantörsleden inte alltid 

är fulländad, trots att de redovisar att uppförandekoder skall bidra till goda arbetsförhållanden 

och att fullständiga kontroller utförs regelbundet. Hennes och Mauritz belyser det första 

gången under räkenskapsåret 2018.  

 

H&M-gruppen anser att respekt för mänskliga rättigheter är grundläggande för en 

framgångsrik verksamhet. Som ett globalt företag har gruppen dock verksamhet och 

leverantörer i länder där det finns en risk för brott mot mänskliga rättigheter (Hennes 

och Mauritz, 2018, s. 45). 

 

Leverantörer i låglöneländer innebär ökad risk för brister i arbetsförhållanden och 

respekt för mänskliga rättigheter (Clas Ohlson, 2015/2016, s. 46).  
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Intressanta iakttagelser i resultatet är att Clas Ohlson redovisar att löneinflationer i 

leverantörsländer är en risk. Clas Ohlson betonar att 80 procent av sina produkter har ett 

försäljningspris lägre än 300 kronor. Clas Ohlson tydliggör att det är försäljningspriser som 

skall upprätthållas, och företaget arbetar därför fortlöpande med att hitta nya marknader för att 

bibehålla låga inköpskostnader. I det avseendet skiljer sig Clas Ohlson från Hennes och 

Mauritz, varav den senaste istället framhäver sin strävan för att öka lönerna hos 

leverantörerna.  

 

Axfood redovisar redan 2009 att koncernen tillämpar en hållbarhetspolicy. Det framgår aldrig 

i resultatet vad Axfoods hållbarhetspolicy innefattar, men enligt Axfood utgår den från 

allmänna principer och målsättningar för miljö och ansvar. Under samma räkenskapsår 

fastslår Axfood att koncernen skall reducera miljöpåverkan av sin egen verksamhet med 75 

procent till år 2020. Axfood betonar att företagets strategiska mål är att driva ett aktivt arbete 

för hållbar utveckling. Axfood skall, enligt egen utsago: effektivisera energiförbrukningen, 

använda bättre transportmedel, klimatneutralisera flygresor och tillhandahålla ekologiska och 

certifierade varor. För att uppnå uppsatta mål inom hållbarhet har Axfood tillsatt en miljöchef 

och implementerat interna hållbarhetsprogram för att öka kompetensen hos medarbetarna.  

 

Axfood framhäver att företaget skall bli klimatneutralt till år 2020. I samma anda skall 

energianvändningen i Axfoods butiker minska med 30 procent till år 2015. Under 

räkenskapsåret 2015 har dock energianvändningen enbart minskat med 15 procent, vilket 

enligt Axfood beror på den höga efterfrågan på kylvaror. Under räkenskapsåret 2018 

redovisar dock Axfood att de har minskat klimatpåverkan med 84 procent, men företaget 

redovisar aldrig om målet att bli klimatneutralt till år 2020 fortfarande är nåbart. Det 

framkommer inte heller om minskad klimatpåverkan med 84 procent och vara klimatneutralt 

till år 2020 omfattar samma mål. En ytterligare intressant iakttagelse i resultatet är att 

Axfoods uppsatta mål gällande klimatneutraliserade flygresor (ett mål redovisat räkenskapsår 

2009) aldrig åter har framförts i ljuset. Snarare har Axfood haft som vana att redogöra sina 

framgångar i förbättrade transportmedel gällande lastbil och personbil i logistikkedjan. Det 

går således inte att utläsa huruvida målet för klimatneutraliserade flygresor fortfarande är 

nåbart eller om det fortfarande föreligger.  
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Clas Ohlson är, till skillnad från Axfood och Hennes och Mauritz, varsamma med information 

om hur verksamheten beaktar hållbarhet och ett samhälleligt ansvar. Mellan räkenskapsåren 

2008/2009–2012/2013 redogör Clas Ohlson kortfattat att företaget tillämpar uppförandekoder 

och att de tar sitt ansvar gällande företagets anmälningsplikt enligt miljöbalken. Under 

räkenskapsåret 2012/2013 framhäver dock Clas Ohlson att hållbarhet är en integrerad del av 

verksamheten.  

 

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Clas Ohlsons verksamhet som ska genomsyra 

hela organisationen. Bolagets hållbarhetsarbete leds genom ett CSR-forum som består 

av VD, representanter från koncernledningen och olika specialister inom relevanta 

områden. Forumet sätter upp mål, strategier och aktiviteter för koncernernas 

hållbarhetsarbete och följer upp att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt mot uppsatta mål 

(Clas Ohlson, 2012/2013, s. 54).  

 

Emellertid kan ingen liknande redogörelse för Clas Ohlsons hållbarhetsengagemang, som 

citatet ovan, utläsas från föregående räkenskapsår. Det kan heller inte utläsas föregående 

räkenskapsår att företagets CSR-forum är en planerad åtgärd. I likhet med Axfood, fokuserar 

Clas Ohlson på att förbättra transportmedlet i logistikkedjan och att bidra till minskad 

klimatpåverkan i verksamheten. Clas Ohlson redovisar att företagets engagemang har bidragit 

till minskade transportutsläpp varje år i jämförelse med föregående år. Dock redogörs det 

aldrig ingående vilka hållbarhetsstrategier som har bidragit till minskade transportutsläpp och 

hur mycket det har minskat i exakta termer. Följande citat har ordagrant återkommit i Clas 

Ohlsons förvaltningsberättelse mellan räkenskapsåren 2015/2016–2017/2018. 

 

Under verksamhetsåret har både de relativa och absoluta CO2-utsläppen i jämförelse 

mot förra året minskat (Clas Ohlson, 2015/2016, s. 41, 2016/2017, s. 73, 2017/2018, s. 

71).  

 

4.4 Analys av temat hållbart företagande  

Resultatet tydliggör att företagen inte enbart uppvisar ett lönsamhetsagerande som omfattar 

produktförsäljning, tillväxt och etableringar, utan likväl ett hållbarhetsagerande som 

inkluderar människor, samhället och klimatet. Företagen visar en medvetenhet om att de 

måste ta ett ansvar såväl för klimatfrågan som för mänskliga rättigheter. Resultatet visar att 
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mångfald, jämn könsfördelning, förbättrad arbetsmiljö i leverantörsleden, inkludering och ett 

klimatvänligt företagande får allt större plats i företagens värderingar. Även om 

engagemanget för olika samhälls- och klimatfrågor varierar mellan företagen, är det ett 

återkommande mönster hos de samtliga. Det tyder på att företagen, i enlighet med tidigare 

forskning om institutionella regler (Brunsson, 1993: Meyer & Rowan, 1977) beaktar olika 

samhällskrav: samhällskrav som klimatfrågor, jämställdhet mellan kvinnor och män, 

mångfald, mänskliga rättigheter och inkludering. Meyer och Rowan (1977) betonar att företag 

anpassar sig till institutionella regler för att verka legitima i sin omgivning. Resultatet i denna 

undersökning visar att företagen gärna framhäver sitt engagemang och sitt ansvar gällande 

hållbarhet och samhälleliga frågor. Mot bakgrund av detta kan återkommande begrepp som 

framträder i denna analys: klimatfrågor, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och 

inkludering, klassificeras som institutionella regler utifrån Meyer och Rowans (1977) 

definition. En tolkning av resultatet med förankring i Brunssons (1993) och Meyer och 

Rowans (1977) forskning, är att företagen inte hade beaktat dessa frågor i verksamheten om 

samhället inte hade ställt de kraven. 

 

Det framkommer i resultatet att företagen, under de tio räkenskapsåren, anpassar sig till olika 

samhälls- och klimatfrågor som uppkommer. Å ena sidan är det inget märkligt fenomen att 

verksamheten anpassas efter det som efterfrågas i samhället. Brunsson (1986, 1993) 

argumenterar för att olika krav och förväntningar från samhället bidrar till att företag gärna 

återspeglar rådande normer i den egna verksamheten. Det intressanta i denna undersökning är 

att företagen framhäver sina samhälleliga åtaganden som om det vore åtgärder de alltid har 

gjort. Ett konkret exempel är att företagens värderingar kan skifta mellan räkenskapsåren, i 

synnerhet Hennes och Mauritz som numera framställer sig själva som ett hållbart 

modeföretag. Även Clas Ohlsons redovisning gällande hållbarhet ändrades från föga märkbart 

till att beskrivas som en naturlig och integrerad del i verksamheten under ett enda 

räkenskapsår. Resultatet visar att företagens hållbarhets- och samhällsengagemang framhävs 

som en naturlig del av verksamheten, trots att analysen av de olika räkenskapsåren visar 

motsatsen. Det paradoxala är inte att företagen beaktar hållbarhet, utan att företagen 

framhäver sina hållbarhetsengagemang som något som alltid funnits. Mäkelä och Laine 

(2011) belyser att företag kan uppvisa en överdriven överlägsenhet i sitt 

samhällsengagemang, vilket i enlighet med Brunssons (1986, 1993) resonemang om 

legitimitetssökande, kan tyda på att företagen i denna undersökning vill verka legitima och 

ansvarsfulla. 
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Som tidigare nämnts framträder det tvetydigheter i hur företagen presenterar sina procentuella 

siffror gällande könsfördelningen och mångfalden i verksamheten. En tolkning av resultatet är 

att siffror presenteras när företagen har ett gott resultat att redovisa gällande könsfördelningen 

och mångfalden. Ett konkret exempel är att Axfood under räkenskapsåret 2014 använder 

orden ”snittet lägre” gällande ledare med internationell bakgrund, snarare än att redovisa den 

faktiska procenten. Dock redovisar Axfood under räkenskapsåret 2018 att ledare med 

internationell bakgrund uppgår till 13 procent. Detta kan återigen anknytas till skriftlig 

manipulation utifrån Mäkelä och Laines (2011) resonemang om vilseledning, och tyda på att 

företagen konstruerar hur informationen kommuniceras ut och vilken information som 

framförs i ljuset. Med förankring i Meyer och Rowans (1977) resonemang om rationella 

myter och institutionella regler, kan resultatet också tyda på att begreppen mångfald och jämn 

könsfördelning är ett legitimitetsskapande medel i företagens resonemang. Det kan tyda på att 

strävandet efter mångfald och jämn könsfördelning är givna policys som företagen bör beakta 

för att verka legitima: vilket resultatet också visar att företagen gör. Dock, med förankring i de 

tvetydigheter och abstrakta beskrivningar som framträder gällande företagens mål om 

mångfald och jämn könsfördelning, är en tolkning att företagen vill redovisa att de tillämpar 

olika policys, men är varsamma om hur det utmärker sig i praktiken. Positiva resultat 

redovisas, men sällan negativa. Enligt Brunsson (1986) är tillämpning av sedvanliga policys, 

upprättade av samhället, ett vanligt medel för att företag skall verka legitima i omgivningen. 

 

Ytterligare intressanta iakttagelser i resultatet är att företagen, från ena räkenskapsåret till det 

andra, tenderar att ändra vilka begrepp som används i sina redogörelser: fokuset på jämn 

könsfördelning förbyttes mot begreppet mångfald, fokus på uppförandekoder förbyttes mot ett 

ännu bredare hållbarhets- och samhällsengagemang. Även om jämn könsfördelning och 

uppförandekoder från de analyserade räkenskapsåren är centrala i företagens explicita 

värderingar, tenderar företagen att ta ett allt större ansvar för olika klimat- och samhällsfrågor. 

I synnerhet är det framträdande hos Hennes och Mauritz, som inte enbart skall ta ansvar för 

verksamhetens direkta påverkan, utan även ta ett universellt ansvar som att förändra löner i 

textilindustrin. Detta kan tyda på att företagen vill påvisa att de är förändringsbenägna och 

ansvarsfulla i enlighet med samhällets förväntningar, vilket enligt tidigare forskning 

(Brunsson, 1986, 1993; Deegan & Unerman, 2011) är en strategi för att vidmakthålla 

legitimitet. Det kan också tyda på att företagen anpassar begreppen som används i 

förvaltningsberättelserna utifrån det rådande klimatet. 
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För att återanknyta Hennes och Mauritz resonemang om att förbättra löner, såväl i 

leverantörsledet som i textilindustrin, framträder det i resultatet att det snarare är ett 

beslutsfattande och en strävan, än en utförd åtgärd. Trots att Hennes och Mauritz betonar, 

under ett tidsspann på tio år, att företaget skall sträva efter förbättrade löner för textilarbetare, 

är det fortfarande redovisat som en ”strävan” under räkenskapsåret 2018. Hennes och Mauritz 

redovisar aldrig huruvida förbättringar har gjorts, om än små förbättringar, trots att företaget 

under flera år belyser att det är en möjlig åtgärd genom företagets storlek och inflytande. Å 

ena sidan finns det inget argument för att det inte är ett långsiktigt arbete att genomföra, även 

för globala och inflytelserika företag. Men å andra sidan försvagar Hennes och Mauritz sitt 

argument gällande sin förmåga att utföra lovordade handlingar, med avseende på att företaget 

aldrig redovisar visionens utveckling från ord till handling. Ett likartat mönster framträder hos 

Axfood och den tystlåtenhet som råder om företagets klimatmål med klimatneutraliserade 

flygresor. Företagen tenderar således att framhäva positiva aspekter, men väljer att tysta ned 

annat som inte uppvisar en framgångsrik bild av verksamheten, ett argument som tidigare har 

betonats av Mäkelä och Laine (2011). 

 

Mot bakgrund av detta finns således paralleller mellan resultatet och Brunssons (1993) 

resonemang gällande beslutsfattning och organisatoriskt hyckleri. Om företag uppvisar att 

deras visioner och beslutsfattning om framtida åtgärder sammanfaller med samhällets 

förväntningar, kan det skapa tillräckligt stor tillfredsställelse i omgivningen. Det indikerar att 

företag kan uppfattas legitima genom beslutsfattning och ideologiska visioner, utan att bidra 

till väsentliga förändringar (Brunsson, 1993). En tolkning av resultatet är att Hennes och 

Mauritz, som ett globalt modeföretag, är utsatta för höga krav gällande sitt ansvarstagande i 

leverantörsleden. Detta med avseende på att Hennes och Mauritz medger att de är utsatta för 

mediala påtryckningar. Det kan således tyda på att företaget framhäver sina visioner om att 

förbättra löner i textilindustrin, eller som i Axfoods fall, klimatneutralisera flygresor, för att 

upprätthålla legitimiteten, om Brunssons (1993) resonemang om hyckleri görs gällande.  

 

Med avseende på att företagen har som vana att framhäva positiva händelser i verksamheten 

snarare än negativa, kan resultatet tyda på att icke uppfyllda mål tystas ned, vilket enligt 

Mäkelä och Laine (2011) är ett sätt att vilseleda. Men enligt Brunsson (1986) kan vissa beslut 

stanna som tomma ord, vilket i resultatet kan tyda på att företagen medvetet kommunicerar ut 

vissa beslut som en långsiktig strävan istället för ett tidsangivet mål. Enligt Brunsson (1986) 



Resultat och analys 

47 
 

blir det svårare för omgivningen att ifrågasätta ett företags agerande eftersom ”långsiktig 

strävan” inte behöver vara ett tidsbegränsat mål. Å ena sidan kan vissa åtgärder som skapar 

väsentlig förändring ta tid innan det får genomslag (Brunsson, 1993), vilket kan vara ett 

ytterligare motiv varför vissa åtgärder redovisas som en långsiktig strävan. Men med 

avseende på att företagen tenderar att framhäva positiva resultat, är en tolkning att 

klimatneutraliserade flygresor och förbättrade löner i textilindustrin, skulle ha framförts i 

ljuset om det förelåg faktiska förbättringar.
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5. Avslutande diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie var att analysera huruvida innehållet i förvaltningsberättelser kan 

vara konstruerade utifrån ett legitimitetssökande syfte. För att besvara syftet har studiens 

frågeställningar varit följande: Hur framställer organisationer sig själva i 

förvaltningsberättelser? Finns det tendenser till diskrepans mellan påståenden och handlingar i 

förvaltningsberättelser som kan härledas till ett organisatoriskt hyckleri?  

 

5.1 Diskussion 

Huruvida innehållet i förvaltningsberättelser kan vara konstruerade utifrån ett 

legitimitetssökande syfte har genom innehållsanalysen utmynnats i två olika teman: tillväxt 

och hållbart företagande. Medan temat tillväxt implicerar företagens strävan efter framgång 

och tillväxt, inbegriper temat hållbart företagande det sociala ansvarstagandet gällande 

klimatfrågor, samhällsfrågor och mänskliga rättigheter. Trots att tillväxt och hållbart 

företagande omfattar två olika teman, framträder det likheter i dessa teman hur företagens 

diskurser utmärker sig. Resultatet tydliggör att företagen uppvisar en retorisk optimism, 

oavsett om diskurserna handlar om företagens förmåga att bli framgångsrika på nya 

marknader eller hur företagens hållbarhetsåtgärder skall göra skillnad i samhället. Andra 

framträdande likheter mellan temana är att företagen framhäver positiva resultat snarare än 

negativa. I likhet med tidigare studier (Abrahamsson & Baumard, 2009; Cho et al., 2014; 

Mäkelä & Laine, 2011; Patelli & Pedrini, 2014), visar denna studie att företagen tenderar att 

använda abstrakta beskrivningar i sina diskurser, vilket kan tyda på skriftlig manipulation.  

 

Resultatet visar att företagen inte enbart strävar efter lönsamhet och tillväxt, likväl finns en 

strävan hos företagen att uppfattas som socialt välvilliga och klimatinnovativa. Begreppen 

hållbarhet och mångfald tenderar i allt högre omfattning att utgöra företagens diskurser. 

Resultatet pekar på att företagen framhäver sig själva som framgångsrika, dels genom 

lönsamhet, dels genom ett samhälleligt engagemang. Med förankring i tidigare forskning om 

legitimitet och organisationers strävan efter överlevnad (Brunsson, 1986; Meyer & Rowan, 

1977), kan resultatet tyda på att företagen återspeglar olika normer och krav. En tolkning är 

att denna återspegling skall upprätthålla bilden av att företagen är anpassningsbara till det 

svenska samhällets förväntningar. Det är allmänt känt att det i Sverige, och i stora delar av 

världen, debatteras om klimatfrågor, mångfald, jämn könsfördelning och andra frågor om 

mänskliga rättigheter.  
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Företagen tenderar att ha en överdriven tro på sina förmågor att uppnå vissa mål, vilket kan 

härledas till den retoriska optimism som framträtt. Dock tenderar negativa resultat att varsamt 

redovisas, rättfärdigas eller tystas ned. Samtidigt visar resultatet att vissa mål aldrig redovisas 

som ett tidsangivet mål, utan som en strävan – en strävan som löper över lång tid utan att 

förändringar tenderar att genomföras. I resultatet har det således framkommit motstridigheter i 

företagens diskurser: motstridigheter i vad som planeras att göras och vad som sedan 

genomförs, alternativt aldrig genomförs. Brunsson (1986) betonar att hyckleri implicerar en 

diskrepans mellan det som offentligt uttalas och det som sedan genomförs. Genom 

beslutsfattning och offentligt prat om framtida mål och visioner, kan organisationer 

vidmakthålla legitimitet och distansera omgivningen från nutida handlingar. I samma anda 

betonar Patelli och Pedrini (2014) och Mäkelä och Laine (2011) att skriftlig manipulation kan 

användas för att vilseleda. Med förankring i ovanstående referenser, är en tolkning av 

resultatet att det förekommer tendenser till diskrepans mellan ord och handling, och att detta 

upprätthålls genom skriftlig manipulation. Brunsson (1986) betonar också att vissa beslut kan 

stanna som tomma ord, utan att organisationer har som avsikt att besluten skall realiseras i 

verksamheten. Dock kan det aldrig hävdas i denna studie att företagen aldrig kommer 

genomföra sina beslut i framtiden, med hänsyn till att analysen var begränsad till 

räkenskapsåret 2018. Men med avseende på att det framträder abstrakta beskrivningar, 

tendenser till vilseledning, och att vissa åtgärder som tidigare redovisats som ett beslut aldrig 

återkommer, är en tolkning av resultatet att det finns tendenser till ett organisatoriskt hyckleri 

i förvaltningsberättelserna.  

 

Fördelen med att ha granskat förvaltningsberättelser med hjälp av institutionell teori, är att det 

har bidragit till en förståelse för varför företagen uppvisar ett optimistiskt, ibland ett 

överdrivet, engagemang i vissa frågor som är utanför den egna verksamhetens avtryck. 

Hennes och Mauritz strävan att förändra löner i textilindustrin, är ett sådant exempel. Som 

tidigare nämnts har Hennes och Mauritz varit utsatta för massiv kritik i media gällande 

bristande arbetsmiljöförhållanden i leverantörsleden. I likhet med tidigare forskning som 

belyser att skriftlig manipulation vanligtvis framträder hos företag som blivit offentlig 

kritiserade (Mäkelä & Laine, 2011; Patelli & Pedrini, 2014), uppvisar Hennes och Mauritz ett 

överdrivet engagemang för att förändra löner i leverantörsleden. Det är överdrivet i den mån 

att företaget framhäver engagemanget som en förpliktelse, men de har aldrig uppvisat ett 

resultat. Clas Ohlson och Axfood har till synes inte varit lika mediakritiserade, men uppvisar 
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ett likartat skriftligt beteende genom att framhäva samtliga positiva åtgärder som företagen 

gör för samhället. Med förankring i institutionell teori, är det tydligt att företagen är 

påverkade av yttre krafter som de försöker förhålla sig till. Detta tyder på att företagen strävar 

efter legitimitet.  

 

Medan tidigare forskning om impression management (Mäkelä & Laine, 2011; Patelli & 

Pedrini, 2014) har tydliggjort tolkningen av vad som kännetecknar skriftlig manipulation, har 

Brunssons (1986, 1993) studier om hyckleri skapat en djupare förståelse för varför skriftlig 

manipulation kan förekomma. Som tidigare nämnts är Brunssons forskning om hyckleri inte 

refererat i Mäkelä och Laines (2011) eller Patelli och Pedrinis (2014) studier. Brunsson (1986, 

1993) refererar inte heller explicit till begreppet impression management. Snarare är det två 

teoretiska begrepp som har förenats i denna studie, med syfte att begripliggöra huruvida 

förvaltningsberättelser kan vara konstruerade för ett legitimitetssökande syfte. Som tidigare 

nämnts är en tolkning av resultatet att det förekommer tendenser till diskrepans mellan ord 

och handling, och att detta upprätthålls genom skriftlig manipulation. Brunsson (1993) menar 

att organisationer genom hyckleri kan upprätthålla en optimistisk framställning av sin egen 

förmåga att genomföra lovordade handlingar. I likhet med Brunsson, betonar Mäkelä och 

Laine (2011) och Patelli och Pedrini (2014) att skriftlig manipulation kan distansera 

omgivningen från negativa resultat. Båda begreppen implicerar således en distans mellan teori 

och praktik. Även om organisatoriskt hyckleri inledningsvis har varit det centrala, hade det 

inte varit möjligt att genomföra studien utan förankring i impression management. Det hade 

inte varit möjligt att tolka förvaltningsberättelserna utan insikten om vad en skriftlig 

manipulation innebär teoretiskt. Det har således varit meningsfullt att förena organisatoriskt 

hyckleri och impression management för att begripliggöra resultatet. Vidare är en tolkning att 

skriftlig manipulation är en strategi av hyckleri, vilket också Mäkelä och Laine (2011) 

tidigare argumenterat för, om än utan referat. Denna studie är, veterligen, den första på c-nivå 

som har förenat de teoretiska begreppen organisatoriskt hyckleri och impression management. 

 

5.1.1 Slutsats 

Med hänsyn till att denna studie är uppbyggd på att analysera förvaltningsberättelser, 

tillkommer också begräsningar i vilka slutsatser som kan göras. Det går inte att utröna 

huruvida företagen talar osanning i ren bemärkelse. Ambitionen är inte heller att antyda att det 

ligger lögner bakom det textuella i förvaltningsberättelserna. Skriftlig manipulation behöver 

således inte vara synonymt med lögner. Snarare är ambitionen att lyfta fram huruvida företag 
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konstruerar hur vissa uppgifter skall kommuniceras ut. Detta gäller framför allt icke-finansiell 

information i förvaltningsberättelsen, som enligt 6 kap. 1 § i årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 

1995:1554) inte alltid inbegriper redovisning i sifferform. För att återanknyta Axfoods 

redovisning av internationella ledare, kan det inte antydas att ”snittet lägre” är ett falskt 

påstående. Snarare är ”snittet lägre” en abstrakt beskrivning, vilket denna studie ämnar 

ifrågasätta. 

  

Det skall tydliggöras att det finns en medvetenhet om att företagandet är ett risktagande. Inget 

företag kan prognosticera till hundra procent huruvida nyetableringar skall tas emot positivt 

eller huruvida försäljningen kommer att påverkas av externa krafter. Det skall heller inte 

antydas att det hållbarhets- och samhällsengagemang som företagen uppvisar inte är gediget. 

Återigen, det väsentliga som avses att lyftas fram genom innehållsanalysen, är huruvida 

företagen uppvisar tendenser till skriftlig manipulation eller organisatoriskt hyckleri. Avsikten 

är inte att ifrågasätta svårigheten med att driva ett stort företag eller att antyda att det 

förekommer regelbrott mot årsredovisningslagen. Dock pekar resultatet på att företagen 

konstruerar vilken information som framförs, eftersom ”översikt över företagens framtida och 

nutida ställning” inte innefattar en exakt mall på vad som är tillräckligt översiktligt beskrivet.  

 

Mot bakgrund av diskussionen som har framförts i tidigare avsnitt, är slutsatsen i denna studie 

är att det förekommer tendenser till skriftlig manipulation i företagens förvaltningsberättelser. 

En tolkning av resultatet är att innehållet är konstruerat utifrån vad företagen vill 

kommunicera ut: oberoende om det är ett globalt modeföretag som är utsatta för medias kritik, 

eller ett mindre börsnoterat företag med 5000 anställda. Det förekommer också likheter 

mellan resultatet och tidigare forskning som inte kan bortses. Det kan vidare konstanseras att 

företagen har möjlighet att konstruera sin nutida och framtida ställning på marknaden, 

eftersom denna studie visar att det förekommer tvetydigheter och tveksamheter i företagens 

diskurser. Utifrån det kvarstår också dilemmat hur transparant en förvaltningsberättelse 

egentligen är, med avseende på hur mycket information som finns i en förvaltningsberättelse, 

och i synnerhet i hela årsredovisningen. Resultatet tydliggör dock att företagen väljer vilken 

information som framförs och vilken information som redovisas varsamt, vilket tyder på att 

företagen vill vidmakthålla legitimitet och resurser från intressenter.  
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Avslutningsvis kan resultatet förena Woodward et al (1996) resonemang gällande 

legitimitetsskapandet: det krävs fler åtgärder för företagen än att följa lagstiftning för att verka 

legitima i omgivningen. 

 

5.2 Vidare forskning 

Utifrån denna studie och tidigare forskning finns det ytterligare kunskapsluckor att fylla. Dels 

kan en djupare undersökning med utgångspunkt i denna studie vara angeläget, dels kan andra 

branscher och företag undersökas. Detta gäller framför allt kritiken i hur transparent en 

förvaltningsberättelse, och i synnerhet hela årsredovisningar, egentligen är. 

 

Denna studie syftar till ett företags perspektiv. Vidare hade det varit intressant att utgå från 

konsumenter eller andra intressenter huruvida de påverkar uppkomsten av hyckleri i 

ytterligare utsträckning. Är intressenterna medvetna om fenomenet hyckleri? Vad skulle 

kunna hända om hyckleri togs i beaktandet av varje enskild intressent? Skulle företagen ändå 

erhålla legitimitet?  

 

Avslutningsvis vore det intressant att undersöka revisorers perspektiv och deras granskningar 

av årsredovisningar. Hur kan skriftlig manipulation förekomma, trots att revisorer skall 

kontrollera innehållet i årsredovisningarna?  
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