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Syfte & frågeställningar Syftet med vår studie är att med utgångspunkt i tre svenska 

konfektionsföretags hållbarhetsrapporter undersöka på 
vilket sätt retorik används för att framställa trovärdighet. 
Uppsatsen har också för avsikt att i detta avseende jämföra 
de olika företagens rapporter och identifiera om och i så fall 
vilka skillnader och likheter som ryms i deras retorik. 

 
Metod & material  Kvalitativ fallstudie där vi tillämpar en retorikanalys av 

hållbarhetsrapporter.  
 
Huvudresultat Utifrån de tre studerade företagen kan vi identifiera hur 

retoriska strategier implementeras i hållbarhetsrapporter 
samt vilka likheter och skillnader som finns mellan 
företagens olika sätt att applicera dessa. Framför allt 
framkommer det tydligt att likheterna mellan företagen är 
större än skillnaderna.  
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1.  INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Har du någon gång funderat på var kläderna som hänger på dina galgar kommer ifrån och 
kanske framför allt under vilka förhållanden de är tillverkade? Faktum är att större delen av de 
kläder som säljs i Sverige är producerade i låglöneländer i Asien. Plagg som ofta är dränkta i 
kemikalier och tillverkade av arbetare som utsätts för kritiska arbetsförhållanden med allvarliga 
hälsorisker och otillräcklig lön.1 Det är inte sällan det framkommer liknande skildringar i media 
där klädföretag målas upp som bovar och banditer. Det har gjort konsumenterna upprörda och 
klädföretagen har förstått att konsumenterna har blivit mer medvetna om var kläderna de 
handlar kommer från. Detta har bidragit till att allt fler företag väljer att visa upp att de faktiskt 
tar ansvar för samhälle och miljö. Företagen vill ofta redovisa att även om det finns risker med 
deras produktion, så gör de något för att hantera det och visa sin legitimitet.2 Det görs ofta 
genom att företagen redovisar arbete mot hållbar utveckling. I hållbarhetsrapporterna är det 
viktigt hur företagen presenterar det här ansvaret för att det ska uppfattas som trovärdigt. Här 
kan retoriken utgöra en betydande roll, då fokus på att övertyga är en stor del av läran.3 I det 
här fallet vill företagen övertyga om sin trovärdighet. 
 
Under de senaste åren har förekomsten att redovisa det engagemang som tas inom 
hållbarhetsområdet ökat drastiskt hos företag.4 I samband med detta används ofta begreppet 
Corporate Social Responsibility, CSR. Med CSR avses företags frivilliga ansvarstagande för hur de 
påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Genom att 
redovisa vilket ansvar företaget tar gällande sådana aspekter kan framtida kritik och 
förtroendeskandaler undvikas.5 Miljöförstöring, korruption och mänskliga rättigheter är 
problem som är svåra att lösa på global nivå då lagstiftningar ser olika ut i olika alla länder. Då 
det inte finns några globala lagar så ställs det större krav på att företagen själva ska agera, dels 
för den globala räckvidd de innehar men också möjligheten till att påverka.6 En övergripande 
orsak till detta är en växande globalisering som har förvandlat arbetsmarknaden med begrepp 
som outsourcing och offshoring.7 Frostensson, Helin och Sandström menar att det har skett 
en distansering där de varor vi idag konsumerar har tillverkats och transporterats under 
förhållanden som inte alla gånger är socialt och miljömässigt etiska.8 
 
Media har spelat en viktig roll som informationsspridare och granskare vilket har bidragit till 
större öppenhet och synlighet av företag. Negativ publicitet i samband med skandaler, sprider 
sig fort över hela världen genom media och internet vilket kan skada företags förtroende och 

                                                
1 Fair Trade Center. Har modet modet? 2010. http://www.hallbarproduktutveckling.se/wp-
content/uploads/2012/02/FairTradeC_modet.pdf (hämtad 2013-12-20). 
2 Frostensson, Magnus, Helin, Sven & Sandström, Johan, Hållbarhetsredovisning: grunder, praktik och funktion, Liber, 
Malmö, 2012 s. 16-17. 
3 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 25. 
4 Frostensson, Helin, & Sandström, 2012, s. 16. 
5 Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008, s. 27. 
6 Frostensson, Helin & Sandström, 2012, s. 11. 
7 Outsourcing handlar om att förlägga en del av sin verksamhet på entreprenad. Offshoring handlar om att förlägga 
delar av sin verksamhet i ett annat land. 
8 Frostensson, Helin & Sandström, 2012 s. 11.  
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varumärke. Genom sociala medier kan till exempel kampanjer drivas och kritik riktas mot 
företag på ett lättillgängligt sätt som kan vara skadligt för företaget.9 Trycket har ökat på 
företags hantering av etiska frågor för att undgå skandalisering. Det har blivit viktigare att ta 
ansvar till de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av verksamheten.10 I dagens 
informationssamhälle med många olika medier är det också lättare att felsteg i produktioner 
och liknande offentliggörs för allmänheten och skapar sår i varumärket. En bransch som är 
särskilt känslig för just den här typen av händelser är klädbranschen, då det är ett 
verksamhetsområde som upprepade gånger har blivit beskyllda och fått utstå kritik för sin 
verksamhet som bedrivs i utvecklingsländer. Bland annat har företaget Hennes och Mauritz 
hamnat i blåsväder ett flertal gånger.11 Detta har bidragit till att allt fler klädföretag väljer att 
publicera hållbarhetsrapporter på sina hemsidor för att särskilt visa på att de aktivt arbetar för 
en hållbar utveckling. ”Det senaste året har på många sätt förändrat modeindustrins arbete 
med hållbarhetsfrågor” menar CSR-guiden, som är en plattform med syftet att underlätta för 
företag att nå ut med sitt hållbarhetsarbete. Transparens och spårbarhet är områden som 
framför allt har varit känsliga i modeindustrin och konsumenterna blir alltmer medvetna och 
vill ha mer lokalt producerade kläder.12 
 
1.2 Problemdiskuss ion 
Hållbarhetsredovisningar är som tidigare nämnt frivilliga för företag, vilket kan ses i jämförelse 
med ekonomisk redovisning där det istället finns ett tydligt och lagstiftat regelverk.13 När det 
gäller hållbarhetsredovisningar finns det endast rekommendationer och riktlinjer som 
exempelvis The Global Reporting Initiative (GRI). Det är en organisation som producerar 
standarder för hållbarhetsredovisning där GRI föreslår vad rapporterna ska innehålla och 
vilken kvalitet de bör hålla.14 Dock är även dessa standarder frivilliga att följa för företagen. För 
hållbarhetsredovisningar finns inga vedertagna principer utan innehållet och utformningen av 
dessa kan i stort sätt se ut som företagen själva önskar. Risken är därför att företag endast lyfter 
fram information som är fördelaktiga för dem själva.15 Det går därför att ifrågasätta om bilden 
som rapporterna skapar av företaget är sanningsenliga, samt om det som sägs verkligen 
efterlevs i praktiken. Hållbarhetsrapporter publiceras i många fall i syfte att skapa förtroende 
och legitimera företags verksamheter.16 I stora drag kan det ses som ett sätt att påverka läsaren 
till ett legitimerande av företagets handlingar. Eller åtminstone ett sätt att skönmåla företag, 
därför bör hållbarhetsredovisning ses med viss skepticism.17  
 
                                                
9 Borglund, Tommy, De Geer, Hans & Hallvarsson, Mats, Värdeskapande CSR: hur företag tar socialt ansvar, Norstedts 
akademiska förlag, Stockholm, 2008, s. 26. 
10 a.a. s. 32. 
11 Micic, Mira. Jobbar för svältlöner. Aftonbladet. 2012-10-24. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15660253.ab (hämtad 2012-10-24). 
12 My Newsdesk. CSR-guiden. De senaste trenderna för en hållbar mode- och textilindustri 2012. 2012-01-24. 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/de-senaste-trenderna-foer-en-haallbar-mode-och-
textilindustri-2012-726206 (hämtad 2013-11-28). 
13 Larsson, Lars-Olle & Ljungdahl, Fredrik, License to operate: [CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken], Ekerlid, 
Stockholm, 2008, s. 17. 
14 Global Reporting Initiative. What is GRI? An overview of GRI. 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx (hämtad 2013-12-28). 
15 Frostenson, Helin & Sandström, 2012, s. 21. 
16 a.a. s. 17. 
17 a.a. s. 21. 
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Det finns en del frågetecken kring CSR-kommunikation som grundar sig i att det är oklart vem 
rapporterna riktar sig till. För att undvika dessa fallgropar krävs det att kommunikationen 
präglas av trovärdighet och genom det minska risken för misstroende.18 Eftersom retorik i 
mångt och mycket handlar om att påverka och övertyga blir det intressant att lyfta fram 
retoriken i relation till den problematik som finns i hållbarhetsrapportering. Kan retoriken 
användas till att stärka förtroende och trovärdigheten samt att legitimera företags 
verksamheter? Retoriken kan både erbjuda en metod på ett praktiskt plan och en teoretisk bas 
där kommunikationen ses som en samhällelig påverkansfaktor.19 Enligt tidigare forskning i 
ämnet har retoriskt perspektiv tillämpats på hållbarhetsrapporter där det framkommit att 
retorik möjliggör att företag uppfattas som trovärdiga i sin ansvarskommunikation.20 Annan 
forskning tyder på att retoriken utgör ett medel för att demonstrera en tillmötesgående bild 
som företag lätt kan använda och anpassa efter de rådande omständigheter och krav som 
ställs.21 Dock finns det relativt få studier som behandlar retorik i samband med 
hållbarhetsrapportering. Med denna studie hoppas vi kunna fylla upp en, om än liten del, i ett 
sådant tomrum.22 Det intressanta tycker vi är hur sådan retorik ter sig i syfte att skapa 
trovärdighet.  
 
1.3 Syf t e  
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i tre svenska klädföretags hållbarhetsrapporter 
analysera på vilket sätt retorik används för att skapa trovärdighet. Uppsatsen har också för 
avsikt att i detta avseende jämföra de olika företagens rapporter. Genom att göra detta vill vi 
identifiera vilka likheter eller trender som kan ses mellan de olika företagen, samt om det finns 
skillnader och hur de i sådana fall utmärker sig retoriskt sett. Det kan ge oss en bild av om 
skapandet av trovärdighet är en egenartad process hos varje företagen eller om de styrs av 
liknande tankesätt. Vi strävar också efter att bidra med kunskap kring hur trovärdighet skapas 
genom användning av retorik. I längden har vi förhoppningar om att sådan lärdom kan 
implementeras i företags strategiska kommunikation- och hållbarhetsarbete. Utifrån det som 
hittills har presenterats har två forskningsfrågor formulerats och lyder således: 

 
Hur används retoriska strategier i hållbarhetsrapporter för att skapa trovärdighet? 
  
Hur använder företag retoriska strategier, i relation till varandra, för att skapa trovärdighet i sina 
hållbarhetsrapporter? 

 
  
                                                
18 Borglund, Tommy, De Geer, Hans, Sweet, Susanne, Frostenson, Magnus, Lerpold, Lin, Nordbrand, Sara, 
Sjöström, Emma & Windell, Karolina, CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar, 1. uppl., Sanoma 
utbildning, Stockholm, 2012, s. 26. 
19 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 152. 
20 Higgins & Walker, ”Ethos, logos, pathos: Strategies of persuasion in social/environmental reports”, Accounting 
Forum 36, 2012, s. 194. 
21 Fredriksson, Magnus, Företags ansvar marknadens retorik: en analys av företags strategiska kommunikationsarbete, JMG, 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs 
universitet, 2008, Göteborg, 2008, s. 243. 
22 Jmf. Ditlev-simosen & Wenstøp, ”Companies ethical commitment – An analysis of the rhetorics in CSR 
reports”, Issues in Social and Environmental Accounting, Vol. 5, 2011, s. 66. 
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1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till en specifik bransch. Vår studie koncentrerar sig till 
klädbranschen då det som tidigare nämnt är en industri som upprepade gånger har fått utstå 
kritik för hur verksamhet bedrivs i utvecklingsländer. I och med det blir det betydelsefullt att 
undersöka hur dessa företag kommunicerar ut sitt arbete med CSR och hållbar utveckling. Vi 
har valt att göra vår avgränsning till tre stora svenska företag i klädbranschen, Hennes & 
Mauritz (H&M), KappAhl och MQ. Det empiriska data som ligger till grund för vår studie är 
det senaste årets hållbarhetsrapport från varje företag. Då storleken av materialet inte får falla 
utanför den givna tidsramen för vår studie har vi valt att begränsa oss till just tre rapporter, 
samtliga från år 2012. Strategin i urvalet kan också förklaras med att vi har valt företag som 
liknar varandra. Görs studien på flera liknade företag som sedan får samma resultat bidrar det 
till säkrare resultat.23 
 
1.5 Fakta om före tagen 
H&M: 
Hennes & Mauritz öppnade sin första butik i Västerås 1947. Idag har H&M 3000 butiker på 53 
olika marknader och sammanlagt 104 000 anställda. År 2012 hade H&M en omsättning på 141 
miljarder kronor.24 ”H&M Gruppen” omfattar sex individuella klädvarumärken; ”H&M”, 
”COS”, ”Monki”, ”Weekday”, ”Cheap Monday” och ”& Other Stories”, tillsammans med 
heminteriörmärket ”H&M Home”.25 H&M är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och har 
tillhandahållit CSR-rapporter på sin hemsida från 2002-2012.26 
 
KappAhl: 
KappAhl grundades 1953 och består idag av 400 butiker och 4500 medarbetare i Sverige, 
Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 
1999. Totalt säljer företaget ca 60 miljoner plagg varje år och under verksamhetsåret 
2011/2012 var KappAhls omsättning nästan 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på 
Nasdaq OMX Stockholm.27 KappAhl har tillhandahållit tre CSR/Hållbarhetsrapporter på sin 
hemsida från åren 2008, 2010 och 2012.28  
 
MQ: 
Butikskedjan grundades 1958, då 25 herr- och dambutiker inledde ett samarbete under namnet 
Detex AB. 1979 döptes Detex om till Man-Qvinny AB, och på 80-talet lanserades Man-
Qvinny under den gemensamma profilen ”MQ”.29 Idag omfattar MQ 122 butiker, 719 

                                                
23 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, Liber, Malmö, 2011, s. 24. 
24 H&M. Our History. http://about.hm.com/en/About/facts-about-hm/people-and-history/history.html#cm-
menu (hämtad 2013-11-11). 
25 H&M. The H&M Group. http://about.hm.com/en/About/facts-about-hm/about-hm/hm-group.html 
(hämtad 2013-11-11). 
26 H&M. Sustainability Reports.  http://about.hm.com/en/About/Sustainability/Reporting-and-
Resources/Reports.html#cm-menu (hämtad 2013-11-11). 
27 KappAhl. Vi älskar våra kunder.  http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Om-
KappAhl2/ (hämtad 2013-11-11). 
28 KappAhl. Future fridendly fashion by KappAhl. http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-
Friendly-Fashion---Vart-ansvar/Hallbarhetsrapport/ (hämtad 2013-11-11). 
29 MQ. Historik. http://www.mq.se/info/emenu/om_mq/historik/ (hämtad 2013-11-11). 
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anställda och företaget hade en omsättning på 1,5 miljarder kronor år 2012.30 MQ-aktien är 
noterad vid NASDAQ OMX i Stockholm.31 MQ har tillhandahållit hållbarhetsrapporter på sin 
hemsida från år 2010-2012.32  
 
1.6 Disposi t ion 
Studien är uppdelad efter fem avsnitt. Nedan följer en modell som illustrerar hur dessa hänger 
samman. Under inledningsavsnittet ger vi en bakgrund till vårt valda forskningsområde. Här 
problematiseras ämnet och utifrån det har studiens forskningsfrågor formulerats. I 
nästkommande avsnitt, teoriavsnittet, presenteras de teoretiska ramverk som vi har haft till 
grund för vår studie, här finns också en kort genomgång av tidigare forskning. Det tredje 
avsnittet behandlar våra metodval samt diskussion kring valet av dessa. Därefter följer 
analysavsnittet, där vi avser besvara våra forskningsfrågor samt dra slutsatser utifrån resultatet. 
Slutligen följer en avslutande diskussion där vi reflekterar över vår studie och ger förslag till 
framtida forskning. 
 

 
 
 

                                                
30 Allabolag. MQ Holding AB. http://www.allabolag.se/5566972211/MQ_Holding_AB (hämtad 2013-11-11). 
31 MQ. Om MQ. http://www.mq.se/info/emenu/om_mq/ (hämtad 2013-11-11). 
32 MQ. Sustainability Report. http://www.mq.se/info/emenu/foretagsansvar/sustainability_report/ (hämtad 
2013-11-11). 
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2. TEORI 
Nedan presenteras de teoretiska ramverk som studien har använt sig av. Dessa beskrivs utifrån 
den funktion de väntas ha i studien. Vi förklarar retoriska teorin och framför allt är det 
begreppet ethos som i denna studie är centralt. Vidare redogörs för tidigare forskning som 
undersökt hållbarhetsredovisningar ur ett retoriskt perspektiv.  
 
2.1 Retor isk teor i  
Denna studie har hämtat sin teoretiska ansats från den retoriska vetenskapen. Den klassiska 
retoriken är studier av hur texter och symboler används för att påverka. Den intresserar sig för 
hur människor använder språk och tecken på olika sätt för att få sin vilja igenom.33  
 
I retoriken finns det tre sätt att vinna tillit på som enligt Aristoteles tillsammans benämns pistis. 
Det är ethos som avser talarens karaktär och trovärdighet, pathos som handlar om att försätta 
åhöraren i ett visst tillstånd genom känslor samt logos som är att framföra logiska bevis.34 Då 
vår studie syftar till att undersöka hur trovärdighet skapas i företags hållbarhetsrapporter är 
tanken att en analytisk redovisning av ethos ska kunna beskriva på vilket sätt sådant förtroende 
gestaltas. Vi kommer således i denna studie huvudsakligen fokusera kring ethos. Det är enligt 
Aristoteles också det bevismedel som betraktas som det mäktigaste.35 Ethos står alltså främst i 
Aristoteles triad. Kjelde menar att detta beror på att retoriken handlar om sannolikheter. Om 
vi inte kan veta något med säkerhet blir talarens karaktär avgörande. Vi blir tvungna att lita på 
det som talaren säger på grund av vår egen okunskap.36 
 
Det är vanligt att talare på förhand uppfattas som mer eller mindre pålitliga. Det är därför 
viktigt att framhäva att ethosbegreppet bara berör strategier som talaren använder i 
framförandesituationen för att skapa trovärdighet i sig själv.37 De kunskaper som innan finns 
hos publiken är sådant som talaren inte kan styra över men är ändå aspekter som påverkar 
ethos, och därmed påverkar vilken utsträckning förtroende kan skapas.38 I sin tur är ethos 
uppbyggt av tre grunder som i studien kommer att tas i bruk.   
 

Det finns tre orsaker till att talarna själva är trovärdiga. Så många är skälen till att vi tror på någon, utöver 
bevisen. Dessa är förnuft, god karaktär och välvilja. Alla dessa eller något av dem är skäl till att talare 
misstar sig om det som de talar eller råder om.39 

 
De tre orsaker som Aristoteles talar om för att inge förtroende har att göra med förnuft och 
kunskaper (phronesis), moraliska egenskaper (arete) och den goda viljan (euonia). Dessa tre 
kategorier är användbara för analys av text för att kunna identifiera vilka strategier som 
används för att skapa trovärdighet. Det kan vara kunskaper, den högtstående moralen eller den 
goda viljan som ethos byggs på.40  

                                                
33 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s 25. 
34 Aristoteles, Retoriken, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2012 s. 70. 
35 ibid. 
36 Kjeldsen, Jens E., Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 124. 
37 Lindqvist Grinde, 2008, s. 88. 
38 ibid. 
39 Aristoteles, 2012, s. 123. 
40 Lindqvist Grinde, 2008, s. 91. 
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Phronesis: Förnuft - kunskaper och gott omdöme 
Phronesis handlar om att uppvisa kunskaper och expertis inom ett ämne. Det kan göras bland 
annat genom att peka på utbildning, använda ett språk som uppfattas avancerat eller tillämpa 
kunskap genom praktiska erfarenheter. Att uttrycka sig nyanserat och eftertänksamt kan i vissa 
fall vara mer effektivt än att räkna upp erfarenheter och kunskaper. På detta sätt uppvisas 
klokhet och försiktighet – förnuftet.41 
 
Arete: Goda moraliska egenskaper 
Arete anknyts till vad det innebär att vara en god människa och äga en god moral vilket 
varierar i publikens ögon. Vad som är moraliska ideal förändras också över tid. Dock finns det 
egenskaper som kontinuerligt är högt värderade hos andra. Det är berömvärt att äga de fyra 
kardinaldygderna; rättrådighet, klokhet, och måttfullhet. Dessa tillsammans med andra 
berömvärda egenskaper som ärlighet, vänfasthet, generositet och gästfrihet sågs under antiken 
liksom idag som dygder. Att uppvisa aspekter på goda moraliska egenskaper kan bygga upp ett 
trovärdigt ethos.42 
 
Euonia: Den goda viljan 
Euonia är att visa publiken välvilja och handlar om sympati och intresse för åhörarna. Det är 
mer hjälpligt att uppvisa vänlighet och respekt än att rikta ironier och sarkasmer mot publiken. 
Ofta är artighet och respekt tillräckligt som stöd för att visa upp sin goda vilja mot publiken.43 
  
En annan viktig aspekt för att uppfattas som trovärdig menar Kjeldsen (2008) är autenticitet. 
Det gäller då att förefalla som spontan, äkta och naturlig i framförandet, och genom att vara 
sig själv kan man förvärva trovärdighet. Dessutom är det även viktigt att uppfattas som 
engagerad och personlig, genom att vara det kan man vinna tillit. Slutligen är det av stor vikt att 
vara konsekvent i sitt ethos, där samma person och uppförande alltid påvisas.44 

2.2 Til lämpning av teor i  
Teorin kommer att tillämpas i studiens analysdel där vi utgår ifrån det synsätt som lyfts fram: 
att ethos utgör ett medel för att uppfattas som trovärdig. De tre ethosstärkande strategierna 
(phronesis, arete och euonia) som förklarats ovan kommer att utgöra grunden i ett kodschema 
som sedan appliceras på respektive företags hållbarhetsrapport. Kodschemat presenteras i 
form av en matris i metoddelen av denna studie. En sak vi vill uppmärksamma är att retoriken 
ofta beskrivs i termer om att analysera tal, och talare. Vi har dock uppfattningen att retoriken 
handlar om att studera hur ord och andra symboler används för att påverka, vare sig det är ett 
tal, text eller andra yttranden. Följaktligen kommer inte vår analys att beröra ett tal utan 
hållbarhetsrapporter och i denna situation utgörs talaren av respektive undersökt företag. I vårt 
fall undersöks således företagens karaktär och hur retoriska strategier stärker trovärdigheten. 
Det går i linje med vad Kjeldsen (2008) menar. Inom retoriken behöver en avsändare 
nödvändigtvis inte vara en enskild person utan kan också definieras till att vara en intuition 

                                                
41 Lindqvist Grinde, 2008, s. 92-93. 
42 a.a. s. 92. 
43 a.a. s. 93-94. 
44 Kjeldsen, 2008, s. 131. 
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eller ett företag. Oavsett vilket har alla ett ethos – den uppfattning som mottagarna har om 
dem.45 
  
2.3 Tidigare forskning 
Forskning som har studerat hållbarhetsredovisningar ur ett retoriskt perspektiv är 
förhållandevis sparsamt förekommande. Caroline Ditlev-Simonsen & Søren Wenstøp (2011) 
har undersökt hur retorik används i åttio hållbarhetsrapporter. Här framkommer det att 
rapporterna använder olika retorik, men att ethos är den vanligast förekommande strategin.46 
Forskning om hållbarhetsrapporter ur ett retoriskt perspektiv har även gjorts av Collin Higgins 
& Robyn Walker (2012). Författarna tillämpar Aristoteles tre bevis (ethos, logos, pathos) och 
hur de utgör strategier för företagets sociala acceptans. Higgins & Walker (2012) kommer fram 
till att retoriken bidrar till att företag uppfattas som trovärdiga genom att agera ansvarfullt.47 
Vidare finns det forskning där författarna Arild Wæraas & Øyvind Ihlen (2009) undersöker 
sambandet mellan retorik och företags legitimitet. Tre företags miljörapporter studeras där det 
upptäcks hur legitimitet kan skapas genom företags konstruktion av ethos. I artikeln tar 
författarna de tre ethos stärkande strategierna, phronisis, arete och euonia, i bruk genom att 
med dessa rama in företagens miljökommunikation.48 Vi har till vår studie hämtat inspiration 
från tidigare forskning. Det är framförallt Wæraas & Ihlens studie som inspirerat oss. Vi 
använder i likhet med dem de ethosstärkande strategierna phronesis, arete och eunoia för att 
rama in analysen.  
 
 
 
 

  

                                                
45 Kjeldsen, 2008, s. 127. 
46 Ditlev-Simosen & Wenstøp, ”Companies ethical commitment – An analysis of the rhetorics in CSR reports”, 
Issues in Social and Environmental Accounting, Vol. 5, 2011 s. 65-67. 
47 Higgins & Walker, ”Ethos, logos, pathos: Strategies of persuasion in social/environmental reports”, Accounting 
Forum 36, 2012 s. 205. 
48 Wæraas, Arild & Ihlen Öyvind, “Green legitimation: the construction of an environmental ethos”, 2009, 
International Journal of Organizational Analysis, Vol. 17 Nr: 2 s. 84. 
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3. METOD 
Vi kommer i det här avsnittet att presentera den vetenskapliga ansats och den forskningsmetod 
som vi kommer att tillämpa i vår studie och som vi anser utgör en god grund för insamling av 
empirisk data. Vidare kommer vi även redogöra för hur vi har tillämpat vår metod och 
problematisera metodvalet. Avslutningsvis diskuterar vi studiens validitet och reliabilitet. 
 
3.1 Hermeneut ik 
Den vetenskapsteoretiska ansats som lämpar sig bäst för vår studie anser vi vara 
hermeneutiken. Till skillnad från den andra huvudinriktningen, positivismen, så syftar 
hermeneutiken till att tolka och förstå olika fenomen snarare än att förklara dem.49 Då vår 
strävan är att belysa trovärdighet i hållbarhetsrapporter samt skapa förståelse för hur det 
konstrueras så anser vi att tolkning utgör en grundläggande del i behandlingen av vårt 
empiriska material. En central del i hermeneutiken är helhetsförståelsen med den 
hermeneutiska cirkeln, som innebär att man endast kan förstå textens delar om man har ett 
grepp om helheten, men att förståelsen av helheten i sin tur bygger på en förståelse av 
delarna.50 Vår förförståelse blir en viktig del i det här momentet då vi behöver förstå det 
specifika sammanhanget för fenomenet innan vi studerar rapporterna, men vi behöver också 
förstå rapporterna innan vi kan sätta samman dem till en helhet. Tolkningens betydelse kan 
således skilja sig beroende på vilket sammanhang det ingår i. 
 
3.2 Kval i tat iv  s tudie  
De två forskningsmetoderna som man i regel tar hänsyn till när man ska göra insamling av data 
är kvantitativa metoder och/eller kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden lägger sin 
grundläggande utgångspunkt i att empiri kan mätas i siffror. Den sociala verkligheten 
behandlas därför genom statistiska metoder. Ofta används frågeformulär med svarsalternativ 
som mätinstrument för den här typen av metodval.51 På så sätt blir informationen lätt att 
standardisera och möjligheterna till generalisering ökar när ett representativt urval kan tas 
fram.52 Den kvalitativa metoden riktar sig istället till att undersöka empiri genom ord. Metoden 
ses som mycket mer flexibel och gör därför att datainsamlingen kan anpassas till den verklighet 
som forskningsobjektet befinner sig i och därmed ge klarhet till ett begrepp.53 En kvantitativ 
metod hade varit mest lämpligt om vår studie hade syftat till att undersöka hur vanligt 
förekommande något är genom att studera ett stort antal texter. Då vår avsikt är att göra en 
mer djupgående studie av ett fåtal fall, passar en kvalitativ metod bättre.54 Kvalitativa studier 
som riktar sig till specifika texter genomförs bäst genom fallstudier där forskningsfall också kan 
undersökas på en komparativ nivå för att ta fram utmärkande skillnader och likheter.55  
 

                                                
49 Molander, J. Vetenskapsteoretiska grunder – Historia och begrepp, Lund, Studentlitteratur, 2003, s.166. 
50 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2010, s. 155. 
51 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 38. 
52 a.a. s. 38. 
53 a.a. s. 39. 
54 Ekström & Larsson, 2010, s. 19. 
55 ibid. 
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3.3 Fal l s tudie  
Vi har valt att göra en fallstudie, då vår avsikt är att göra en intensiv undersökning av tre 
enheter för att skapa förståelse kring den särskilda företeelsen. Fallstudier är en metod som är 
rikhaltig och holistisk då den ligger förankrad i verkliga situationer. Den kan ge insikt och 
förståelse för läsaren inom det avgränsade ämnet.56 Vår studie har behandlat tre fall bestående 
av hållbarhetsrapporter från H&M, KappAhl och MQ. Valet föll på just dessa tre företag då de 
är tre av de största svenska företagen inom sin bransch. En annan bidragande faktor till valet är 
att dessa tre företag har tillhandahållit hållbarhetsrapporter under flera års tid, till skillnad från 
till exempel klädföretaget Gina Tricot som precis har publicerat sin första hållbarhetsrapport. 
Fallstudien är avgränsad till dessa tre för att vi avser att göra en mer djupgående analys på de 
utvalda ”fallen”.57 Vi vill bidra med en förståelse kring hur trovärdighet produceras samt hur 
detta kommuniceras i hållbarhetsrapporter. En fallstudie lämpar sig särskilt bra i den här 
situationen då vi förhåller oss i enlighet med Merriams riktlinjer för användandet av fallstudier. 
Detta genom att vi succesivt ökar insikten i ämnet för att skapa förståelse samt att vi grundar 
samtliga tolkningar och analyser på det empiriska materialet. Vi har också avgränsat vårt fokus 
för att skapa ett utförligt empiriskt material utifrån vår insamling av data.58 Vår fallstudie 
gestaltas genom en retorikanalys, där vi tolkar trovärdigheten genom ethos-perspektivets tre 
strategier; phronesis, arete och euonia. Det vi bör beakta i valet av den här metoden är att det finns 
begränsningar då fallstudier lätt kan förenkla eller överdriva faktorer i en situation.59 Det här 
kan innebära att läsaren får den felaktiga uppfattningen om att de olika fallen som presenteras 
utgör en helhet för hela området, i det här fallet den svenska klädindustrin. Viktigt för oss är 
därför att poängtera att den här studien endast utgör en liten del av ett större sammanhang.  
 
3.4 Retor i sk analysmetod 
Uppsatsens analys kommer att angripas med en metod som inspireras av den klassiska 
retoriska analysen. Detta är grunder som utgår från samma principer som den förste kände 
retorikern; Aristoteles.60 Syftet med retorikanalysen är att förstå och förklara vilken funktion 
och verkan kommunikativa handlingar har.61 Det blir därför intressant för oss att göra en 
retorikanalys då vår studie vill studera hur språket i hållbarhetsrapporterna kan påverka och 
skapa trovärdighet. Retorik studerar hur ord och symboler används för att påverka, till exempel 
genom att argumentera för att övertyga om en viss ståndpunkt. Den retoriska analysen avser 
att besvara frågan vilka strategier som används för att påverka mottagaren.62 Det kan förstås till 
att sträva efter att förklara ordets makt. Som nämndes ovan i teoriavsnittet kommer denna 
studie framför allt belysa retorikens ethos. Detta eftersom ethos rymmer de aspekter som vårt 
forskningsproblem fokuserar kring. Ethos är också det bevismedel som uppfattas som viktigast 
av många forskare.63  
 

                                                
56 Merriam, Sharan B., Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 46. 
57 a.a. s. 24. 
58 a.a. s. 46. 
59 a.a. s. 47. 
60 Ekstro ̈m & Larsson, 2000 s. 154. 
61 Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 14. 
62 Lindqvist Grinde, 2008, s. 26. 
63 Ekström & Larsson, 2000, s. 154. 
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3.5 Ti l lvägagångssät t  – datainsamling 
Hållbarhetsrapporterna är hämtade från respektive företags officiella webbsida. Vidare 
kommer rapporterna att granskas av oss och på så sätt samlas det empiriska materialet in. 
Totalt är det tre rapporter som kommer att undersökas och samtliga av dessa rapporter är från 
samma period: 2011/2012. Omfattningen av rapporterna varierar, två omfattas av omkring 35 
sidor medan den tredje är närmare 100 sidor vilket innebär att den totala mängd data som 
ligger till grund för vår analys är omkring 170 sidor. Vidare är två av rapporterna skrivna på 
svenska och en är skriven på engelska. Rapporterna utgörs av både text och grafik, och 
innehåller data som är av kvalitativ karaktär samt data som är kvantitativ. Allt fokus kommer 
ligga vid den textbaserade informationen. Vi har valt bort att undersöka bilder och grafik som 
förekommer i rapporterna vilket kan ha medfört att vi kommit fram till de resultat som vi har 
gjort. Detta på grund av att vi är mer intresserade av vad den textbaserade data har att säga om 
skapade av trovärdighet. Vi är dock eniga om att en närmare undersökning av bilder och grafik 
i hållbarhetsrapporter skulle var ett intressant undersökningsområde. Således är vi är medvetna 
om att det endast är en del av all information som vår undersökning kommer att beröra, då 
inte allt är relevant för att besvara vår forskningsfråga. 

För att hantera ett så pass stort material har ett kodschema i form av en matris skapats. 
Matrisen har vidare applicerats på de tre hållbarhetsrapporterna och används för att besvara 
studiens forskningsfrågor. Matrisens innehåll grundar sig i studiens teoretiska avsnitt och 
innefattar de tre strategier som finns för att stärka ethos (phronesis, arete och euonia) och med 
hjälp av dessa tematiseras påståenden och formuleringar som finns i hållbarhetsrapporterna. 
Matrisen är skapad av oss men är inspirerad av en liknande metod som Wæraas & Ihlen (2008) 
använder för datainsamling.64 

Påståenden som refererar till kunskap, expertis och praktiskt erfarenhet klassificeras till 
phronesis. Påståenden som handlar om att lyfta fram företaget som högt moraliska och 
rättfärdigt klassificeras till arete och påståenden som betonar gemensamma intressen om 
välvilja klassificeras till euonia.  

Retorik Uttryck vi ser efter i texten 

Phronesis Påståenden som refererar till kunskap, expertis, förnuft, 
klokhet, kompetens och praktisk erfarenhet.  

Arete Påståenden som handlar om att lyfta fram företagets moral 
samt betona god karaktär. Uttryck vi ser efter är 
berömvärda egenskaper som rättrådighet, klokhet, 
måttfullhet, ärlighet, gästfrihet & generositet.  

Euonia Påståenden som betonar gemensamma intressen, sympati, 
artighet, intresse, respekt och välvilja med läsaren. 

                                                
64 Wæraas, Arild & Ihlen Öyvind, “Green legitimation: the construction of an environmental ethos”, 2009, 
International Journal of Organizational Analysis, Vol. 17 Nr: 2 s. 89. 
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Analyserna av kommer att genomföras textnära vilket innebär att citat ur 
hållbarhetsrapporterna kommer att lyftas fram och analyseras. Dessa citat är utvalda med hjälp 
av kategorierna i matrisen och våra egna tolkningar av rapporternas innehåll. Citaten 
förekommer både på svenska och engelska.    

3.6 Metodolog isk diskuss ion 
För att kontrollera kvaliteten på datainsamlingen bör alla undersökningar ifrågasättas genom en 
kritisk granskning av metodvalet.65 Vi är medvetna om att de metoder vi har valt och de 
avgränsningar vi har gjort även innehåller negativa aspekter. Valen har således baserats på att 
fördelarna för respektive metod väger upp för nackdelarna och avgränsningarna har formats 
utifrån rimliga tids- och resursbegränsningar för studien. Valet av kvalitativa fallstudier brukar i 
regel ifrågasättas då en generalisering är svår att uppnå, vilket försvagar metoden i jämförelse 
med ett mätbart kvantitativt metodval.66 En annan negativ aspekt att begrunda är som tidigare 
nämnt att fallstudier tenderar till att vara maskerade som helheter när de endast utgör en enda 
del i sammanhanget.67 Ett tillvägagångsätt som vi har utelämnat är intervjuer. En intressant 
vinkel hade varit att intervjua en ansvarig bakom framställningen av hållbarhetsrapporterna 
från respektive företag för att få en annan sorts insikt. Dock har vi valt att avgränsa oss från 
detta, dels av tidsmässiga skäl, men även då huvudfokus ligger på att tolka innehållet utifrån 
retoriken i hållbarhetsrapporterna, vilket gör att en intervju således inte är av relevans för 
studien. 
 
3.7 Valid i t e t  och Rel iabi l i t e t  
För att visa att vår studie besitter kvalitet är det lämpligt att utvärdera innehållet i studien 
genom att se på dess reliabilitet (tillförlitlighet) samt dess validitet (giltighet).68 För att mäta 
validiteten brukar man ställa sig frågan om undersökningen verkligen mäter det som metoden 
avser att mäta. För att se på tillförlitligheten ställer man sig frågan om man kan lita på att 
undersökningen ger samma utfall om den skulle genomföras igen under likvärdiga 
förhållanden.69 För att öka möjligheten att uppnå detta har vi valt att studera rapporterna 
individuellt, för att sedan se hur pass lika våra tolkningar och analyser av rapporterna är. Vi har 
den uppfattningen att om våra utfall visar på fler likheter än skillnader så genereras en större 
reliabilitet. En god validitet innebär att även reliabiliteten är hög. Dock behöver inte en hög 
reliabilitet innebära att validiteten är god.70 För att vår studie ska uppfylla de här kriterierna 
krävs det att vi som författare är källkritiska och noggranna.  

 
  

                                                
65 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 20-21. 
66 Alvesson, Mats. & Sköldberg, Kaj., Tolkning och reflektion vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, TPB, Enskede, 2008 
s. 52. 
67 Merriam, 1994, s. 47. 
68 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 2., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 14. 
69 a.a. s. 16. 
70 ibid. 
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4. ANALYS 
I detta avsnitt kommer vi att presentera en analys av H&M, KappAhl och MQs 
hållbarhetsrapporter med syftet att analysera vårt empiriska material med hjälp av vårt 
teoretiska ramverk. Det vill säga: Phronesis som refererar till kunskap, expertis och praktisk 
erfarenhet; Arete som handlar om att lyfta fram hög moral och betona karaktär, samt Euonia 
som betonar gemensamma intressen och välvilja gentemot läsaren. Avsnittet inleds med att 
varje företag analyseras var och ett för sig. Därefter följer en sammanfattning i vilken vi 
presenterar våra resultat samt besvarar våra forskningsfrågor;  
Hur används retoriska strategier i hållbarhetsrapporter för att skapa trovärdighet? och  
Hur använder företag retoriska strategier, i relation till varandra, för att skapa trovärdighet i sina rapporter?  
 
4.1 H&M 
H&Ms hållbarhetsrapport utgörs av 93 sidor och är den mest omfattande av de tre studerade 
rapporterna. H&Ms rapport är också den enda som är skriven på engelska. Rapporten är 
uppbyggd utifrån “7 engagemang” där man behandlar olika frågor inom hållbarhetsområdet. 
Dessa är: ”Provide fashion for concsious customers”, ”Choose and reward responsible 
partners”, ”Be ethical”, Be climate smart”, ”Reduse, reuse, recycle”, ”Use natural resources 
responsibly” och ”Strengthen communities”.  
 
Tonaliteten i H&Ms rapport är levande och de använder sig av många starka och värdeladdade 
ord. Bland annat uttrycker VDn att han är “Stolt över alla dedikerade kollegor som jobbar 
passionerat varje dag för att göra H&M och vår industri mer hållbar.”71 Språket är dynamiskt 
genom ett levande språk och det ställs retoriska frågor till den tänkta publiken som sedan 
besvaras. “Does this really have to be the end of the story? We think not.”72 Fokus ligger 
mycket på att påtala att hållbart mode är det senaste genom att man uttrycker att ”[…] 
affordable more sustainable fashion is ready for the red carpet.” 73 Det är en metafor som lätt 
kan härledas till att hållbart mode är glamoröst och ”inne”. 

4.1.1 Phrones is :  förnuft  – kunskaper och got t  omdöme 
 I H&Ms hållbarhetsrapport har vi kunnat identifiera phronesis på flera ställen. Bland annat 
genom följande citat; 
 

[…] Contributing to economic growth, jobs and stability in our purchasing markets and creating 
strong partnerships with the best suppliers helps to secure the supply we need in the years to 
come. More than that, our strong presence in these countries provides us with the great 
opportunity to improve the lives of hundreds of thousands of people and help develop entire 
communities.74 

 
Det här är exempel på hur H&M använder phronesis för att påvisa det inflytande de har inom 
modeindustrin och den makt de har att påverka livet för andra. Läsaren får ett intryck av att 
H&Ms kunskap och kompetens bidrar till att göra världen bättre. Vi kan här se att företaget 
framställer sig som en frälsare som genom sin inblick och förmåga förbättrar livet för tusentals 
                                                
71 H&M Conscious Actions, Sustainabiliy Report 2012 s. 3 (författarna har själva tillagt betoningen). 
72 H&M Conscious Actions, Sustainabiliy Report 2012 s. 17. 
73 ibid. 
74 H&M Conscious Actions, Sustainabiliy Report 2012 s. 4. 
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människor. Detta kan genom sin generositet även tolkas som arete (Läs mer om arete under 
punkt 4.1.2). 
 
”Almost 78 million bathtubs of water saved through our use of better cotton in 2012 alone.”75 
Här är ytterligare ett exempel på hur företagets kunskap och klokhet betonas. Vi kan också se 
hur H&M lyfter fram den visdom och kunskap de har genom att tala om att de är med i ’Better 
Cotton Initiative’ och bidrar till en bättre värld med minskad vattenförbrukning. Detta kan 
relateras till phronesis och resulterar i att företagets ethos och trovärdighet stärks. I samband 
med detta går det också att urskilja att resonemanget förstärks med hjälp av siffror och fakta. 
Vi kan se att ett mönster är att det ofta lyfts fram aktiviteter som visar hur företaget arbetar 
och har arbetat med att förbättra världen genom att betona just kunskap, kompetens och 
erfarenhet. 
 
I rapporten betonar H&M också sin långa erfarenhet samt hur de ligger i framkant på flera 
områden. ”H&M was one of the first companies to recognise the environmental impacts of 
wet processes.”76 H&M redogör även för att de för andra året i rad har utsetts till de största 
användarna av organisk bomull i världen77 samt att de är de första inom modeindustrin som 
har skapat ett globalt system för att samla in gamla kläder som sedan ska bli till nya. Eftersom 
H&M säger sig ligga i framkant på de här områdena så skapas en bild av att företaget är 
kunniga och erfarna, två egenskaper vi kan känna igen från vår teoretiska matris. Att företaget 
påtalar att de var först med det tyder på ett nytänkande vilket också kan härledas till phronesis 
och ger en bild av H&M som innovativa och som trendsättare för nya idéer. Man påtalar här 
även att arbetet med hållbarhet använder riktlinjer från GRI78 vilket kan ses som en styrka då 
utomstående expertis har godkänt arbetet.  
 
Framför allt kan vi urskilja phronesis eftersom man lyfter fram hur man förbättrar miljö och 
samhälle. För att styrka trovärdigheten ytterligare talar man om samarbete och framsteg med 
Better Cotton Initiative samt delger statistik som visar på den tid och det engagemang som 
läggs på just hållbarhetsfrågor, samt vad detta resulterar i. Resultat presenterar till exempel att 
H&M har återanvänt polyester i en utsträckning som motsvarar 7.9 miljoner petflaskor. Detta 
sätts dock inte i kontext till mängden polyester som inte återanvänds, men de höga siffrorna 
kan lätt tolkas som något positivt och således skapa tillit till företaget.  

4.1.2 Arete :  goda moral i ska avsikter  
Arete framkommer tydligt genom de olika engagemang som beskrivs i rapporten. H&M vill 
visa hög moral och god karaktär där företaget hävdar att de arbetar för förbättring och strävar 
efter en så liten grad av negativ påverkan som möjligt. 

                                                
75 H&M Conscious Actions, Sustainabiliy Report 2012 s. 74. 
76 a.a. s. 72. 
77 ibid. 
78 GRI står för Global Reporting Initiative vilket är en oberoende organisation som skapar riktlinjer kring 
hållbarhetsrapportering i syfte att höja kvalitén. 
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For the last three years, our target has been to reduce our emissions by five percent relative to 
sales each year. We achieved this goal in 2012 by offsetting and through increased energy 
efficiency[sic!]79 

Här framkommer prov på att H&M har nått sitt mål att minska utsläppen. Företaget föregår 
med ett gott exempel och uppfattas som föredömlig. Det förkommer exempel på hur H&M 
framställer sig som moraliska och rättrådiga genom att belysa att de arbetar för att minska och 
reducera företagets negativa påverkan. Faktum är att ordet reduce (minska, reducera) 
förekommer på mer än hälften av rapportens 93 sidor. Vidare förekommer ytterligare exempel 
på hur H&M betonar att de ska minska den negativa påverkan de har. ”Since 1995, we have 
been working to reduce the use of hazardous chemicals.”80 Här medges att verksamheten 
faktiskt bidrar till farliga avfall, men samtidigt görs något för att minska detta. Återigen påpekas 
det att H&M har hög moral och god karaktär genom att bidra till en minskning av miljöfarliga 
kemikalier. Att företaget är den ursprungliga källan till utsläppen kan dock snarare uppfattas 
som ärlighet och stärka trovärdigheten genom att de erkänner sina fel och försöker “rätta till” 
dessa. Bland annat framkommer den här ärligheten också genom en sida kallad “Challenges in 
the life of a t-shirt” där man delger utmaningar i framställandet av en t-shirt, där ena sidan 
presenterar problem och den andra sidan visar hur man hanterar dem. Som vi beskrev i det 
teoretiska avsnittet så kan ärlighet kopplas till arete, vilket vi kan identifieras som ett 
återkommande punkt i rapporten. Detta tydliggörs även genom att en uppförandekod har 
införts. Den finns till för att säkerställa att produktionen endast finns hos fabriker som delar 
samma värderingar som H&M där man poängterar att ärlighet, transparens och pålitlighet är 
grundpelare. Den här uppförandekoden sägs ha uppgiften att se till att lönen hos arbetarna ska 
vara tillräcklig för att dessa ska kunna försörja sig själva och sin familj. Detta har tidigare 
belysts som ett problem hos H&Ms fabriker och det finns en öppenhet kring frågorna med 
problemet, där de erkänner att det är svårt att hantera lönefrågorna i produktionsländerna, men 
att företaget arbetar aktivt för att hitta lösningar.  

”At H&M, we like to think of sustainability as a word of action, something we do rather than 
something we simply say.”81 Eftersom ärlighet och rättrådighet är två utmärkande delar av 
arete kan det således göra att trovärdigheten ökar trots att det handlar om “brister”. Följande 
citat är ett exempel på viljan att uttrycka att företaget “gör rätt för sig”. Framför allt används 
också arete för att påvisa de moraliska avsikter och den välvilja som finns i företaget. 
”Conscious fashion, however, is not just about our customers´choices. We keep working hard 
to make all our products more sustainable, piece by piece. Because, quite simply, it´s the right 
thing to do.”82 Det framkommer flera gånger genom skildringen av ett möte mellan H&Ms VD 
Karl-Johan Persson och premiärminister Sheikh Hasina i Bangladesh där syftet var att förbättra 
lönevillkoren för arbetarna i Bangladesh.  ”[…] I met with Sheikh Hasina, Prime minister of 
Bangladesh, to express H&M´s support to raise the minimum wage for garment workers and 
for regular wage reviews.”83 I detta exempel engagerar sig självaste VDn, företaget 
personifierat, i att göra det bättre för människor i länder där H&M bedriver verksamhet. 

                                                
79 H&M Conscious Actions, Sustainabiliy Report 2012 s. 60. 
80 a.a. s. 78. 
81 a.a. s. 6. 
82 ibid. 
83 a.a. s. 5. 
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Följande citat visar på ett engagemang i ett flertal olika kritiska frågor som rör både allvarliga 
sjukdomar, miljö samt välfärden för barn.  

Our fashion against aids campaign focused on HIV/Aids awareness, H&M for Water on water 
issues in some of the poorest communities in the world and our All for children collections 
support our work with UNICEF in India and Bangladesh on children´s rights. We are also 
expanding our community investments through in-store donation campaigns.84  

Det här citatet visar att H&M har flera kampanjer och samarbeten med kända organisationer, 
och även WWF nämns senare som samarbetspartner. Här ligger fokus på välgörenhet och 
generositet vilket vi, som tidigare beskrivit i teorin kan härledas till arete, då H&M uppfattas 
som ett osjälviskt företag som engagerar sig i frågor som inte bidrar till egen vinning. Detta 
presenteras genom särskilt berörande ämnen som rättigheter för djur och barn. 

4.1.3 Euonia:  den goda vi l jan 
Euonia förekommer i H&Ms hållbarhetsrapport genom uppvisande av identifikation med 
läsaren. H&M porträtterar sig som en vän till läsaren och uttrycker känslan “vi är som du”. 
“Each year, H&M donates large quantities of clothes to aid organisations in the countries in 
which we operate.” Citatet bidrar till skapa identifikation med läsaren genom att uttrycka att 
företaget sysslar med samma saker som läsaren gör. Det är många människor som donerar 
kläder till välgörenhet vilket också H&M framhäver att de gör. Därför är det möjligt att 
uppfatta en mänsklig och ädel sida hos företaget, vilket skapar välvilja hos läsaren som stärker 
trovärdigheten hos H&M. Som tidigare berörts i teorin så är just välvilja en kännetecknande 
egenskap för euonia, och vi kan identifiera det som en återkommande företeelse i rapporten. 
Det ges också en bild av företaget bryr sig om andra saker än bara ekonomiskt vinst. 
 
Vidare används euonia genom att engagera kunderna i att arbeta mot gemensamma mål, vilket 
skapar identifikation med läsaren.“Engage our customers in our work to strengthen 
communities” och ”We involve our customers on a number of fronts […]”85 Det blir tydligt 
att H&M vill visa välvilja till kunderna genom att engagera och involvera dem. Användning av 
euonia förekommer också i samband med att H&M uttrycker att det är viktigt för dem att vara 
lyhörda och lyssna till sina kunder.  

It’s about every facet along our entire value chain. And of course about listening to our customers. 
Because it’s all about the fashion they love and what inspires them. More sustainable fashion is an added 
value to our offering that our customers are increasingly looking for.86 

H&M framställer sig som lyhörda och välvilliga. Det blir ännu tydligare när det i rapportens 
slut uttalas “Thank you for taking time to learn about H&M Conscious.”87 Tacket riktas till den 
enskilde läsaren och bidrar till att ge ett intryck av att läsarens tid är värdefull och inger en 
känsla av att H&M bryr sig. 
 

                                                
84 a.a. s. 23. 
85 ibid.  
86 a.a. s. 16. 
87 a.a. s. 93. 
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Det finns även andra förekommande exempel i rapporten där H&M vänder sig direkt till 
läsaren. Här syns euonia återigen genom skapandet av ett igenkännande hos läsaren. “Did you 
know that 36 percent of of the climate impact in a garment´s life happens when being washed 
or tumble dried in our homes? Well, if not, you´re certainly not alone.”88Att hävda att 
kunderna också är med och bidrar till miljöförändringar och inte bara till företaget kan 
uppfattas som en identifikation mellan dessa två parter. Här vill H&M istället för att likställa 
sig med läsaren, likställa läsaren med sig själva; du är som vi, och påverkar också klimatet. 
Samtidigt uppstår det en känsla av att företaget inkluderar läsaren och framställer ett intresse 
för läsarens välmående. Detta kan inge känslan av att H&M vill uttrycka: Vi säger det här till 
dig för att vi bryr oss om dig. 

4.2 KappAhl 
KappAhls hållbarhetsrapport utgörs av 32 sidor som innehåller betydligt mindre text än de 
övriga två rapporterna. Strukturen är enkel och uppbyggd kring tre tydliga ledord; Future, 
Fashion och Friendly. Tonaliteten förhåller sig med ett sakligt språk genom hela rapporten, där 
företaget redogör för fakta snarare än att sälja in texten till läsaren. Fokus i rapporten ligger på 
att presentera hållbarhetsarbetet genom att påtala vad som är viktigt och betydelsefullt för just 
KappAhl. 

4.2.1 Phrones is :  förnuft  – kunskaper och got t  omdöme 
KappAhls hållbarhetsrapport fokuserar på att presentera aktiviteter och händelser som 
påverkar till det bättre i omgivningen de verkar inom. Vanligt förekommande i rapporten är att 
yttranden och utsagor präglas av kunskap, expertis eller praktisk erfarenhet. Tydligt 
framkommer phronesis i avsnittet i KappAhls rapport som handlar om att ”vi ska bidra till en 
bättre framtid för vår planet.”89 Här lyfts olika exempel fram på vad KappAhl gör för att 
förbättra världen. Ett av dessa projekt är Better Cotton Initiative (BCI), vilket syftar till att i 
framtiden kunna bedriva mer miljövänlig bomullsproduktion. Detta projekt är som tidigare 
nämnt även H&M involverade i. ”Via BCI lär sig odlare att använda mindre vatten, mindre 
kemikalier och mindre bekämpningsmedel även i den konventionella bomullsodlingen.”90 
KappAhl väljer här att betona sin kunskap och hur den kan användas till att förändra samhället 
och miljön till det bättre. Företaget visar att deras kompetens och kunskap är stor och kan 
föras vidare för att på så sätt göra världen till en bättre plats. Det skapar en bild av KappAhl 
som kunskapens källa där tillräcklig vetskap finns för att lära andra att bidra. Företaget nämner 
vidare sin kunskap i och med hur de ”[…] arbetar systematiskt med hållbarhet genom hela 
flödet […]”91 I detta vill KappAhl visa upp en förståelse och att arbetet med hållbarhet är 
något som man har expertlik kontroll över. Som det redogjordes i teorin handlar phronesis om 
att uppvisa expertis och resonemanget kan kopplas till att inge förtroende. 

Rapporten uppvisar ytterligare prov på hur KappAhl använder kunnande för att stärka sin 
trovärdighet. Framför allt lyfts det fram kunskap och insikter som finns i samband med 
hållbarhetsarbetet. 

                                                
88 a.a. s. 9. 
89 Future Fashion Friendly by KappAhl, Hållbarhetsredovisning 2012 s. 12. 
90 ibid. 
91 a.a. s. 5. 
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Vi vill ge något tillbaka till samhället vars resurser vi använder. Till våra produkter förbrukas en mängd 
vatten, kemikalier och bomull. Ungefär 2,5 procent av jordens yta används till bomullsodling. Dels 
konkurrerar bomullen med andra grödor, dels bedrivs den konventionella odlingen på ett sätt som inte 
är långsiktigt hållbart. Detta kan förutom att påverka både människor och miljö leda till begränsad 
tillgång på sikt.92 

Även här försöker KappAhl visa att de besitter kunskap och medvetenhet kring verksamhetens 
påverkan på världen. Genom att återigen betona kunskap samt arbetet med bättre bomull 
stärks ethos och trovärdigheten genom phronesis. Här tas det också hjälp av siffror för att 
stödja detta. Vidare bygger KappAhl sitt ethos med hjälp av phronesis genom att peka på 
erfarenhet; ”Vi var först i modevärlden med miljöcertifiering […]”93 Det ges en bild av att 
erfarenhet kring miljöarbete finns sedan länge inom företaget och därmed också kunskap om 
hur den ska bedrivas. 

Vi har länge arbetat med frågor som rör miljö och socialt ansvar. Redan 1993 lanserade vi den 
första kollektionen med ekologiska kläder och 1997 tog vi fram vår första uppförandekod för 
våra leverantörer.94 

Detta är ytterligare prov på att KappAhl vill uppvisa en lång historik och erfarenhet inom 
hållbarhetsarbetet och genom detta gestalta sig själva som en gammal beprövad krigare i 
kampen om en förbättrad värld. Att betona erfarenhet kan, som studiens teori förklarar, 
kopplas till användande av phronesis och därigenom stärka trovärdigheten.   
 
KappAhl lyfter i hållbarhetsrapporten fram att deras hållbarhetsarbete fått ett positivt utlåtande 
av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). ”Det konstateras att miljöarbetet bedrivs aktivt 
och seriöst i praktiken, förbättringspotentialen finns i systemets struktur och omfattning.”95Att 
belysa att KappAhl har fått ett positivt utlåtande av en utomstående granskare kan relateras till 
expertutlåtande. Genom att KappAhl låter en erkänd organisation (SP i detta fall) komma till 
tals och yttra beröm över det arbete som görs stärker KappAhl sitt ethos och sin trovärdighet. 
Ett liknande exempel är att det redogörs att forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet har följt arbetet med hållbarhetsrapporten, vilket återigen relaterar till granskande 
expertis som kan härledas till phronesis och stärkande av trovärdigheten.  

4.2.2 Arete :  goda moral i ska avsikter   
Retoriska grepp som bygger på hög moral och god karaktär finner vi i KappAhls 
hållbarhetsrapport framför allt genom att företaget vill uppvisa exempel på aktiviteter för att 
minska företagets negativa påverkan inom miljö och samhälle. Genom dessa aktiviteter 
försöker KappAhl påtala att företaget strävar efter att lämna så små avtryck efter sig som 
möjligt. 

Cleaner Production i Bangladesh som på ett fantastiskt sätt visade hur man kan minska 
förbrukningen av vatten, kemikalier och energi i produktionen.96 

                                                
92 a.a. s. 2. 
93 ibid. 
94 a.a. s. 5. 
95 a.a. s. 15. 
96 a.a. s. 2. 
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Med hjälp av det här citatet kan vi se ett exempel på hur arete används i rapporten. Även här 
försöker Kappahl uppvisa en god karaktär och goda moraliska standarder genom att försöka 
minimera miljöpåverkan genom minskade utsläpp. Även om KappAhl erkänner att 
verksamheten medför miljöpåverkan görs något för att minska denna. På så sätt återfinns en 
ärlighet vilket också kan knytas till arete i vårt teoretiska ramverk. KappAhl vet att det påverkar 
samhället men tar samtidigt ansvar för det. Detta resonemang kan vi känna igen från H&Ms 
rapport.  

Ytterligare användning av arete framkommer i rapporten: ”Vi vill ge något tillbaka till 
samhället vars resurser vi använder.”97 Ett sådant resonemang kan härledas till uppvisandet av 
hög moral och rättrådighet och kopplas till teorin. Då är det framför allt aspekter kring viljan 
att göra rätt för sig som tyder på detta. Vad det är företaget vill ge tillbaka framkommer 
konstigt nog inte. 

KappAhl belyser att hållbarhetsarbetet fortgår även om det skulle bli ekonomisk 
lågkonjunktur. ”Det finns ingen konflikt mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet.”98 KappAhl 
försöker här visa upp en sida av sig själv som rättrådig där det är självklart att företaget ska ta 
ansvar även om fallet skulle vara att det inte går bra för företaget. Det är ytterligare en aspekt 
som kan knytas till teorin genom arete och således skapa trovärdighet.  

Vidare framförs det flera gånger att KappAhl bedriver sitt hållbarhetsarbete på lång sikt. Bland 
annat genom följande citat:  

Genom hela kedjan arbetar vi på KappAhl för bättre förhållanden för alla de människor som 
bidrar till våra produkter. Genom att värna om människors lika värde bygger vi långsiktiga och 
goda relationer.99 

I citatet betonar KappAhl långsiktighet och vill därmed påvisa att de bryr sig om framtiden och 
hur det går för de intressenter som verksamheten har. Det kan också relateras till att företaget 
även här vill uppvisa god karaktär genom att säga att de bryr sig om alla verksamhetens 
intressenter genom hela kedjan, både nu och i framtiden. KappAhl framställer sig som 
föredömligt och sådan argumentation kan genom vår teori kopplas till arete och är stärkande 
av företagets trovärdighet. Att betona att arbete bedrivs genom hela kedjan eller hela flödet är 
återkommande i rapporten. 

4.2.3 Euonia:  den goda vi l jan 
KappAhl använder inte euonia i samma utsträckning som de andra strategierna som stärker 
ethos; phronesis och arete. Vid de tillfällen som euonia framkommer betonas välvilja och 
identifikation med läsaren. Ett tydligt exempel på detta är hur KappAhl vill hjälpa sina kunder 
med hållbarhet. 

Utöver att vi arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor genom hela produktionsflödet tipsar vi 
kunderna om hur de kan bidra genom att ta hand om sina kläder på bästa sätt.100 

                                                
97 ibid. 
98 a.a. s. 3. 
99 a.a. s. 16. 
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KappAhl markerar här en identifikation med kunden genom att visa att företaget kan hjälpa till 
i den vardagliga situationen i strävan mot hållbarhet. Företaget uppvisar sympati och intresse 
för kunden, två egenskaper som vi genom teorin kan koppla till euonia.  
 
Vidare menar KappAhl i sin rapport att kunskapsutbytet med intressenterna är viktigt. Det kan 
också uppfattas som ett sätta att söka identifikation med läsaren. KappAhl lyfter här fram sin 
närvaro på sociala medier. 

Sociala medier blir en allt viktigare kanal för att byta erfarenheter, framföra åsikter och för att 
ställa frågor. KappAhl finns exempelvis på Facebook där både vi och kunderna kan ställa frågor. 
Sedan sommaren 2012 finns vi även på Twitter där vi rapporterar om stora som vardagliga 
händelser inom hållbarhetsområdet.101 

Genom att påvisa att företaget är närvarande i samma kanaler som läsaren identifierar de sig 
med dessa och uttrycker att ”vi är som du”. Det kan kopplas till användning av euonia där ett 
intresse för läsaren betonas, vilket stärker trovärdigheten hos företaget. 

I KappAhls hållbarhetsrapport går det också att identifiera att företagen vänder sig till 
ekonomiska intressenter, och inte bara till kunder. Det är ett flertal tillfällen som KappAhl 
uttrycker att hållbarhetsarbetet leder till ekonomisk vinning och besparingar. Det är tydligt att 
man vill skapa identifikation och uppvisa välvilja mot ekonomiska intressenter genom att 
påtala att det även finns ekonomiska aspekter av hållbarhetsarbetet.  

4.3 MQ 
MQs rapport består av 34 sidor som struktureras kring 3 tydliga engagemang; ”Ansvarsfull 
produktion”, ”Engagerade medarbetare” samt ”Medvetna kunder”. Språket i rapporten riktar 
sig allmänt utåt och det talas om kunder, intressenter och leverantörer snarare än till dem. 
Tonaliteten är saklig och redogör för hållbarhetsarbetet utan att använda allt för mycket 
värdeladdade ord. Fokus ligger mycket på relationen med partnerleverantörerna där 
återkommande nyckelord är hälsa, säkerhet, långsiktighet och förtroende. 

4.3.1 Phrones is  – kunskaper och got t  omdöme 
MQ uppvisar kunskaper främst inom miljökritiska områden och det är också så phronesis 
framträder i rapporten. Företaget fokuserar på att delge information om de aktiviteter som har 
införts för att förbättra kända problem i världen. Bland annat läggs här fokus på att belysa 
problem inom bomullsindustrin för att sedan förklara vad som krävs för en förändring, och 
slutligen delge sitt eget engagemang i frågan. Genom följande citat kan vi se att MQ vill visa på 
kunskap och expertis, vilket ligger i enlighet med phronesis i vårt teoriavsnitt.  

Hundratals miljoner människor försörjs av bomulls- och textilindustrin. Dessa människors arbets- och 
livsmiljö kan endast förbättras om köpande företag ställer såväl krav på hur textilier och kläder 
produceras samtidigt som man skapar rätt förutsättningar för de producerande företagen att leva upp till 
ställda krav. Här finns många utmaningar och det krävs att alla parter samarbetar. MQ tycker att 

                                                                                                                                               
100 a.a. s. 24. 
101 a.a. s. 8. 
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frågorna är angelägna och arbetet för en hållbar textilindustri är viktigt för såväl miljön och 
lönsamheten.102 

Med detta som grund presenterar MQ sitt engagemang som medlemmar i Better Cotton 
Initiative (BCI) där de tillsammans med flera andra stora klädföretag (bland annat H&M och 
KappAhl som tidigare nämnt) jobbar med en ansvarsfull produktion genom att minska 
andelen bomull på lång sikt och öka andelen hållbar bomull. Trovärdigheten kan här också 
lyftas fram genom att MQ samarbetar med andra klädföretag vilket tyder på att samtliga anser 
BCI vara viktigt. Det uttrycks även en oro över klimatförändringarna i världen. 
”Klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar. Att se över företagets transporter och 
minska användningen av fossila bränslen är därför en av våra viktigaste målsättningar.” 103 Som 
stöd för det här uttalandet återger rapporten olika engagemang i organisationer och program 
samt vilka miljöcertifieringar som finns.104 Detta visar att MQ är medvetna om sin påverkan i 
miljö och samhälle samt att företaget är förnuftigt nog att aktivt göra något åt det. Förnuftet 
och klokheten i resonemanget kan vi relatera till phronesis och vårt teoretiska ramverk. 

Genomgående skapar MQ trovärdighet genom att visa på kunskap och förståelse för aktuella 
miljöfrågor samtidigt som rapporten upprepande gånger talar om ”viljan att utvecklas”. Bland 
annat genom att MQ på ”[…] eget initiativ kontaktat organisationer som är kritiska till hur 
klädindustrin fungerar. Syftet med dessa möten är att närma sig organisationerna, ta del av 
deras kunskap samt identifiera vad de tycker att MQ bör prioritera i sitt hållbarhetsarbete och 
ta upp i sin hållbarhetsredovisning.”105 Här kan vi också identifiera kännetecken för arete. Det 
är inte helt ovanligt att phronesis och arete går hand i hand i rapporterna. 
 
Kunskap, hälsa och säkerhet är återkommande begrepp som tas upp i rapporten, främst 
genom ett internt kompetensutvecklingsprogram för leverantörerna med fokus på nämnda 
punkter. MQ uttrycker ett nära samarbete med leverantörer samt engagemang i att stödja 
leverantörerna utveckling. ”Våra leverantörer får inte bara tydliga riktlinjer utan också hjälp 
och stöd för att kunna utveckla sin kompetens inom området.”106 MQ framställer sig här som 
kompetent nog att föra vidare sin kunskap till andra genom att lära ut riktlinjer och dela med 
sig av sin erfarenhet vilket kan kopplas till phronesis genom teorin. 

 
4.3.2 Arete :  goda moral iska avs ikter   
Vi kan se att MQ bygger upp trovärdigheten genom arete, då fokus ligger på att framhäva de 
goda moraliska avsikter som ligger bakom företagets beslut och aktiviteter. 

MQ redovisar öppet både framgångar och svårigheter för att visa företagets ärliga ambition att ta sig an 
hållbarhetsfrågorna med ett långsiktigt perspektiv”107. ”Nu presenterar vi vår tredje 

                                                
102 Sustainability Report 2011/2012, By MQ s. 7. 
103 a.a. s. 5. 
104 a.a. s. 17. 
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106 a.a. s. 5. 
107 a.a. s. 2. 
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hållbarhetsredovisning. Idag har vi kommit flera steg på vägen i den resplan som ska göra oss till ett 
bolag som verkligen förstår och utvecklas hållbart på alla nivåer.108 

Klokhet, rättrådighet och mod är enligt vår teori kännetecknande egenskaper för arete, och 
MQ lägger stor vikt i att just formulera sig kring att de själva förstår hur viktigt det är med 
hållbarhet och att man vågar ta sig an problemen kring detta. Bland annat kan detta uttolkas i 
avsnittet ”VDn har ordet”, där VDn själv pratar om vägen mot hållbarhet som en resa som 
görs tillsammans med kunderna. 

Rapporten talar mycket om att förbättra och fördjupa. Dels fördjupa kunskapen för och hos 
leverantörerna dels förbättra arbetsmiljö och sociala förhållanden för människorna som 
tillverkar produkterna. Framför allt finns engagemang kring brandsäkerhet och att förbättra 
kvinnors situation i Bangladesh.109 

Ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt. Vi kommer aldrig att luta oss tillbaka och vara nöjda, utan istället 
steg för steg fortsätta att förbättra vår del av modeindustrin. Vi älskar mode och ser fram emot att göra 
resan mot hållbarhet tillsammans med våra kunder.110 

Ett trovärdigt ethos byggs även här upp genom generositet och den goda moralen, som i vår 
teoretiska matris är kännetecknande för just arete. Hållbarhetsrapporten berättar här bland 
annat om samarbeten med Sveriges största second handkedja, Myrorna, dit gamla kläder 
skänks för export, samt att de har samlat in 1,3 miljoner till Barncancerfonden.111 För att 
läsaren ska förstå betydelsen av detta har informationen kring Barncancerfonden valts att 
presenteras under rubriken ”Årets händelser”. Det finns även samarbeten för djurens 
rättigheter, och MQ är med i Fur Free Alliance, mot försäljningen av päls.112 

4.3.3 Euonia:  den goda vi l jan 
I den här delen byggs trovärdigheten upp genom euonia, som kännetecknas av den goda viljan 
som ethos bygger på. Här ligger vänligheten och intresset för läsaren i fokus. Till skillnad från 
arete och phronesis som används väldigt mycket i MQs rapport, så är euonia något mindre 
applicerad. Euonia identifieras i den här rapporten genom att MQ beskriver hur 
hållbarhetsarbetet - utöver dess positiva inverkan på samhälle och miljö - också blir en fördel 
för kunderna genom välvilja.  

Vårt hållbarhetsarbete omfattar allt från kemikalier i produkterna till medarbetarnas trivsel i 
butikerna. Genom att skapa goda arbetsvillkor för många kan vi i slutändan erbjuda våra kunder 
ett hållbart mode på alla plan.113  

Här visar MQ att hållbarhetsarbetet handlar om att bry sig om alla inblandade och främst sina 
kunder. Detta framkommer tydligt i avsnittet “MQ gör kunden framgångsrik” där företaget 
uttrycker följande ”[…] kan MQ inte nöja sig med att ha nöjda kunder, utan måste alltid sträva 
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efter att ha kunder som älskar MQ”.114 Det här avsnittet visar på en välvilja där man vill 
erbjuda det allra bästa till kunderna, samt ett intresse för kunderna, vilket är kännetecknande 
för just euonia. Då MQ riktar sig mer till att prata mer allmänt om kunder och intressenter inte 
till dem, så är dock euonia lite svårare att särskilja i den här rapporten. 

4.4 Sammanfat tning och s lutsats  
 Syftet med studien har varit att undersöka hur retoriska strategier används i hållbarhetsrapporter för att 
skapa trovärdighet. Fokus i studien har lagts vid att undersöka hur trovärdighet framställs med 
hjälp av ethos och de tre strategier som fungerar för att stärka detta; phronesis, arete & euonia. 
Vi har kunnat identifiera användningen av dessa i hållbarhetsrapporterna för att inge 
pålitlighet. Det går att fastställa att de undersökta företagen tillämpar liknande strategier. 

Förekomsten av phronesis tar uttryck i företagens hållbarhetsrapporter genom aktiviteter som 
syftar till förbättring av miljö och samhälle. Samtliga företag betonar i detta samband den 
kunskap, kompetens och expertis som finns hos organisationen. Phronesis framkommer även i 
mer implicita formuleringar. Vid sådana tillfällen uttrycks inte kunskap direkt utan det uppstår i 
en underförstådd mening. Det övergripande budskap som företagen för fram genom phronesis 
är att företagen besitter expertis som kan uppfattas som trovärdiga eftersom de vet vad de 
sysslar med samt förfogar över kunskap och kompetens. I analysen har det uppenbarats att 
trovärdighet skapas i rapporterna genom att företagen lär ut till andra. Det är tydligt att 
företagen vill betona expertis och hävda sig kunniga som vi beskrev i teorin kan detta kopplas 
till phronesis vilket bidrar att skapa trovärdighet. En annan typ av expertis som förekommer i 
rapporterna är då utomstående expertorgan får komma till tals och påpeka att företagen är 
kompetenta och duktiga. Genom andras expertis framhävs därmed den egna. Vi har också 
genom analysen påträffat hur trovärdighet kan skapas genom att visa medvetenhet kring 
företagets påverkan. Företagen uttrycker här vetskap att och hur verksamheten påverkar. 
Vidare har det framkommit att företagen lyfter fram erfarenhet. När detta sker framställer 
företagen sig själva som rutinerade inom hållbarhetsredovisning. Ofta påtalas det att man var 
först med något eller att något har gjort sedan en lång tid. När detta kopplas ihop med 
phronesis går det tydligt att urskilja hur detta bidrar till att företaget ska uppfattas trovärdigt. I 
studien har det också uppenbarats att användandet av phronesis ibland tar stöd av fakta och 
siffror. Detta är något som förekommer i alla de undersökta hållbarhetsrapporterna. 

Gemensamt för de tre företagens hållbarhetsrapporter är att förekomsten av arete framträder 
när fokus riktas till organisationernas engagemang i att förbättra sig själva och göra goda 
gärningar. Det framkommer i studien att företagen ägnar väsentliga delar av sina rapporter till 
att uppvisa god moralisk karaktär. Detta görs bland annat genom att lyfta fram aktiviteter som 
görs för att minska den egna påverkan. I analysen har det framkommit att företagen skapar hög 
moral genom att uttrycka sig osjälviska. Företagen betonar att de på ädla sätt bedriver 
hållbarhetsarbetet som gör det bättre för människor i deras omgivning. Här framkommer det 
även en vilja att göra rätt för sig genom att genom att ge tillbaka något till det samhälle som 
verksamheten påverkar. Detta kan tolkas som ett uppvisande av moral och god karaktär, där 
företagen vill framställa en bild av sig själva om att de faktiskt bryr sig om sin omgivning. En 
liknande koppling kan göras eftersom det i rapporterna förekommer påståenden där 
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generositet betonas, vilket är en av de berömvärda egenskaper som arete anknyts till. 
Uppvisandet av generositet i rapporterna tar form i påståenden som uttrycker hur företagen 
ger till sin omgivning utan att själva vinna på det. Exempelvis framhävs välgörenhet och 
donering vilket uttrycker att pengar inte är så viktigt. Det poängteras alltså att företagen bryr 
sig mer om andra än sitt eget (ekonomiska) välmående. Här uttrycks att företagen är moraliska 
vilket bidrar till att de uppfattas som trovärdiga. Vidare uppenbaras det att företagen framhäver 
långsiktighet i hållbarhetsarbetet. Genom att framhålla att det finns en långsiktig syn på 
hållbarhetsarbetet uttrycks det att detta inte är något som endast sker just nu utan vi kommer 
att bry oss om detta även i framtiden. Här framkommer det prov på hur företagen vill bygga 
sin goda karaktär och säga att hållbarhetsarbetet inte är något vi bara visar upp just nu för att 
uppfattas bra utan vi har en plan för vårt arbete. Analysen antyder också ett medvetet 
användande av arete i samband med att ödmjukhet lyfts fram. Här påtalar företagen en 
inställning till hållbarhetsarbetet som uppfattas behärskad. Det framhävs en förståelse om att 
arbetet är något som aldrig blir helt färdigt. Att uttrycka sådan måttfullhet bidrar det också till 
att framställa sig som moralisk och god. 

Trovärdigheten genom euonia uppenbaras i företagens rapporter genom ett uppvisande av 
välvilja. Genom analysen har vi funnit att detta ofta sker genom att företagen vill visa ett slags 
identifikation med läsaren. Det kan visa sig genom att företagen gör samma saker som läsaren, 
att det finns likheter som uttrycker känslan; ”vi är som du” eller ”vi gör samma saker som du”. 
Eunoia används också genom att företagen försöker engagera och involvera läsaren i 
hållbarhetsarbetet. På så vis vill man skapa en närhet mellan läsaren och ansvarsarbetet genom 
att uttrycka ”Vi säger det här till dig för att vi bryr oss om dig”. Då sker det med budskapet om 
osjälviskhet och att företagen gör detta för att de är måna om läsaren. Genom vår analys har vi 
också kunnat identifiera att euonia framträder genom att företagen visar en lyhördhet för sina 
kunder, vilket också tyder på en välvilja där man har ett intresse för läsaren. Företagen har även 
presenterat mål som en resa de vill göra tillsammans med sina kunder, vilket kan härledas till 
en inkluderande gemenskap med gemensamma mål och visioner. Samtliga företag lyfter även 
fram euonia genom att uttrycka att de vill erbjuda sina kunder det allra bästa samt hur viktigt 
det är för företagen att deras kunder är nöjda. 

Vi har vidare visat i vår studie att retoriska strategier används i kombination med varandra. Det 
är framför allt strategierna inom phronesis och arete som förekommer ihop. Detta tydliggörs 
då användningen av phronesis ofta framkommer i samband med att kunskap betonas för att 
visa på att företagen förbättrar sin omgivning. Samtidigt kan exempel som syftar till att 
förbättra också kopplas till viljan att visa upp en moralisk sida och god karaktär, som vi i teorin 
beskrev som arete. Här framkommer alltså både användning av phronesis och arete i ett och 
samma uttryck – både kunskap och moral. Att strategierna kombineras tror vi kan bidra till att 
trovärdigheten stärks på ett effektivare sätt. Dock är vi eniga om att det behövs ytterligare 
studier som är inriktade på hur läsarna mottar innehållet i rapporterna för att stödja detta 
påstående.     

Studiens syfte var också att undersöka hur företag använder retoriska strategier, i relation till varandra, 
för att skapa trovärdighet i sina hållbarhetsrapporter? Det som vi har funnit genom analysen är att de 
tre företagens hållbarhetsrapporter tillämpar retoriska strategier på liknande sätt. Men samtidigt 
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skiljer sig företagens rapporter åt i aspekter som struktur och innehåll.  

Alla de undersökta företagen betonar kunskap, expertis och erfarenhet enligt vad som beskrivs 
i samband med phronesis. Något som samtliga företag uppfattas sträva efter är att de vill 
uppvisa kontroll över hållbarhetsarbetet och att det finns kompetens nog att genomföra det. 
En likhet som går att finna mellan H&M och MQ är att företagen använder sig av intervjuer 
och särskilda avsnitt där intressenter, så som leverantörer, får komma till tals och bidra med sin 
syn på samarbetet med företaget. Trovärdigheten stärks när läsaren kan få prov på att de 
berörda intressenterna styrker det som företaget hävdar. KappAhl saknar den här typen av 
utrymme för sina intressenter och skiljer sig därför från de övriga två hållbarhetsrapporterna. 
H&Ms rapport skiljer sig även så till vida att den följer och uppfyller samtliga av GRI:s (Global 
Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. KappAhl har endast granskats av 
andra utomstående parter och MQ följer GRI-riktlinjerna delvis. Men då det inte finns några 
lagar för hur hållbarhets-redovisningar ska utfärdas, så kan GRI vara det närmaste ett regelverk 
man kan komma. Därav kan dess riktlinjer - om de uppfylls, visa på mer trovärdighet än vad 
samtycke från andra utomstående parter gör. 

Vanligt förekommande är att företagen visar prov på ärlighet och erkännande, att 
verksamheten bidrar till föroreningar och påverkar omgivningen. Samtliga företag förklarar hur 
de agerar moraliskt genom aktiviteter för att minska negativ påverkan. Särskilt utmärker sig 
H&M genom att de med stor öppenhet belyser frågor som är utmanande och svåra att besvara, 
och som kanske inte ännu har en klar lösning. Budskapet som arete-strategin för med sig är att 
företagen genom att berätta om det engagemang som tas inom områdena för hållbarhet, 
uppvisar sig som moraliska och goda i sin natur. När företaget framställer sig som moraliskt 
och välvilligt bidrar detta till trovärdighet. Här skiljer sig inte företagen mycket åt. Det 
förekommer till och med att samma projekt blir belyst i de tre olika hållbarhetsrapporterna. 
Samtliga företag lyfter fram exempel där de betona sin höga moral genom att insatser som görs 
för att odla mer hållbar bomull. Vidare lyfter företagen fram insatser som görs för att förbättra 
arbetsförhållandena, något som också kan kopplas ihop med arete och uppvisande av 
företagens goda karaktär. 

Vi har tidigare nämnt att trovärdigheten genom euonia kan identifieras genom välvilja för 
läsaren. Vi har kunnat urskilja euonia genom ett intresse för kunden/läsaren där ett 
vänskapsband mellan företag och läsare lyfts fram för att skapa närhet och gemenskap. Bland 
annat lyfter KappAhl fram hur de kan hjälpa till med tips för klädskötsel vilket kan härledas till 
välvilja mot läsaren. Här blir KappAhl den goda vännen som ger råd och rekommendationer - 
och trovärdighet är en egenskap som tillskrivs en vän. I H&Ms rapport förekommer euonia på 
liknande sätt där företaget betonar lyhördhet och påtalar att det är viktigt att lyssna till sina 
intressenter. Euonia är den strategi som skiljer sig påtagligast mellan det tre företagen. H&M 
tar denna strategi tydligast i anspråk. Bland annat märks detta på språket. Medan KappAhl och 
MQ jobbar mer med ett sakligt språk så använder H&M fler retoriska grepp bland annat 
genom metaforer, retoriska frågor och att de vänder sig direkt till läsaren. Det skapas en bild av 
H&M som välvilligt inställt till läsaren. 
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5. Avslutande diskussion 
I det här avslutande avsnittet vill vi lägga fokus på arbetet med vår studie både avseende valet 
av forskningsområde och på de frågor och utmaningar vi har ställs inför. Detta presenteras i en 
diskussion med egna reflektioner kring ämnet och avslutas sedan med förslag på hur framtida 
studier i det berörda studieområdet kan se ut. 
 
5.1 Egen diskuss ion 
Att göra en studie kring trovärdighet i hållbarhetsrapporter har varit intressant men 
utmanande. Framför allt genom att vi har använt oss av retorisk analys som både teori och 
metod. Detta har öppnat upp för väldigt mycket information och vi har tvingats göra 
avgränsningar för att hålla ett tydligt fokus genom hela studien och inte applicera för många 
olika begrepp. Vårt teoretiska ramverk behandlar således endast ethosargumentet för 
trovärdighet, och vi lämnade därav både logos- och pathosargumenten åt sidan i denna studie. 
Vi har med hjälp av ethosargumentet och dess tre retoriska strategier kunnat identifiera olika 
likheter och skillnader mellan de tre studerade företagen. Framför allt har vi sett hur företagen, 
trots olika val av fördjupningar i rapporterna, använder strategierna på liknande sätt. Om detta 
har och göra med att det är svenska företag eller att det är företag från samma bransch, är en 
fråga som kräver mer undersökning för att besvara. Vi anser dock att de här tre strategierna har 
gett oss en större insikt i den retoriska analysens värld, samt gett oss en struktur för arbetet där 
tydliga tendenser har kunnat urskiljas och jämföras. Det har även lärt oss mycket om hur 
hållbarhetsarbete byggs upp och vilka beståndsdelar som får stort utrymme i framställandet av 
hållbarhetsrapporter.  
 
En viktig aspekt att beakta är att vår studie endast berör en del av en större kontext. Det finns 
därför många fler retoriska aspekter att skärskåda och även många fler sätt att undersöka 
trovärdighet på.  
 
5.2 Förs lag på framtida forskning 
Vår studie har varit begränsad ur vissa aspekter, dels till en specifik bransch och dels till att 
endast beröra tre företag. Det hade därför varit intressant att utveckla studien till att innefatta 
ett större antal företag samt till att vara branschöverskridande. Resultatet av en sådan studie 
hade eventuellt kunna bidra till en mer rättvis bild av hur retoriska strategier används i syfte att 
skapa trovärdighet. Vidare skulle en intressant infallsvinkel för framtida forskning i ämnet vara 
att genom intervjuer lyfta fram tankar från personer som arbetar med hållbarhetsredovisning. 
Detta tror vi skulle kunna frambringa andra resultat än vad vi i vår kunnat finna som eventuellt 
skulle kunna vara mer tillämpningsbara för organisationer. Slutligen vill vi föreslå att framtida 
forskning kring retorik och trovärdighet i hållbarhetsrapporter behandlas. Här skulle effekten 
av retorik kunna undersökas tydligare och resultat om vilka strategier som är bäst skulle kunna 
framkomma. Aspekter om företags erfarenhet kring hållbarhetsrapportering kan härmed 
belysas och se om detta spelar in på trovärdighetskapandet. 
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