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Context: For a long time H&M has been working on sustainability 
issues and also received numerous awards for the work done. 
Despite this, media has been reporting scandals about the 
company's sustainability work over the years. Even the consumer 
appears to be increasingly critical in recent years, as the confidence 
in H&M and their sustainability work has been reduced over the 
last six years. 
 
Objective: The purpose of this study is to investigate how the media 
criticism affects stakeholders and in what way H&M communicates 
with stakeholders in order to create trust. 
 
Methodology: This matter has been studied on the basis of a 
qualitative approach based on four respondents’ perceptions of 
H&M and their sustainability work. 
 
Conclusions:  The medial critique tends to have a negative impact 
on H&M and the stakeholders. The consumers’ perception of the 
company seems to have the strongest impact. In order to recover 
consumer trust, H&M needs an involved two-step communication 
on platforms where the consumers are to be found. 



Sammanfattning 
 
Titel:   Trust drives revenue 
 
Författare:   Elova Flank 

Lovisa Karlsson 
 

Handledare:  Tommy Borglund 
 
Examinator: Owe L Johansson 
 
Nyckelord:   CSR, förtroende, kommunikation, H&M 
 
 

Bakgrund: H&M har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och har fått 
ta emot flertalet utmärkelser för sitt arbete. Trots det så har media 
genom åren flitigt rapporterat om skandaler angående företagets 
hållbarhetsarbete. Även konsumenten tycks på senare år ställa sig allt 
mer kritiska, då förtroendet för H&M och deras hållbarhetsarbete de 
senaste sex åren reducerats. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur den mediala 
kritiken påverkat H&M:s intressenter och hur CSR-kommunikationen 
är utformad i strävan efter att skapa förtroende. 
 
Metod: Detta har studerats utifrån en kvalitativ ansats med 
utgångspunkt i fyra respondenters uppfattningar om H&M och deras 
hållbarhetsarbete. Den mediala kritiken under 2016 granskades i 
förhållande till H&M:s hållbarhetsredovisning åren 2014 och 2015. För 
att undersöka huruvida H&M proaktivt arbetar med dessa frågor. 
 
Slutsatser: Den mediala kritiken påverkar främst konsumentens 
perception om H&M, som till följd reducerat förtroendet för H&M. 
Studien har kunnat dra slutsatsen om att H&M är restriktiva i sin 
CSR-kommunikation. Det krävs andra kommunikationskanaler 
utöver hållbarhetsredovisningen för att skapa förtroende för CSR-
arbetet. 
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“Content builds relationships. 

Relationships are built on trust. 
Trust drives revenue.” 
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1. Inledning 

 

“Vem får ligga mest på Handels?” lyder rubriken till krönikan i Resumé 
skriven av David Sandström, före detta vd på DDB Stockholm (Sandström 
2017). Det krönikören syftar på är att personer med så kallad 
rockstjärnestatus på Handelshögskolan i Stockholm, utgör en barometer för 
att sia om svensk handels framtid. Om det tidigare var personer vilka skulle 
arbeta inom finans som var mest populära, är det nu istället de sociala 
entreprenörerna. Sociala entreprenörer med en vision om en bättre hållbar 
framtid, som samtidigt inte gör avkall på lönsamheten. Trots Sandströms 
originella framtidsindikator och avsaknad på vetenskaplig grund har han 
ändå en poäng. Svenskt näringsliv är riktat mot hållbart företagande. 
 
Det är sedan början av 2000-talet som vår påverkan på miljö och människor 
blivit allt mer omdiskuterat (Borglund et al. 2012). Frågor har i och med 
detta väckts huruvida företag bör ta ansvar och kompensera för sin påverkan 
på de ekologiska resurserna. Definitionen av företagsansvar har sedan 1980-
talet förändrats. Från att endast innefatta ett ekonomiskt ansvar gentemot 
aktieägarna (Grafström, Göthberg & Windell 2015), till att idag även 
innefatta ett socialt ansvarstagande (Dahlsrud 2008) eller Corporate Social 
Responsibility (CSR). I media har det under de senaste åren rapporterats allt 
mer intensivt om CSR vilket tyder på ett ökat intresse i dessa frågor 
(Grafström, Göthberg & Windell 2015). Gabriel Lundström, 
hållbarhetsansvarig för SEB:s affärsdivision Corporate and Private 
Customers belyser att näringslivet, och inte minst finansbranschen, kommer 
ha en stor påverkan på utvecklingen inom hållbarhet. Han menar att länder 
och regioner inte kommer att klara denna omställning på egen hand. Framför 
allt så kommer de inte kunna finansiera utvecklingen själva, utan det kräver 
engagemang från näringslivet1. Som ett resultat av det ökade kravet på 
företagsansvar har det under senare år blivit allt vanligare att företag aktivt 
väljer att rapportera om sitt hållbarhetsarbete i en årligen utgiven 
hållbarhetsredovisning (Jeffers et al. 2014). Det råder, trots denna 
utveckling, fortfarande delade meningar om hur utvecklingen förväntas 

                                                
1 Lundström, Gabriel; Hållbarhetsansvarig på SEB. 2017. Telefonkontakt. 4 maj. 
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påverka företag. En del påstår att Corporate Social Responsibility (CSR) har 
en positiv effekt på företagandet medan andra påstår motsatsen (Waddock, 
Bodwell & Graves 2002; Henderson 2001). Hädanefter i denna studie 
uttrycks hållbarhetsarbete synonymt med CSR. 
 
För att uppnå den positiva effekten av hållbart företagande krävs det 
närmare eftertanke vid utformningen av hållbarhetsarbetet. För att företag 
ska kunna verka på marknaden förutsätter det att intressenterna har ett 
bibehållet förtroende för företaget och hållbarhetsarbetet. Det krävs att 
företagen arbetar enligt ett långsiktigt perspektiv och inte låter kortsiktiga 
möjligheter till vinst avgöra hur det fortsatta arbetet ska utformas (Borglund 
et al. 2012). Det finns flertalet typexempel på vilka förödande konsekvenser 
ett förlorat förtroende kan få för företag. Ett utmärkande fall är 
industrikoncernen ABB. 
 
Det var under början av 2000-talet som asbestskandalen briserade kring 
ABB. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterade om det 
cancerframkallande ämnet asbest som använts i den amerikanska industrin, 
varav ett var ABB:s dotterbolag (Karlsson 2002; Braconier 2003). ABB 
ställdes inför skadeståndskrav på miljardbelopp och skandalen resulterade i 
ett förlorat förtroende. ABB-aktien föll med hela 60 procent rapporterade 
Dagens Industri (Huldschiner 2002). En uppgörelse i asbestfrågan var 
avgörande för ABB i strävan av att återfå förtroendet och därmed undvika 
att försättas i konkurs.  
 

1.1 Bakgrund  

Tidigare har definitionen av företagets ansvar uteslutande präglats av det 
direkt omgivande samhället men i takt med ökad globalisering har 
definitioner av företagsansvar spridit sig mellan olika länder (Scherer & 
Palazzo 2008). Företagen kan förmedla information till varandra på ett sätt 
som tidigare inte varit möjligt och föreställningen om vad företagets ansvar 
innebär kommer i och med detta att påverkas av andra länders idéer och 
uppfattningar (Borglund et al. 2012). 

 
Den ökade globaliseringen har bidragit till gränsöverskridande handel. 
Förbättrade transport- och kommunikationsmöjligheter har resulterat i att 
allt fler företag väljer att flytta sin produktion utomlands och främst till 
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lågkostnadsländer (Georg Scherer & Palazzo 2008). Outsourcing möjliggör 
minskade produktionskostnader vilket skapar konkurrensfördelar. Vanligt 
förekommande är att företag inom textilindustrin väljer att placera sin 
produktion i låglöneländer för att på så sätt kunna erbjuda västerländska 
konsumenter prispressade kläder. Outsourcing är dock förknippat med 
osäkerhet, minskad insyn i produktionsledet riskerar att leda till begränsad 
kontroll av arbetsvillkor (Shelton & Wachter 2005). Nyhetsmedia likt 
Dagens Nyheter, Dagens Industri och SVT Nyheter, har länge riktat sin 
negativa publicitet mot västerländska klädjättar där arbetsvillkor ständigt 
hamnat på dagordningen. Särskilt kritiserad har Hennes & Mauritz (H&M) 
varit. “Kritik mot H&M:s låga löner” (Rognerud Kainz 2013). “H&M-
fabriker är fortfarande dödsfällor” (Larsson 2015). “Här syr barn kläder åt 
H&M” (Söderlund 2015). 

 
Med rubriker som dessa har nyhetsmedia under lång tid porträtterat H&M, 
som löpande får utstå hård kritik för sin verksamhet. Bristande mänskliga 
rättigheter, barnarbete och textilfabrikernas inhumana arbetsvillkor har 
sedan tidigt 1990-tal varit måltavla för medias skarpa kritik (Grafström, 
Windell & Adamsson 2015). 

 
H&M och andra västerländska modejättar erbjuder lågpriskläder till 
konsumenten, och försäljningsstatistiken har ökat kraftigt de två senaste 
decennierna (Kozlowski, Searcy & Bardecki 2014). Skepticism har uppstått 
i fråga hur kläderna kan vara så billiga och således hur kostnaderna kan 
hållas så låga. På senare år har uppmärksamhet riktats mot den skeva 
prisutvecklingen, löner och kostnader för flertalet konsumentvaror har sedan 
1980-talet mångdubblats medan kostnaderna för kläder inte alls följt samma 
utveckling. De uppseendeväckande låga priserna på kläder har i samband 
med nyhetsmedias rubriceringar resulterat i kritiska konsumenter, och 
därmed en ökad efterfrågan på granskning av textilindustrin (Kärnstrand & 
Andersson Åkerblom 2016). Kozlowski, Searcy och Bardecki (2014) 
konstaterar en textilindustri som blivit allt mer granskad i takt med den 
betydande försäljningstillväxten. Det ökade antalet granskningar har gjort 
det möjligt för nyhetsmedia att löpande publicera häpnadsväckande 
skandaler om modebranschen. 
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I april 2013 inträffade en av vår tids största industriolycka i Bangladesh. Till 
följd av bristfällig konstruktion kollapsade den åtta våningar höga 
textilfabriken Rana Plaza och fler än 1100 textilarbetare miste livet 
rapporterade The Guardian (Burke 2013). Olyckan gav upphov till ökad 
granskning av textilindustrins leverantörskedjor och hur arbetarnas säkerhet 
ska främjas (Shen 2014). I The New York Times poängterade dock Alderman 
(2013) att H&M inte själva hade någon produktion i fabriken Rana Plaza, 
men att de vid tidpunkten för olyckan var en av världens största importör av 
kläder från Bangladesh. Den bristande säkerheten skapade debatt kring 
oetiska arbetsförhållanden vid textilfabrikerna i landet. På grund av att 
västerländska klädjättar kunnat exploatera landets arbetskraft till följd av 
bristande säkerhet, inhumana arbetstider och låga löner. Debatten 
resulterade enligt Svenska Dagbladet (2015) i att samtliga företag som 
importerade varor från Bangladesh bar ett gemensamt ansvar för händelsen.   
 
Flertalet negativa rapporteringar om H&M:s världsomfattande 
leverantörskedjor har som sagt florerat under de senaste åren (Human Right 
Watch 2015; Mayer & Sorrell 2016). I december 2015 reste journalisterna 
Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom till Rangoon i Burma. I 
Rangoon ligger textilfabriken Myanmar Century Liaoyuan Knitted Wears 
som är en av H&M:s leverantörer av textilier. Kärnstrand och Andersson 
Åkerblom gav 2016 ut reportageboken Modeslavar - Den globala jakten på 
billigare kläder där de avslöjar klädernas verkliga pris. Att modeföretagen 
kan erbjuda ett så lågt pris är enligt författarna en följd av låga levnadslöner 
till arbetskraften och det faktum att barn arbetar 14 timmar om dagen. Den 
utgivna boken kom att väcka stort medialt intresse och nyhetsmedia från 
flertalet länder riktade hård kritik mot H&M för deras agerande att profitera 
till följd av barnarbete och miserabla arbetsförhållanden (Butler 2016). 
 
I reportageboken skildras Kärnstrands och Andersson Åkerbloms (2016) 
möte med 15-åriga flickor vilka arbetar långa dagar i textilfabriken 
Myanmar Century Liaoyuan Knitted Wears. Upp till 14 timmar om dagen, 
utan någon längre rast, tvingas de sitta hukande över symaskinerna. Vilket är 
många fler timmar än vad burmesisk lag tillåter. Förvisso är det enligt 
landets egen lagstiftning tillåtet att arbeta vid 15 års ålder men då under 
begränsade antal timmar. H&M har bemött kritiken om barnarbete genom 
att luta sig mot denna lokala lagstiftningen, att 15 år är en tillåten 
åldersgräns för arbete i fabriken. Något som Piyamal Pichaiwongse, chef för 
FN-organet ILO:s lokala kontor i Rangoon, tillbakavisat. Hon påpekar att 
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denna typ av sysselsättning, enligt burmesisk lagstiftning, klassificeras som 
barnarbete om arbetstiden för unga mellan 14 och 16 år överstiger fyra 
timmar om dagen (Kärnstrands & Andersson Åkerblom 2016). Shen (2014) 
framhäver att H&M:s inköpsansvariga trots detta är benägna att välja 
leverantörer som verkar i de länder där graden av mänskligt välbefinnande 
är lågt.  
 
Redan under 1990-talet kritiserades de tvivelaktiga valen av leverantörer. 
Grafström, Göthberg och Windell (2015) påvisar att det ställs allt hårdare 
krav på att företag kontrollerar sina underleverantörer, detta för att kunna 
säkerställa arbetsförhållanden och villkor. Detta innefattar inte bara ett 
ansvar för det första ledet i leverantörskedjan, företaget ska även kunna 
säkerställa arbetsvillkoren längre ner i kedjan. Kozlowski, Searcy & 
Bardecki (2014) beskriver hur stora företags leverantörskedjor kan innefatta 
flera tusen leverantörer, återförsäljare och distributörer. Det ställer i sin tur 
höga krav på att företagen aktivt arbetar med övervakning och rapportering 
för att kunna garantera att lagar och regler efterlevs.  
 

1.2 Hennes & Mauritz AB 

H&M är ett av världens största modeföretag (Dagens Nyheter 2014). 
Företaget grundades 1947 av entreprenören Erling Persson och samma år 
öppnade den första butiken i Västerås (H&M u.å.a). H&M har sedan starten 
expanderat kraftigt och är ett av Sveriges största företag (Veckans Affär 
2016). Företaget är verksam på 65 marknader världen över och har över 
4400 butiker, varav 172 stycken i Sverige (H&M 2017a; H&M 2017b). 
H&M introducerades 1974 på Stockholmsbörsen (H&M u.å.b) och har 
sedan 2011 haft en aktieutveckling enligt nedanstående diagram 1. 
Nettoomsättningen (se diagram 2) har i takt med expanderingen ökat och 
lönsamheten har sett ut enligt diagram 3. 
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Diagram 1. Aktieutveckling H&M B-aktie 2011–2017 (Källa: Svenska Dagbladet 

2017) 

 
Diagram 2. Nettoomsättning 2012–2016. (Källa: H&M u.å.c) 

 
Diagram 3. H&M:s resultat efter finansiella poster, som ett mått på lönsamhet. 

2011–2017 Q1 (Källa: H&M u.å.d) 
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1.2.1 Leverantörer 

H&M äger inga egna fabriker utan anlitar istället underleverantörer (H&M 
u.å.e). För att få vara underleverantör till företaget krävs att man skriver 
under deras uppförandekod Sustainability Commitment, vilken sedan den 
infördes 1997 har understrukit vikten av att H&M:s leverantörer måste leva 
upp till de krav företaget ställer på ett hållbart agerande (H&M 2016a). 
Många av H&M:s underleverantörer ligger i olika utvecklingsländer. Detta 
ser företaget dock som en möjlighet till att påverka befolkningens 
levnadsstandard och landets ekonomiska tillväxt i den bemärkelsen att det 
minskar fattigdomen, då fler människor får möjlighet att arbeta (H&M 
u.å.f).  

1.2.2 Hållbarhetsarbete 

“Sustainability is part of our company’s DNA and value”, “We believe 
sustainable fashion should be available for everyone” (H&M 2016b, 7). 
Tydligt är, enligt dessa uttalanden från H&M:s vd Karl-Johan Perssons, att 
företaget utger sig för att sträva efter hållbar utveckling inom 
textilbranschen. H&M har sedan 2001 årligen tillhandahållit 
hållbarhetsrapporter till sina intressenter (News powered by Cision 2014) 
och har tagit emot flertal priser och utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. 
H&M tilldelades 2014 utmärkelsen Global Fairness Award för sitt arbete 
vad gäller textilarbetarnas lönevillkor, efter visionen att alla textilarbetare 
ska kunna leva på sin lön (Fairness Award u.å.) Under 2015 utsågs företaget 
för andra året i rad till årets Industry Mover. Utmärkelsen går till det företag 
i varje bransch som under det senaste året har den största utvecklingstrenden 
vad gäller hållbarhetsarbete (RobecoSAM 2015). H&M blev 2015 även 
utsedda till det mest djurvänliga klädföretaget (H&M 2015a), de fick 
utmärkelsen Green Power Leadership Awards (Environmental Protection 
Agency 2016) och de utsågs för femte året i rad till ett av världens mest 
etiska företag (Ethisphere u.å.). Senast 2016 utsågs H&M:s vd Karl-Johan 
Persson till pristagare av Hållbart Ledarskap. Ett pris vilket ges ut av 
Nätverket för Hållbart Näringsliv som motiverade att pristagaren genom sitt 
föredömliga ledarskap inspirerar och utmanar hela modeindustrin. Detta 
genom att driva komplexa hållbarhetsfrågor (NMC 2016).  
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H&M har sedan 2011 haft ett samarbete med världsnaturfonden WWF. 
Syftet med detta samarbete är att minska påverkan på jordens vattenresurser 
då produktionen inom textilbranschen ofta är placerad i länder drabbade av 
vattenbrist och förorenade vattendrag. 2016 utökades samarbetet till att även 
innefatta klimatarbete och strategisk dialog och senast i april 2017 
utvidgades samarbete ytterligare då H&M ingick i WWF:s globala 
klimatprogram, Climate Savers. Ett avtal vilket önskar främja en hållbar 
framtid för såväl människa som natur (WWF 2017).  

 
1.2.3 Förtroende  

 

SB Insight gjorde 2015 en undersökning bland Sveriges mest inflytelserika 
opinionsbildare inom hållbarhet, Sustainability Engagement Mapping. 
Syftet var att ranka de 100 bästa företagen, från olika branscher, baserat på 
deras hållbarhetsarbete. H&M placerades som fjärde bästa företag, vilket 
tyder på att branschverksamma aktörer inom svensk handel har ett bevarat 
förtroende för H&M:s hållbarhetsarbete.  
 
SB Insight utför även en årlig konsumentundersökning, Sustainable Brand 
Index, vilken är Nordens största varumärkesstudie inom hållbarhet. 
Sustainable Brand Index är en konsumentundersökning vilken mäter 
konsumentens uppfattning om hållbara varumärken i respektive land. 
Studien resulterar i presentationer av Nordens främsta varumärken vad 
gäller hållbarhet. Samma år som studien lanserades första gången, 2011, låg 
H&M på 17:e plats med 62 procent av respondenterna som gett betyget bra 
eller väldigt bra angående företagets hållbarhetsarbete. 2017 års mätningar 
visar dock på ett reducerat förtroende bland konsumenten. H&M har sedan 
2011 tappat närmare 70 placeringar och placerar sig i dagsläget på 86:e plats 
med 37 procent (se diagram 4) (Sustainable Brand Index 2017).  
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Diagram 4. Konsumentens förtroende för H&M:s hållbarhetsarbete. Andel som 
besvarat bra eller väldigt bra. (Källa: Sustainable brand index 2017) 

 
 

Medieakademins förtroendebarometer 2017, vilken mäter det generella 
förtroendet för H&M bland svenska folket, visar även den på att förtroendet 
för H&M har sjunkit. År 2010 var procentandelen som hade antingen 
mycket eller ganska stort förtroende för H&M 48 procent, medans samma 
siffra 2017 sjunkit till 29 procent (se diagram 4) (Medieakademin 2017).  
 
 

 
Diagram 5. Generellt förtroende för H&M bland svenska folket. Andel som  

besvarat mycket eller ganska stort förtroende. (Källa: Medieakademin 2017) 
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1.2.4 Konsekvenser av förlorat förtroende 

Det finns vissa risker som är förknippat med ett fallande förtroende. 
Industrikoncernen ABB var, som nämndes i det inledande avsnittet, till följd 
av ett minskat förtroende nära att försättas i konkurs. ABB är dock inte det 
enda företaget med denna typ av problematik. Den biltillverkande 
koncernen Volkswagen AG och petroleumbolaget Shell har båda haft stora 
problem med reducerat förtroende. Efter Volkswagens utsläppsskandal 2015 
rapporterade Dagens Nyheter att Volkswagen-aktien hade ett kursfall på 19 
procent (Forsberg 2015), och de tappade mellan åren 2015 och 2016 121 
placeringar på SB Insights konsumentundersökning (Sustainable Brand 
Index 2017). Dagens Nyheter rapporterade vidare att ledningens främsta 
uppgift i det här läget, för att förhindra en alltför stor påverkan på företaget, 
var att stärka intressenternas förtroende (Lucas 2015). Även Shell har 
drabbats av en förtroendekris som fått konsekvenser för företaget. Svenska 
Dagbladet (2007) rapporterade hur det under 2004 uppdagades att företaget 
hade överdrivit sina olje- och gasreserver, vilket resulterade i ett reducerat 
förtroende som tvingade Shell att förändra styrningen av företaget. Det är 
således av stor vikt att företag upprätthåller intressenters förtroende för 
företaget. 
 

1.3 Tidigare forskning kring CSR 

Det finns en mängd tidigare forskning om Corporate Social Responsibility. 
Kritik har riktats mot CSR som belyser att företagets enda ansvar är att 
skapa avkastning till aktieägarna. Marknaden tappar effektivitet och staten 
förlorar skatteintäkter om företag ska ansvara för andra intressenter 
(Friedman 1970). Den tidigare forskningen har med den anledning 
undersökt huruvida CSR leder till ökad finansiell prestation, vilka 
konkluderats i varierande resultat. Det finns de som visar på en svag 
(Cochran & Woods 1984) eller avsaknad korrelation (Margolis & Walsh 
2003). Tidigare forskning har dock visat på motsatsen, att det finns ett 
positivt samband mellan CSR och finansiell prestation (Stanwick & 
Stanwick 1998). De varierande resultaten har förhindrat möjligheten av en 
generaliserad slutsats (Orlitzky, Schmidt & Rynes 2003; McWilliams & 
Siegel 2000).   
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Dock menar McWilliams och Siegel (2001) och Porter och Kramer (2011) 
att sociala och ekonomiska mål inte nödvändigtvis måste stå i 
motsatsförhållande till varandra utan att hänsynstagande till fler 
intressentgrupper skapar långsiktig lönsamhet. Med anledning att företag 
förbättrar konkurrenssituationen i den omgivning vilken företaget verkar i. 
Luo och Bhattacharya (2006) studerade vilken effekt CSR har på 
konsumentens tillfredsställelse. Studien resulterade i ett konstaterande att 
CSR indirekt skapar ökad finansiell lönsamhet genom att tillfredsställa 
konsumenten. Överensstämmande beskriver McWilliams och Siegel (2001) 
att företag vilka implementerar CSR i sin verksamhet antas tillhandahålla 
kvalitativa produkter till följd av ökad trovärdighet, vilket i förlängningen 
leder till ökad finansiell prestation.  I linje bidrar Flammer (2013) till 
forskningen genom att styrka att CSR bidrar till värdeskapande både för 
intressenter och ökat finansiellt värde för aktieägarna. CSR kommer 
diskuteras vidare i teoriavsnittet.  

1.3.1 Förtroende genom kommunikation 

CSR ses som ett tillvägagångssätt för att skapa legitimitet och 
förutsättningar att förbli verksamma på marknaden (Ihlen, Bartlett & May 
2014). Strävan om ökad legitimitet kan dock framkalla skepticism hos 
intressenter, vilket ger upphov till motsatt effekt (Ashforth & Gibbs 1990; 
Yan 2003).  För att skapa förtroendeingivande relationer till intressenter 
menar Waddock och Googins (2014) att företagsledningen måste utforma en 
autentisk CSR-kommunikation. Det innebär att det inte enbart går att 
informera hållbarhetsarbetet utan att det även faktiskt måste utföras. 
Omdiskuterat är huruvida kommunikationen av CSR ska utformas för att 
återfå legitimitet och förtroende. Oavsett incitament till CSR krävs att 
företag kommunicerar engagemanget till sina intressenter (Borglund, De 
Geer & Hallvarsson 2009; Grafström, Göthberg & Windell 2015;). Hartman, 
Rubin & Dhandan (2007) redogör vidare för att CSR reducerar risken för 
förlorat förtroende som i framtiden eventuellt skapas av andra delar i 
verksamheten. Författarna menar att CSR skyddar företagets rykte och 
varumärkesbild, attraherar kompetent arbetskraft och därav “is the right 
thing to do” (s. 377). Utmaningen för företagsledningen är att utforma en 
strategisk CSR-kommunikation till den breda potentiella publiken som 
innefattas av en mängd olika intressenter med skilda förväntningar och 
motstridiga mål (Dawkins 2004; McWilliams och Siegel 2001; Waddock & 
Googins 2014).  
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För att skapa förtroende belyser Morsing och Schultz (2006a) vikten av att 
involvera sina intressenter i sitt hållbarhetsarbete genom att föra en tvåstegs-
kommunikation snarare än en informerande monolog. Det krävs numer en 
mer sofistikerad CSR-kommunikations strategi än tidigare och företaget 
måste hålla sig uppdaterad om den sfär av intressenter som den verkar i. Att 
proaktivt involvera sina intressenter för att skapa förtroende har således 
blivit allt viktigare för att kunna bemöta föränderliga förväntningar i en 
alltmer transparent omvärld. Borglund et al. (2012) beskriver att CSR 
kommunikation är helt avgörande i en omvärld där intressentgrupper själva 
kan, med hjälp av sociala medier, leta upp efterfrågad information om 
företagen. Det är dock en svår balansgång att selektivt avväga vilken och hur 
mycket information som ska sändas ut.  
 
Att marknadsföra CSR för mycket kan komma att skada förtroendet 
(Ashforth & Gibbs 1990). Morsing & Schultz (2006b) benämner detta som 
Self promotors’ paradox och menar att en övermarknadsföring av CSR 
tenderar att skapa negativ påverkan på företagets legitimitet snarare än 
positiva associationer. Författarna belyser även att CSR är i ständig 
utveckling, och visar övertygande på att företagsledningen måste förbättra 
CSR-kommunikationen. De menar att det krävs ett mer effektivt sätt att 
informera sina interna och externa intressenter om CSR-engagemanget och 
på så vis återfå legitimitet. Denna typ av kommunikation bör dock utformas 
med försiktighet då den annars riskerar att få motsatt effekt. Med anledning 
av att en alltför offensiv kommunikation riskerar att skapa skepticism då 
funderingar kring vad som inte kommuniceras uppkommer Frostenson, 
Helin och Sandström (2015). För att undvika dessa skeptiska intressenter är 
det även viktigt att företaget kan garantera att den information som 
kommuniceras till intressenterna utgör en korrekt bild av verkligheten, 
överensstämmer med den allmänna bilden av företaget (Borglund et al. 
2012) och att de inte lovar mer än vad de kan hålla (Grafström, Göthberg & 
Windell 2015).  En framträdande utmaning för CSR-kommunikation är 
således att reducera risken för skeptiska intressenter. Du, Bhattacharya och 
Sen (2010) belyser att företagsledningen måste arbeta hårt för att utforma en 
effektiv CSR-kommunikation men påvisar även avsaknaden av akademisk 
forskning inom detta område. 
 
Ett sätt för företagen att kommunicera Corporate Social Responsibility är via 
den årliga hållbarhetsrapporten (Morsing och Schultz 2006a), antingen 
integrerad i årsredovisningen eller som en separat hållbarhetsredovisning 
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(Sweeney & Coughlan 2008). Enligt Blomqvist och Poser (2004) verkar 
hållbarhetsredovisningen som en resurs i syfte att stärka varumärket genom 
att ge intressenter en god insyn i företagets hållbarhetsarbete. Då det inte 
tidigare funnits någon lagstiftning som tydliggjort vad som ska inkluderas i 
en hållbarhetsredovisning har företagen själva fått beslutat om vad som 
presenteras. Ett beslut som enligt Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz 
(2014) grundas i hur företagets intressenter förhåller sig till 
hållbarhetsredovisningen. Den självständiga utformningen av 
hållbarhetsredovisningen har lett till att en del företag enbart presenterat 
möjligheter och framgångar, vilket skapar kritiska intressenter. För att 
reducera risken för skeptiska intressenter är det av betydelse att uppvisa en 
transparent och balanserad bild av företaget. En balanserad bild redogör för 
både möjligheter och risker kopplat till verksamheten. Det är genom 
transparens och medvetenhet om verksamhetens risker som trovärdighet 
skapas (Borglund et al 2012). 
 
Mahoney et al. (2013) påvisar en risk för att företagsledningen medvetet 
upprättar en förskönad hållbarhetsprofil i avsikt att manipulera bilden av 
företaget för att upprätthålla legitimitet. Förekomsten av denna typ av 
manipulation har ökat radikalt under de senaste åren vilket frambringat 
skeptiska intressenter (Delmas & Burbano 2011) vilka påstår att CSR bara är 
en marknadsföringsmekanism (Waddock & Googins 2014). Ihlen, Bartlett & 
May (2014) argumenterar för att kommunikationsstudier är av vikt för att 
förstå hur CSR är implementerat i organisationen och hur det används för 
måluppfyllelse.  

1.3.2 Tidigare forskning om H&M  

I den vetenskapliga artikeln Media scandal as routine: The construction of 
corporate moral order, studerar Grafström och Windell (2016) H&M:s 
förekomst i mediaflödet under åren 1995 till 2012. Författarna redogör att 
H&M:s främsta CSR-engagemang omfattar hållbara material, bomull, 
vatten, löner, arbetsförhållanden, djurskydd och klädinsamling. Men trots 
H&M:s mångfacetterade hållbarhetsmål är det främst barnarbete och 
omoraliska arbetsvillkor som kritiseras av nyhetsmedia. Författarna belyser 
hur media medvetet väljer att referera aktuella händelser till tidigare 
skandaler som en form av rutinmässiga rubriker vilka förutsätter en tydlig 
definition av syndabock och offer. Media tenderar således att enbart spegla 
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en endimensionell nyhetsbild av H&M (Grafström & Windell 2016; 
Grafström, Windell & Adamsson 2015).  
 
Å andra sidan framhäver Blomqvist och Poser (2004) att H&M väljer att 
vara en aning restriktiva med den information som kommuniceras till sina 
intressenter, vilket visar att de inte är helt transparenta. Detta kan enligt 
författarna bero på att H&M:s intressenter inte väljer att handla på H&M 
med anledning av deras hållbarhetsarbete, de differentierar sig istället 
gentemot sina konkurrenter genom att erbjuda kvalitétsmode till ett lågt pris. 
Detta betyder dock inte att företaget inte aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor 
utan snarare att de selekterar vad som ska delges intressenterna (Blomqvist 
& Poser 2004). En annan förklaring till varför företag väljer att vara 
restriktiva med information om hållbarhetsarbetet kan enligt Yan (2003) 
bero på den ökade medvetenheten hos de intressenter som tillhör generation 
y. Denna grupp intressenter tenderar att ställa sig kritiska till 
hållbarhetsinformation vilket kan leda till att företag som frekvent exponerar 
sitt hållbarhetsarbete misstros. 

 
Dach & Allmendinger (2014) har undersökt om den hållbarhetsinformation 
som H&M kommunicerar till sina konsumenter via webbaserade plattformar 
påverkar den här intressentgruppens uppfattningar om företaget. Resultatet 
av undersökningen visar dock på att den information som H&M 
kommunicerar via dessa kanaler inte har något större inflytande på 
konsumenternas åsikter. Författarna menar på att företaget måste bli mer 
effektiva i sin hållbarhetskommunikation för att på så sätt få bättre respons 
från konsumenterna. Shen (2014) undersökte H&M:s leverantörskedjor och 
konstaterade att konsumenter i allt högre utsträckning efterfrågar hållbara 
och ansvarstagande företag. För att framgångsrikt kommunicera hållbarhet 
menar författaren att det är av vikt att skapa en strategi om hållbara 
leverantörskedjor. Det finns även flertalet studentuppsatser som har studerat 
H&Ms hållbarhetskommunikation vilka bland annat har visat på att H&M är 
försiktiga med att hävda hållbara insatser. Med anledning av att reducera 
risken för kritiska intressenter vilket kan skada företaget (Olsson & 
Riihimäki 2015). 
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1.4 Problemdiskussion och positionering 

H&M står inför förändringar vad gäller att reducera verksamhetens påverkan 
ur etiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv (H&M 2016b) 
samtidigt som de har stort fokus på att expandera näthandeln (H&M 2017c). 
I dessa föränderliga tider förblir det viktigt att behålla förtroendet bland 
intressentgrupperna i omgivningen. H&M har prisats flertalet gånger för sitt 
hållbarhetsarbete och verksamma aktörer har veterligen ett starkt förtroende 
för H&M och deras CSR-engagemang. Vad som utgör H&M till ett 
intressant studieobjekt är att konsumenten har, i motsats till de verksamma 
aktörerna, ett reducerat förtroende för företaget. H&M blir även, trots 
flertalet CSR-utmärkelser, starkt kritiserade i nyhetsmedia för sitt 
hållbarhetsarbete. H&M har således flera grupper av motstridiga intressenter 
med skilda förväntningar som de måste ta hänsyn till. Den tidigare 
forskningen visar på vikten av en väl fungerande CSR-kommunikation för 
att återfå förtroende. Vi kommer med avstamp i denna forskning att 
positionera oss för att undersöka hur H&M beaktar motstridiga intressenter 
och den mediala kritiken när CSR-kommunikationen utformas. Vi kommer 
undersöka på vilket sätt H&M dels genom hållbarhetsredovisningen 
kommunicerar med motstridiga intressenter för att återfå förtroende. 
Samtidigt eventuellt bidra med nyanseringar hur deras kommunikation kan 
tänkas bli bättre för att skapa förtroende.  
 

1.5 Syfte  

Intentionen med studien är att öka förståelsen för hur den mediala kritiken 
har påverkat intressenternas uppfattning om H&M. För att därefter 
undersöka hur CSR-kommunikationen är utformad, och hur den har 
påverkat intressenternas förtroende 
 

1.6 Frågeställning 

Vilken påverkan har den mediala kritiken haft på intressenternas uppfattning 
om H&M och dess hållbarhetsarbete? 
 
Hur påverkar H&M:s CSR-kommunikation intressenternas förtroende? 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter  

 

 

2.1 Val av teori 

Valda teorier motiveras med att de skapar en förståelse för hur företag bör 
hantera intressentgrupper i dess omgivning. Intressentteorin är fundamental 
för att på ett övergripande sätt förstå relationssfären som företaget verkar i. 
För att företag ska kunna verka på marknaden krävs förtroende bland 
intressentgrupper, vilket gör att förtroendeteori även är väsentlig för denna 
studie. Genom att studera förtroendeteori skapas förståelse för hur 
kommunikationen bör utformas för att återfå förtroende. 
Kommunikationsteori utgör sig således för ett bra komplement till dessa 
teorier. 
 

2.2 Värdeskapande för flertalet intressenter 

Aktieägarna har under lång tid porträtterats som de främsta intressenterna 
vars intresse bör tillgodoses för att uppnå  ekonomisk framgång. Den 
amerikanske marknadsliberalen Milton Friedman var en av flera som var 
starkt kritisk till CSR och hävdade att företagets sociala ansvar enbart var av 
ekonomisk karaktär. Varpå han definierade shareholder value:  
 

There is one and only one social responsibility of business to use its 
resources and engage in activities designed to increase its profits so 
long as it stays within the rules of the game. 
 

      (Friedman 2009, 112). 
 

Dock kom Friedman att modifiera sin tydliga syn på begreppet shareholder 
value under sin sista tid i livet. Det omdefinierade begreppet kom att kallas 
enlightened shareholder value. Innebörden av begreppet är att företaget bör 
implementera ett visst mått av CSR-arbete i verksamheten för att på lång 
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sikt skapa avkastning åt aktieägarna (Borglund et al. 2012; Martin, Petty & 
Wallace 2009). Det har dock med tiden utvecklats en allt mer utvidgad 
uppfattning om företagets ansvar. Morsing och Schultz (2006a) beskriver 
hur managementlitteraturen modifierat formuleringen i Friedmans (1970) 
klassiska påstående: “the business of business is business” genom att istället 
poängtera att det centrala i verksamheten är värdeskapande för flertalet 
intressentgrupper. Den sedan tidigare dominerande uppfattningen om 
kortsiktigt vinstmaximerande företag har således fått ge vika åt ett 
långsiktigt synsätt som skapar värde för företagets samtliga 
intressentgrupper. Den amerikanska organisationsforskaren Edward 
Freeman definierade företagets intressenter i Strategic Management: A 
Stakeholder approach (1984): 

 
Stakeholders are defined as any group who affects or is affected by the 
achievement of the firm’s objectives. 

 
                        (Edward Freeman 1984, 46) 

 
Definitionen är väl citerad och kom att bli en grundsats i intressentteorin 
som numer förknippas med Edward Freeman. Det Freeman syftade på var 
att företagets ansvar inte enbart omfattade avkastning till aktieägarna. 
Företagsledningen bör istället utforma en strategi som utvecklar relationer 
och involverar företagets intressenter. Det beskriver Freeman, Wicks och 
Parmar (2004) vilka understryker att långsiktig lönsamhet uppstår när 
företagsledningen lyckas skapa relationer med frivilligt deltagande. 

2.2.1 Företagets intressenter 

Intressentteorin definierar företagets intressenter som ägare, långivare, 
anställda, kunder, leverantörer, opinionsbildare samt statliga organ (Roberts 
1992). Kaler (2009) avgränsar den något breda definition av intressenter och 
separerar de till primära och sekundära, för att på så sätt öka förståelsen för 
deras inflytande på företaget. Aktieägare och anställda karaktäriseras som 
primära medan kunder, leverantörer och långivare ses som sekundära.  
 
Även om Edward Freemans definition av intressenter är väl omskriven var 
Ansoff (1965) en av de första som myntade termen. Han beskrev förmågan 
att balansera motstridiga intressen som ett essentiellt mål för företaget. 
Företaget måste uppmärksamma den föränderliga efterfrågan bland de olika 
intressentgrupperna. Det för att företagsledaren ska kunna utveckla en 
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strategi vilken skapar värde för samtliga intressenter i harmoni med 
företagets måluppfyllelse (Freeman, Wicks & Parmar 2004). Intressentteorin 
beskriver således hur företag måste interagera med samtliga intressenter för 
att överhuvudtaget kunna överleva på marknaden (Freeman 1984). Det med 
argument att företaget är i beroendeställning gentemot sina intressenter i 
form av investeringar, rykte eller anseende vilket är avgörande för att 
företaget ska bedriva sin verksamhet. Intressenterna kräver i sin tur värde av 
företaget, vilket tar sig skilda uttryck beroende på vilken intressentgrupp det 
berör. Det kan handla om avkastning (aktieägarna), ansvarstagande 
(konsument) eller transparens (finansiärer). Det skapas ett ömsesidigt 
beroende och företaget måste tillgodose intressenternas krav för att behålla 
sin ställning på marknaden (Frostenson 2015).  
 
Intressentteorin har tack vare sin enkelhet blivit ett viktigt verktyg för att 
införa etiska aspekter till ledningen och på så vis enklare visualisera 
företagets intressenter när CSR utformas (Raupp 2014). Den flitiga 
användningen av teorin har dock uppdagat kritiska synpunkter vilka 
poängterar dess vaga och tvetydiga definition av företagets intressenter 
(Fassin 2009). 

2.2.2 Kritik mot intressentteorin 

Invändningarna har riktat ljus på en mer komplex bild av företagets 
intressenter (Raupp 2014). Kritikerna menar att det inte finns homogena 
intressentgrupper, utan att det råder internt motstridiga förväntningar och 
preferenser.  En intressent kan tillhöra flera olika grupper och har således 
olika förväntningar på företaget. Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) 
belyser problematiken med att företag har en rad intressentgrupper och 
därmed olika förtroendefrågor att ta hänsyn till. Kritiken har gett upphov till 
ett starkt behov av förtydligande och avgränsning av definitionen för att 
förstå förväntningarna ska balanseras (Fassin 2009; Raupp 2014). 
Svårigheten att balansera motstridiga intressentgrupper har belysts i 
spörsmålet hur CSR och dess kommunikation bör utformas i strävan efter 
förtroende. 
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2.3 Allmän diskussion om CSR 

Sedan den senare hälften av 1900-talet har en omfattande debatt om CSR 
brett ut sig (Garriga & Melé 2004; Carroll 1999) och en ökande andel 
forskare och akademiker har sedan början av 2000-talet visat entusiasm för 
begreppet (Maignan & Ralston 2002; Podnar 2008). McWilliams, Siegel och 
Wright (2006) förklarar CSR som situationer då företaget agerar bortom 
lagen och engagerar sig i aktiviteter som genererar social välfärd utöver 
företagets egennytta. Det är numer ett ofrånkomligt krav att hantera 
ansvarstagandet gentemot samhället (Carroll 2001).  
 
Det finns ännu ingen entydig definition av begreppet CSR, men hållbart 
företagande, företagens samhällsansvar och den engelska versionen 
sustainability är några av mängden definitioner (Grafström, Göthberg & 
Windell 2015). Oavsett vilken definition som används är innebörden 
likartad: att företagets ansvar sträcker sig bortom dess egen 
vinstmaximering. Det vill säga att ta ansvar för verksamhetens påverkan på 
såväl samhälle som miljön (European Commission 2017). Ihlen, Bartlett och 
May (2014) belyser att företag måste bemöta omvärldens förväntningar om 
ansvarstagande företag för att få “license to operate” (s.7). Det innebär att 
CSR fungerar likt ett verktyg för att bemöta dessa förväntningar och företag 
får på så vis tillåtelse att verka på marknaden. 
 
Föreställningen om att företag har ett ansvar gentemot sin omvärld är inget 
nytt påfund (Jutterström & Norberg 2013). Den amerikanske ekonomen 
Howard R. Bowen yttrade sig i sin bok Social Responsibilites of the 
Businessman (1953) om det sociala ansvar företagen omfattas av. Det var 
dock först på 1990-talet, efter en rad företagsskandaler, som CSR-
forskningen expanderade kraftigt (Grafström, Göthberg & Windell 2015). 
Det har sedan dess publicerats enorma mängder forskningsbidrag inom 
flertalet olika CSR-inriktningar (Borglund et al. 2012). 

2.3.1 Incitament att implementera CSR 

Det är en växande uppfattning att CSR gör gott för företag. Det har 
rapporterats att medarbetare i en organisation känner välbehag av att 
företaget tar ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Det uppfattas och ser 
bra ut i årsredovisningen, för investerare, potentiella konsumenter, 
finansiella analytiker samt branschkollegor. Det finns även de som menar på 



 

 20 

att företag, vilka engagerar sig i CSR, behåller sin position på marknaden 
längre till skillnad från de som avstår från ansvarstagandet (Kotler & Lee 
2008).  
 
CSR som managementidé har etablerats bland de stora bolagen som en del 
av vinstmaximeringen på lång sikt (Borglund et al. 2012). Trots det finns 
ännu ingen entydig forskning som bekräftar relationen mellan CSR och 
finansiell prestation (Orlitzky, Schmidt & Rynes 2003; McWilliams & 
Siegel 2000). Det tycks bero på de svårigheter förknippade med mätning av 
CSR. Det har även visat sig vara problematiskt att utesluta andra variablers 
påverkan på finansiella prestationer. Det har således förhindrat 
konstaterandet att CSR är den oberoende variabeln. Ytterligare tänkbara 
förhinder är avsaknaden på tydlig definition av CSR vilket gör det svårt att 
generalisera resultat. En allt mer utbredd uppfattning är dock att CSR har en 
indirekta påverkan på finansiell lönsamhet (Luo och Bhattacharya 2006). 
Genom företagets CSR-arbete förbättras relationen till dess intressenter 
vilket bidrar till en starkare marknadsposition (Grafström, Göthberg & 
Windell 2015). 

2.3.2 CSR i praktiken 

Det är av stor vikt att företaget inkluderar samtliga intressentgrupper i det 
praktiska hållbarhetsarbetet (Frankental 2001). Vilket gör att CSR kan 
förstås utifrån intressentteorin (Raupp 2014). Carroll (2001) poängterar att 
den främsta utmaningen för företagsledningen är att tillgodose de primära 
intressenterna samtidigt som resterande intressenter tillfredsställs.  Morsing 
och Schultz (2006a) utvecklar detta genom att påtala vikten av att lyfta och 
beakta intressenternas oro. Om företagsledningen öppet uttrycker 
utmaningar som föreligger hållbarhetsarbetet stärks intressenternas 
uppfattning om företaget som ansvarstagande. Av särskild vikt är det för 
multinationella då CSR även bör implementeras och integreras i företagets 
leverantörskedjor. Med anledning att de är viktiga komponenter för att skapa 
en effektiv och strategisk CSR kommunikation (Waddock & Googins 2014).   
 
Jämförbarhet och möjlighet till offentlig granskning av hållbarhetsarbetet är 
enligt Frankental (2001) avgörande för om CSR-arbetet ska uppfattas 
förtroendeingivande eller enbart som marknadsföringsmekanismer. Vidare 
beskriver Du, Bhattacharya & Sen (2010) vikten av att inta en tydlig 
position på marknaden. Att hitta nyckelfrågor som är relevanta för 
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företagets verksamma bransch poängteras som närmast avgörande för att 
fånga intressenternas förtroende. Att anpassa CSR till den verksamma 
branschen innebär enligt Borglund et al. (2012) att det finns en logisk 
koppling mellan företaget och donationen. Ett väl anpassat CSR-arbete kan 
till exempel vara att företag inom modebranschen aktivt arbetar med att 
förhindra barnarbete. En mindre bra anpassning skulle däremot vara ett IT-
företag som väljer att miljökompensera genom att plantera träd i 
utvecklingsländer.  

2.3.3  Kommunicera CSR 

Genom att framföra sitt CSR-engagemang framstår företaget som attraktivt 
för såväl kunder, investerare, anställda och partners (Borglund et al. 2012). 
CSR-kommunikation är av störst vikt för företag vilka är verksamma inom 
branscher som är förknippade med hög miljöpåverkan, såsom olje- eller 
modebranschen. Då dessa bolag är de som löper störst risk att bli måltavlor 
för nyhetsmedias kritik angående ansvarstagande (Grafström, Göthberg & 
Windell 2015). Inom dessa branscher tenderar företagen därför att i stor 
utsträckning ha en starkt etablerad CSR-strategi med anledning att reducera 
risken att förlora intressenternas förtroende. Att kommunicera och arbeta 
aktivt med CSR förstärker varumärket i medvind och samtidigt proaktivt 
skyddar varumärket inför händelser som kan komma att skada anseendet 
(Vanhamme & Grobben 2009; Eisenegger & Schranz 2014). 
 
Ett ökat krav på transparens från omgivningen bemöts av företagen med 
ökad kommunikation (Borglund et al 2012).  Kommunikation är betydande 
för att intressenter ska få förståelse för CSR-engagemanget. Genom att 
beskåda hur kommunikationsstrategin är utformad skapas förståelse för hur 
de olika intressentgrupperna beaktas. Kommunikationsteori är därför ett bra 
komplement till intressentteorin. CSR-kommunikation tenderar enligt 
Morsing & Schultz (2006a) att framkalla positiva associationer bland 
intressenter och förblir avgörande i takt med en tilltagande efterfrågan på 
ansvarstagande företag (Podnar 2008; Maignan & Ferell 2004). Vikten av 
CSR-kommunikation är att involvera företagets intressenter i en dialog om 
de risker som företaget handskas med för att undvika kritiska intressenter 
(Morsing & Schultz 2006). Ashforth & Gibbs (1990) belyser dock att CSR-
kommunikation kan attrahera kritiska intressenter.  
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För att reducera risken för kritiska intressenter måste företag involvera 
intressenter i CSR-kommunikationen. Det menar Morsing & Schultz 
(2006a) som betonar vilken i tre grundstenar:  informera, återkoppla och 
involvera. Genom grundstenarna kan företaget få inblick och bättre hantera 
motstridiga förväntningar. Det krävs dock att kommunikationen anpassas till 
olika intressentgrupper. Det innebär att information till konsumenten måste 
anpassas till deras kunskapsnivå så att den blir förståelig. Då de, till skillnad 
från de branschverksamma, inte besitter samma kunskap om 
hållbarhetsämnet (McElhaney 2008). Morsing och Schultz (2006b) 
framhäver vikten av en inkluderande dialog snarare än en informerande 
monolog för att CSR-kommunikationen ska lyckas. Företag måste således 
vara lyhörda för deras intressenters preferenser när CSR-kommunikationen 
utformas. För att skapa framgång måste företagsledningen även enligt 
Waddock och Googins (2014) implementera och integrera CSR i 
verksamhetens strategi. I dagens elektroniskt uppkopplade omvärld är det 
enkelt för intressenter att själva verifiera information. Det gör det således 
viktigt att CSR-kommunikation är autentisk, det vill säga att det inte är 
lovord som företaget inte kan leva upp till.  
 
Morsing & Schultz (2006a) menar att hållbarhetsredovisningen är ett sätt för 
företagen att kommunicera sitt CSR-engagemang. De menar vidare att 
kommunikation genom hållbarhetsredovisningen är att föredra framför 
företagets webbsida. En hållbarhetsredovisning som presenteras i nära 
anslutning till den finansiella rapporten är ett sätt att kommunicera arbetet 
fördelaktigt. Det möjliggör även att proaktivt involvera intressenterna för att 
undvika risken för förlorat anseende. Organisationsforskare har pekat på att 
den största risken med CSR-kommunikation är att enbart signalera om de 
nyckelfrågor som  företagsledningen tycker är viktigast och tar för givet att 
intressenterna samtycker (Christensen & Cheney 2000). För att öka 
trovärdigheten för hållbarhetsarbetet krävs det därför en CSR-
kommunikation med integritet. Det innebär att hållbarhetsredovisningen ska 
vara balanserad, autentisk, väsentlig, jämförbar och verifierad (Borglund et 
al. 2012). En offensiv CSR-kommunikation behöver inte nödvändigtvis 
betyda att företag återfår högre förtroende, snarare motsatsen. Waddock och 
Googins (2014) menar att: 
 

[...] the more a company touts its corporate responsibility overtly and 
publicity, the less likelihood there is that it will be believed by many 
important stakeholders (s. 25).  
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CSR-kommunikationen bör istället utformas med hög grad av försiktighet 
för att undvika skepticism. Morsing och Schultz (2006b) benämner Self 
Promotors’ Paradox vilket beskriver hur intressenter ställer sig kritiska till 
överdimensionerad kommunikation. En subtil CSR-kommunikation är 
istället att föredra (Ashforth & Gibbs 1990). Det finns dock en risk att 
kommunikationen blir alltför försiktigt. Att företag väljer att 
underkommunicera CSR-arbetet leder till att intressentgrupperna inte kan ta 
del av CSR-arbetet.  Att granskning av företagens hållbarhetsarbete blivit 
allt vanligare har resulterat i att nordiska företag tenderar att vara restriktiva 
med CSR-kommunikationen. Med anledning att undvika kritiska 
granskningar och anklagelser om skönmålning (Beckmann, Morsing & 
Reisch 2006; Grafström, Göthberg & Windell 2015). 

2.3.4 Media och CSR  

CSR har sedan år 2008 hamnat allt oftare på nyhetsmedias dagordning, 
vilket medfört att journalisterna blivit viktiga opinionsbildare. Media utgör 
således en viktig arena där kritik, omdömen och möjlighet till försvar 
utspelar sig (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Journalister har 
tidigare intagit en kritisk roll mot företags CSR-engagemang (Zhang & 
Swanson 2006; Carroll 2014). Trots att många har bristande kunskaper inom 
ämnet (Borglund et al. 2012). Media spelar dock en viktig roll för 
utvecklingen då kritik skapar möjlighet till förbättring. Då företag inte kan 
kontrollera mediabilden har CSR-kommunikation därför fått spela allt större 
roll för att bemöta kritiken (Borglund et al 2012). 
 
Multinationella företag vilka har större omsättning än ett utvecklingslands 
BNP, utgör företagen till stora maktspelare med högt inflytande (Grafström, 
Göthberg & Windell 2015). Dessa företag blir därav ofta porträtterade som 
syndabockar av media (Waddock & Googins 2014) med anledningen att de 
anses ha ett ansvar att kunna påverka arbetsförhållanden i dessa länder. 
Framstående företag blir av allmänheten associerade till specifika 
ansvarsfrågor trots att de nödvändigtvis inte är direkt inblandade (Grafström 
& Windell 2016; Grafström, Göthberg & Windell 2015). Bergmasth och 
Strid (2006) framhäver att en kritiserad händelse av ett enskilt företag 
tenderar att mynna ut i minskat förtroende för hela branschen. Förtroendet 
sviktar vilket gör att samtliga företag i branschen måste arbeta aktivt för att 
förbättra förtroendet. Grafström, Göthberg och Windell (2015) menar att 
sättet media arbetar på bör beaktas vid granskningen av den mediala 
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kritiken. Medias främsta uppgift är att skapa nyheter som genererar 
försäljning av lösnummer. Det är därför vanligt förekommande att fokus 
endast riktas mot vissa specifika områden vilka åstadkommer en 
uppseendeväckande skildring.   
 
Trots dessa negativa aspekter om nyhetsmedia menar Carroll (2014) att 
företag måste bli mer mottagliga för idén om nyhetsmedia som en 
kommunikationskanal för CSR. Det med anledning att nyhetsmedias 
dagordning skapar en bredare debatt om CSR-arbetet än om företaget själva 
informerar liknande. Grafström, Göthberg och Windell (2015) menar att 
media dels bör ses som en viktig intressent för företagen men även som en 
viktig intermediär. Huruvida nyhetsmedia kommer att implementeras som 
en central del i företagens CSR-arbete förväntas enligt Carroll (2014) bli en 
viktig fråga för framtida forskning. I dagsläget konstaterar dock Borglund et 
al. (2012) att företag generellt är dåliga på att använda nyhetsmedia som en 
del av CSR-kommunikationen. 

2.3.5 Risker med CSR 

Att implementera CSR i verksamheten kan medföra risker. Morsing, Schultz 
och Nielsen (2008) beskriver ett dilemma där det finns en förväntan bland 
intressenterna att företag ska arbeta aktivt med CSR, men att intressenterna å 
andra sidan inte uppskattar företag som kommunicerar sitt CSR-
engagemang för mycket. Det är således en utmaning för företaget att ta 
hänsyn till motstridiga intressenters förväntningar och samtidigt balansera 
kommunikationen. Ett vanligt problem som riskerar att skada företagets 
trovärdighet är att endast redovisa positiva hållbarhetsaspekter och därmed 
undanhålla det som är negativt eller känsligt (Borglund et al 2012). 
Frankental (2001) menar att företag som utger sig för att implementera CSR 
i sin verksamhet måste vara beredda på att uppge sina misstag och risker för 
att öka sin trovärdighet. Det skapas annars en bild av företaget som inte 
stämmer överens med verkligheten (Borglund et al 2012). 
 
Att hävda CSR-engagemang medför således risker för förlorat förtroende. 
För att reducera denna risk bör hållbarhetsarbetet involvera intressenterna. 
Frankental (2001) hävdar att CSR-arbetet riskerar att karaktäriseras som en 
renodlad marknadsföringsmekanism om inte CSR-arbetet integreras både 
vertikalt och horisontellt i organisationen. Lyckas inte företagsledningen 
skapa trovärdighet för hållbarhetsarbetet riskerar övriga informationskanaler 
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att smittas av misstro. En misstrodd hållbarhetsredovisning resulterar med 
andra ord i misstankar även kring den finansiella redovisningen (Borglund et 
al 2012).  
 

2.4 Förtroende 

Förtroende är en fundamental förutsättning för att den fria marknaden ska 
fungera effektivt. Avsaknad av förtroende ökar transaktionskostnaderna till 
följd av att inblandade aktörer kräver övervakning vilket ger upphov till att 
effektiviteten i ekonomin avtar (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). 
Det finns ingen generell förklaring som redogör för begreppet förtroende, 
det som dock kunnat konstateras är att uppkomsten av relationer mellan 
intressenter och företag inte hade varit möjlig vid avsaknad av förtroende 
(Gebert Persson, Gidhagen & Lundberg 2015). Att skapa förtroende kräver 
oavbruten ansträngning under lång tid. Förtroende kan samtidigt gå förlorat 
över en natt (Gometz 2006). Förväntning används oftast i 
förtroendelitteraturen för att definiera förtroende (Bergmasth & Strid 2006). 
Hur väl organisationen bemöter omgivningens förväntningar är avgörande 
för hur förtroendeingivande företaget upplevs (Zapata Johansson 2006). 
Mayer, Davis och Schoorman (1995) uttrycker definitionen av förtroende 
som:    

[...] the willingness of a party to be vulnerable to the actions of 
another party based on the expectation that the other will perform an 
action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or 
control that other part.         

 
                            (Mayer, Davis och Schoorman 1995, 712) 

 
Förtroende enligt Mayer, Davis och Schoorman (1995) kan med andra ord 
förklaras som att en part tar en risk när den litar på motparten. Förtroende är 
på så sätt kopplat till risktagande. Det är således av stor vikt att skapa 
förtroende bland motstridiga intressenter i utformningen av CSR.  

2.4.1 Förtroende och risk 

Förtroende och risk står i motsatt förhållande till varandra. En situation 
vilket innefattar hög risk kommer ge upphov till lägre förtroende och vise 
versa (Gambetta 2000). Multinationella företag vilka har leverantörskedjor 
utomlands har svårt att kontrollera arbetsförhållanden (Shelton & Wachter 
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2005). Det innebär således en risk för intressenterna vilket kan komma att 
missgynna förtroendet. Det gör det av stor vikt att implementera företagets 
CSR-engagemang genom samtliga leverantörskedjor för att åstadkomma en 
effektiv CSR-kommunikation (Waddock och Googins 2014). 
 
Förtroende är relaterat till händelser som ännu inte inträffat och situationer 
som ligger utanför vårt kunskapsområde (Andersen 2005). Det förutsätter att 
det finns en osäkerhet och okunskap i hur andra kommer att agera eller vad 
de har för motiv (Gambetta 2000). Begreppet förtroende hade inte existerat 
utan den risk som råder för att den andra parten ska handla trolöst och 
således svika motpartens förtroende (Gambetta 2000). 

2.4.2 Förtroende och legitimitet 

Förtroende är nära kopplat till legitimitet. Legitimitet bygger enligt Deegan, 
Rankin och Tobin (2002) på idén om ett socialt kontrakt och antaganden om 
att företag kommer tillämpa olika strategier för att kunna upprätthålla detta 
kontrakt. Legitimitet kan enligt Frostenson (2015) förklaras som ett 
godkännande från omvärlden som ger företaget mandat att agera på 
marknaden, vilket även Ihlen, Bartlett och May (2014) menar är license to 
operate. Anser intressenter att ett företag inte uppfyller de krav som ställs 
för att uppfattas som legitimt, får företaget med andra ord problem att verka 
på marknaden.  
 
Legitimitet kan ses som en resurs som företaget kan använda för att kunna 
erhålla andra resurser. Det är med andra ord viktigt för ett företag att 
omgivningen uppfattar företaget som legitimt. Det förekommer dock enligt 
Sethi (1978) så kallade legitimitetsgap. Det innebär att företag på vissa 
områden inom organisationen inte kommer att uppfattas som legitimt. Detta 
legitimitetsgap orsakas antingen av att företaget utför en handling som inte 
motsvarar omvärldens förväntningar eller att omvärldens förväntningar på 
företaget förändras. För att exemplifiera detta kan Waddock och Googins 
(2014) refereras vilka lyfter att CSR måste utföras autentisk, det vill säga att 
inte lova mer än vad man kan hålla för att inte ett legitimitetsgap ska uppstå. 
Sethi (1978) menar att om detta legitimitetsgap växer blir det till slut 
omöjligt för företaget att fortsätta vara en del av marknaden och företaget 
förlorar sin license to operate (Ihlen, Bartlett och May 2014).  
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2.4.3 Intressenters förtroende 

Det kan för företag vara problematiskt att få intressenternas förtroende, detta 
på grund av den misstro som förekommer gentemot att vinstdrivande företag 
av välvilja skulle prioritera hållbart arbete (Borglund et al. 2012). 
Förtroende ger makt och skapas i balans mellan olika intressen (Jönsson 
2006). När ett förlorat förtroende önskas återskapas bör företaget instämma 
med omgivningen. Genom att hålla med om kritiken från omgivningen visar 
företaget på en strävan om förbättring och att lära sig av skandalen (Zapata 
Johansson 2006). Ennew, Kharouf och Sekhon (2011) menar att företag som 
agerar konsekvent och med integritet tenderar att uppfattas 
förtroendeingivande. Ett konsekvent beteende gör det enklare att förutsäga 
hur företag kommer att handla i olika situationer i framtiden, vilket minskar 
risken för intressenten som således ökar förtroendet. Med integritet syftar 
författarna på företag som är ärliga och som håller löften, vilket tenderar att 
få ett ökat förtroende.  
 
Ytterligare förtroendeingivande handlingar är samarbeten med 
intresseorganisationer, även benämnda som non-governmental organisations 
(NGO). Det är vanligt förekommande att företag ingår i samarbeten med 
NGO:er för att nyttja den kompetens och kunskap som dessa organisationer 
besitter (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). De har även en hög grad 
av legitimitet i samhället, vilket företagen då kan dra nytta av.  
 

2.5 Hållbarhetsredovisning  

Hållbarhetsredovisning möjliggör för intressenter att få kontroll, ger 
möjlighet för transparens och den visar på välvilja (Borglund et al 2012). 
Hållbarhetsredovisningen är en icke-finansiell rapport vilken syftar till att ge 
intressenter information om företagets CSR-arbete. Det har fram tills idag 
varit mer eller mindre frivilligt att upprätta en hållbarhetsredovisning. Från 
och med år 2017 har dock regeringen beslutat om att det ska vara 
obligatorisk för stora bolag i Sverige. Något som kommer att påverka drygt 
1600 företag (KPMG 2017). Hållbarhetsredovisningen har för många blivit 
ett redskap genom vilken företagsledningen kommunicerar med olika 
intressentgrupper (Crawford & Williams 2014). 
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2.5.1 Hållbarhetsredovisning i praktiken 

Hållbarhetsredovisning ger möjlighet åt företag att visa transparens 
beträffande ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Väsentligt är en 
transparent hållbarhetsredovisning vilken inkluderar både positiva och 
negativa aspekter av verksamheten (Borglund et al. 2012). Författarna menar 
vidare att det är de allra känsligaste frågorna som berör verksamheten som 
ska få störst utrymme. Med anledning att proaktivt bemöta kritiska 
intressenter som misstänker att företaget inte hanterar dessa frågor. 
Transparens ger även enligt Grafström, Göthberg & Windell (2010) 
möjlighet för utomstående att granska redovisningen och möjliggör 
utkrävandet av ökat ansvarstagande. Genom att granska hur företagen väljer 
att informera och redovisa sitt agerande kan det officiella ansvarstagandet 
verifieras eller bristfälliga handlingar upptäckas. Företagen ska således 
kunna bli granskade i enlighet med deras etiska och miljömässiga påverkan.  
 
Transparens i hållbarhetsredovisningen har stor betydelse för förtroendet 
(Borglund et al 2012). Företag med nära kontakt till konsumenter, har starka 
påtryckningar från investerare, ett stort antal anställda samt som verkar inom 
branscher med hög miljöpåverkan tenderar att uppvisa en högre grad av 
transparens i sina rapporter. Även företag som under många år haft en 
tydligt uttalad hållbarhetspolicy tenderar att ha en ökad transparens i sina 
rapporter jämfört med företag som haft en hållbarhetspolicy som varit 
knapphändig (Eccles, Ioannou och Serafeim 2012). Fernandez-Feijoo, 
Romero och Ruiz (2014) och  Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) 
konstaterar att primära intressenter (aktieägare och medarbetare) har störst 
inflytande på graden transparens i företags hållbarhetsredovisning. Det beror 
dels på att företagens primära intressenter ställer allt högre krav vad gäller 
hållbarhetsredovisning och dels på grund av företagens strävan efter att 
förbättra dess varumärke. 

2.5.2 Risker med hållbarhetsredovisning 

Till skillnad från den finansiella redovisningen som utgår från en tydlig 
lagstiftning, omfattas inte hållbarhetsredovisningen av lika betydande krav 
(Westermark, 2013). Avsaknaden av lagstiftning inom 
hållbarhetsredovisningen har lett till risker när företagen själva får utforma 
innehållet. Enligt Mahoney et al. (2013) och Boiral, (2013) finns det en risk 
för att företag upprättar en förskönad hållbarhetsredovisning. Detta för att 
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legitimera sin verksamhet genom att tillfredsställa sina intressenter. 
Borglund et al. (2012) belyser vikten av att framhäva balans i 
hållbarhetsredovisningen vilket innebär att företaget dels ska visa på 
framgång och möjligheter, men även vilka risker och problem som 
uppkommer i verksamheten. Genom att uppvisa medvetenhet om de risker 
som verksamheten brottas med, går företaget den kritiska intressenten till 
mötes. Samtidigt menar Thøger Christensen, Morsing och Thyssen (2013) 
att skiljaktigheter mellan vad ett företag utger sig för att göra och vad de 
faktiskt gör inte behöver vara något negativt för det sociala ansvarstagandet i 
stort. Utan att det kan leda kritik vilket ger upphov till faktiska sociala 
förbättringar.  
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3. Metodologiska angreppssätt 

 

 

3.1 Fallstudiedesign 

För att undersöka hur den mediala kritiken påverkar uppfattningen för H&M 
och hur CSR-kommunikationen är, och bör utformas tillämpades en 
fallstudiedesign. Fallstudie är en forskningsdesign som fokuserar på att 
undersöka en specifik organisation (Stake 1995). Denna typ av 
forskningsdesign är vanligt förekommande inom kvalitativ, 
företagsekonomisk forskning (Shen 2014; Bryman & Bell 2015; Kvale & 
Brinkmann 2014). Det möjliggör en grundlig och detaljerad undersökning 
av det enskilda fallet (Stake 1995). Det som skiljer en fallstudie från andra 
typer av forskningsdesigner är det idiografiska synsättet. Detta innebär att 
fokus ligger på att klarlägga specifika egenskaper snarare än att dra 
generella slutsatser. Det är av den anledning som vi valde att tillämpa en 
fallstudiedesign, då vi ansåg  den bäst lämpad för vårt syfte.  
 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

För att utöka förståelsen om hur uppfattningen om H&M påverkas av den 
mediala kritiken söks subjektiva upplevelser och uppfattningar. För att fånga 
beskrivningar, tolkningar och förklaringar utgör sig en kvalitativ metod bäst 
lämpad. Det med anledning att dessa relevanta kvaliteter kan fångas med 
hjälp av att djupare studera ett mindre antal personer. Det krävs ett tolkande 
synsätt då intressent ligger i respondentens egna uppfattning om fenomenet. 

3.2.1 Telefonintervjuer 

För att fånga respondentens uppfattning valde vi att använda oss av 
semistrukturerade telefonintervjuer. En kvalitativ metod och 
semistrukturerade intervjuer är vanligt förekommande vid tillämpning av en 
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fallstudiedesign (Kvale & Brinkmann 2014), med argument att intentionen 
är att göra en djup och noggrann undersökning av en specifik organisation 
(Bryman & Bell 2015). Semistrukturerade intervjuer valdes för att 
undersöka forskningsfrågan. Det för att kunna angripa specifika 
forskningsområden men att samtidigt på ett flexibelt förhållningssätt ge 
respondenten utrymme för att bidra med information som vi sedan innan inte 
beaktat. Ett flexibelt förhållningssätt möjliggör även för intervjuaren att 
ställa relevanta följdfrågor. Hade istället strukturerade intervjuer valts hade 
således sådan information gått förlorat.  

 
Innan telefonintervjun ägde rum fick respondenterna ta del av en 
intervjuguide, vilket är information om vilka frågor som kommer att ställas. 
Trots denna specifika utformning av intervjun är respondenten fri att 
utforma intervjun på eget sätt och möjliggör utrymme för följdfrågor 
(Bryman & Bell 2015).  

3.2.2 Innehållsanalys 

För att skapa en bredare uppfattning och för att se huruvida H&M proaktivt 
bemöter den mediala kritiken har vi även valt att utföra en kvalitativ 
innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys utgörs av subjektiva 
tolkningar med inslag av ett fåtal regler vad gäller kategorisering och 
kodning av datan. Syftet med denna typ av innehållsanalys är att söka efter 
likheter och olikheter genom att tolka den insamlade datan. Vi har granskat 
H&M:s hållbarhetsredovisningar år 2014 och 2015. Vi har även samlat in 
och granskat kritiska nyhetsartiklar som publicerats under 2016, vilka 
uppmärksammat H&M:s brister vad gäller hållbarhetsfrågor. Varför vi inte 
valde att studera samtliga artiklar som publicerats är på grund av 
förförståelse om att den mediala uppmärksamhet som H&M får utså är 
majoriteten negativ betonad. Vi vill således istället undersöka vad som 
kritiseras snarare än att studera all medial uppmärksamhet. 

3.2.3 Alternativa metodval 

Alternativa metodval diskuterades i frågan om det ultimata 
tillvägagångssättet. En kvantitativ metod valdes bort eftersom detta inte 
skulle bidra till en djupare förståelse för uppfattningen om huruvida H&M:s 
hållbarhetsarbete är förtroendeingivande. Då vår studie är intresserad av 
olika intressentgruppers uppfattning om H&M:s CSR-arbete och 
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kommunikation är en kvantitativ metod helt uteslutande. En kvantitativ 
metod hade eventuellt genererat till en objektiv bild om det rådande 
förtroendet för H&M. Då rapporter påvisat ett reducerat förtroende för 
H&M bland konsumenter och ett bevarat förtroende bland övriga 
intressenter ämnar vår studie att istället söka förståelse för på vilket sätt 
H&M hanterar detta och den mediala kritikens påverkan. En kvantitativ 
metod hade inte kunnat förklara varför förtroendet skiljer sig mellan 
intressentgrupperna. En kvalitativ metod lämpar sig därav bättre för att 
fånga uppfattningar och tolkningar av H&M:s tillvägagångssätt och 
huruvida det är förtroendeingivande. En kvalitativ metod och 
semistrukturerade intervjuer ger också möjlighet för en bredare förståelse 
och tolkning av andra tvetydiga förekomster som dyker upp under intervjuns 
gång. Genom en deduktiv ansats kan dessa förekomster utifrån teori 
analyseras och tolkas vilket leder till en analys om varför.  

 

3.3 Val av organisation  

Företag vilka outsourcar sin produktion till lågkostnadsländer riskerar att 
tappa kontrollen över leverantörskedjan. När produktionen flyttas utomlands 
till lågkostnadsländer kan inte företag garantera arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter i samma utsträckning som tidigare. Det innefattar således högt 
risktagande (Georg Scherer & Palazzo 2008). Hennes & Mauritz är en av de 
främsta klädjättarna och har sina leverantörer i lågkostnadsländer som 
Bangladesh, Kambodja, Etiopien och Indien (H&M u.å.c). H&M är under 
ständig granskning och blir skarpt kritiserade av nyhetsmedia för bristande 
arbetsvillkor och barnarbete i sina leverantörskedjor (Grafström & Windell 
2016).  
 
Trots den mediala kritiken och ständigt skandalösa rubriker lyckas H&M 
bevara sin position på marknaden. Det i den bemärkelsen att de hamnar på 
en sjätteplats bland Nordens största bolag sett till omsättning (Largest 
Companies 2017a), en fjärdeplats bland Nordens största arbetsgivare 
(Largest Companies 2017b) samt ingår i globalt partnerskap med 
Världsnaturfonden WWF som ämnar att förbättra påverkan på miljön (WWF 
2017). Med det som bakgrund utgör sig H&M för ett intressant studieobjekt, 
med anledning att  H&M lägger stora resurser på sitt hållbarhetsarbete och 
har arbetat med hållbarhetsredovisningar de senaste 15 åren. H&M har även 
mottagit ett flertal priser för sitt framstående CSR-arbete. Motsägelsefullt är 



 

 33 

att konsumentundersökningar visar på ett reducerat förtroende för H&M:s 
hållbarhetsarbete (Sustainable Brand Index 2017) vilket gör det av stort 
intresse att söka förklaring till hur de hanterar olika intressentgrupper 
förtroende. Genom en djupare förståelse för hur H&M balanserar 
motstridiga intressenter i hållbarhetsfrågor utvecklas lärdom om positiva 
handlingsmönster eller eventuella förbättringsmöjligheter. 
      

3.4 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter är medvetet och målinriktat utifrån den relevans de 
har för det specifika forskningsmålet. Urvalet består av fyra respondenter 
som på olika sätt har inblick och uppfattning om hur H&M arbetar med 
hållbarhetsfrågor och hur förtroendet för H&M har utvecklats. De har även 
stor kompetens inom området och skilda uppfattningar om H&M:s 
hållbarhetsarbete. Det gav oss en bred beskrivning av fenomenet då de 
kunde belysa det från olika perspektiv.  

3.4.1 Respondenter  

Följande respondenter är strategiskt utvalda utefter deras relevans och 
kompetens för vårt forskningsområde. Respondenterna utgör sig även från 
olika intressentgrupper vilket genererar en bred insikt av olika uppfattningar 
om H&M:s hållbarhetsarbete och huruvida den är förtroendeingivande. Det 
är enligt Svensson (1996) vanligt att vid kvalitativ forskning basera urvalet 
av respondenter på studiens syfte och inte på ett slumpmässigt urval. Att 
välja ut respondenter som är upplysta och erfarna gör det möjligt för 
forskaren att få en bättre uppfattning om det objekt som studeras.  

 
De fyra respondenterna är Anette Andersson, Erik Elvingsson Hedén, 
Katrina Johansson och Tobias Andersson Åkerblom. Anette Andersson är 
hållbarhetsexpert på SEB och har de senaste 12 åren arbetat med 
hållbarhetsinvesteringar. Hon har under sina år som verksam inom 
hållbarhetsområdet haft bolagsdialoger med H&M angående deras 
hållbarhetsarbete2. Erik Elvingsson Hedén är grundare och vd på SB Insight 
AB, ett insight- och strategiföretag vilka arbetar med hållbart 
varumärkesbyggande. Då H&M är kunder hos företaget har Erik 

                                                
2 Andersson, Anette; Hållbarhetsexpert på SEB. 2017. Telefonintervju 10 maj.  
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återkommande dialoger med H&M:s hållbarhetschefer och 
marknadsavdelningar. Han har således god insyn i deras hållbarhetsarbete3. 
Katrina Johansson har arbetat som hållbarhetskonsult och är sedan ett år 
tillbaka Key Account Manager på WWF. Det är hennes uppgift att leda det 
team som arbetar för att hålla ihop och driva det globala partnerskapet med 
H&M4. Tobias Andersson Åkerblom arbetar som journalist och är en av 
författarna till reportageboken Modeslavar -  Den globala jakten på billigare 
kläder där de granskar modeindustrins tillverkning i Asien5. De har framför 
allt fokuserat på de svenska modeföretagen, däribland H&M. Vi har även 
varit i kontakt med  H&M:s presschef Camilla Emilsson Falk med en 
intervjuförfrågan. Hon valde att avböja deltagandet då dessa typer av 
förfrågningar dessvärre prioriteras bort. 
 

3.5 Teoretisk relevans 

En kvalitativ metod möjliggör förståelsen för hur H&M hanterar olika 
intressentgrupper. Vår studie kommer att utgå från en fördjupad förståelse 
om intressentteorin, och kommunikationsteori som ett komplement. Det är 
utifrån teorin som vi söker förståelse för valt studieområde. En deduktiv 
ansats kommer således användas (Bryman & Bell 2015). En deduktiv ansats 
testar befintlig teori för att sedan eventuellt kunna tillföra nyanseringar. 
 

3.6 Datainsamling 

Denna studie baseras på datainsamling från primär- och sekundärdata. 
Primärdatan består av muntlig kommunikation från telefonintervju för att 
därefter tolka var respondents uppfattning om H&M:s hållbarhetsarbete. 
Sekundärdatan består av vetenskapliga artiklar och litteratur om Corporate 
Social Responsibility, kommunikation och förtroende. Vidare har även 
sekundärdata samlas in bestående av kritiska artiklar publicerat av media 
under 2016 och H&M:s hållbarhetsredovisning åren 2014 och 2015. Detta 
för att kunna genomföra en innehållsanalys och undersöka huruvida H&M 
arbetar proaktivt med hållbarhetsredovisningen. 

                                                
3 Elvingsson Hedén, Erik; Vd på SB Insight AB. 2017. Telefonintervju 11 maj. 
4 Johansson, Katrina; Key Account Manager på WWF. 2017. Telefonintervju 12 maj. 
5 Tobias Andersson Åkerblom; Journalist. 2017. Telefonintervju 11 maj. 
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3.6.1 Primärdata 

Primärdatan består av insamlad data från telefonintervjuer. De geografiska 
avstånden försvårade möjligheten till fysiskt möte med respondenten, vilket 
är anledningen till valet av telefonintervjuer. Telefonintervjuer är även, till 
skillnad från fysiska, mer kostnads- och tidseffektiva. Ytterligare fördel med 
telefonintervju är att respondenten i många fall har lättare att svara 
uttömmande och ärligt då de inte ser intervjuaren (Kvale & Brinkman 2014). 
Den första kontakten med respondenterna togs via e-post och LinkedIn där 
syftet med uppsatsen presenterades gemensamt med intervjuförfrågan. Det 
genererade i positiv respons från samtliga tillfrågade, med undantag för 
H&M:s presschef som valde att avböja. Därefter beslutades tidpunkt då 
intervjuerna skulle äga rum och god tid före intervjuerna fick 
respondenterna ta del av en intervjuguide för att de skulle kunna bilda sig en 
uppfattning om utformningen och på så vis få möjligheten till förberedelse. 
För att underlätta analysen av den insamlade datan spelades intervjuerna in. 
Det med anledning av intresset för vad och även hur respondenten svarar på 
frågorna. Bryman & Bell (2015) menar att inspelning av intervjun medför 
att intervjuaren kan fokusera enbart på respondenten och undviker därmed 
att bli distraherad av behovet att föra anteckningar. Å andra sidan är 
nackdelen med telefonintervjuer att uppfattningen om kroppsspråkets 
reaktion på frågorna går förlorat vilket kan leda till tolkningssvårigheter.  

3.6.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information hämtad från en informationskälla vilken 
återger vad den ursprungliga källan uttryckt (Alexanderson 2012).  
Sekundärdatan är insamlad från tidningsartiklar och H&M:s 
hållbarhetsredovisning 2014 och 2015. I en studie utförd av Grafström och 
Windell (2016) undersöks den mediala kritiken som riktats mot H&M under 
1995–2012. Varpå de granskar kritiska artiklar publicerade i Sveriges mest 
cirkulerade nyhetsmedier. Det gav oss inspiration till vilka tidningar vi 
valde till vårt urval. Studien baseras därav på sekundärdata från 
tidningsartiklar från: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri 
Aftonbladet, Expressen och SVT Nyheter. Samtliga av dessa medier har 
under 2016 publicerat artiklar där de kritiserat H&M:s hållbarhetsarbete. Vi 
började söka efter all medial uppmärksamhet som dessa nyhetsmedier riktat 
mot H&M under 2016. Artiklarna är hämtade från databasen Retriever 
Business samt nyhetsmediernas respektive hemsida. Därefter tolkade vi de 
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enskilda artiklarnas innehåll för att sedan samla in de som var negativt 
betonade.  Genom att granska dessa kritiska artiklar kunde en uppfattning 
skapas om huruvida kritiken är objektiv. Vi granskade utöver dessa även 
H&M:s hållbarhetsredovisningar år 2014 och 2015 för att urskilja huruvida 
H&M proaktivt bemöter kritiken. Ett proaktivt bemötande tyder på 
medvetenhet och en strävan om förbättring. 
 

3.7 Analys av data  

3.7.1 Identifiera teman från telefonintervjuer 

Vi transkriberade och kodade intervjuerna nära inpå att intervjun 
genomfördes. På så sätt behandlas det insamlade materialet succesivt och vi 
undvek således tidsbrist som annars riskerar att uppstå om man väntat med 
detta tills all data var insamlad. Kodningen innefattade att läsa igenom de 
transkriberade intervjuerna åtskilliga gånger för att identifiera genomgående 
teman vilka sedan låg till grund för analysen. Det har dock riktats viss kritik 
mot kodning vad gäller kvalitativa metoder. Genom att selektera ur vissa 
textstycken som är intressanta med hänsyn till studiens syfte anses 
intervjuns kontext gå förlorad, textstycket är med andra ord taget ur sitt 
sammanhang (Bryman & Bell 2015). Vi minimerar risken för detta genom 
vårt tolkande synsätt vilket strävar efter en övergripande uppfattning om 
respondentens yttranden. 

3.7.2 Mediala kritikens karaktäristiska 

Efter att de kritiska nyhetsartiklarna samlats in kodade och kategoriserade vi 
dem utefter deras innehåll. Genom att granska varje enskild artikel kunde en 
uppfattning skapas om vilka moraliska och etiska områden som kritiserats. 
Därefter kunde de kategoriseras efter sex säregna teman: Barnarbete, 
arbetsvillkor, lönevillkor, kemikalier, säkerhet och leverantörskedja. Dessa 
teman representerar den mediala kritikens främsta måltavlor under 2016.  

3.7.3 Hållbarhetsredovisningens teman 

Genom att studera H&M:s 2014 och 2015 års hållbarhetsredovisning kunde 
21 fokusområden urskiljas. Dessa fokusområden ges det störst utrymme för 
och är uttryckligen framstående i hållbarhetsredovisningen. 
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Sammanställning över H&M:s fokusområden i förhållande till den mediala 
kritiken presenteras i empiriavsnittet (se tabell. 2). 
 

3.8 Forskningskvalitet 

Kvalitativa undersökningar kritiseras vanligen av positivistiska forskare 
vilka belyser bristen i kvalitativ forskning som synnerligen för subjektiv. De 
vanligt förekommande semistrukturerade intervjuer inom kvalitativ 
forskning ger utrymme för forskarens egna subjektiva tolkningar och 
bedömningar. Subjektiviteten har även resulterat i kritik mot svårigheten att 
replikera en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell 2015). Dessa kritiska 
aspekter togs därav i beaktning vid utformningen av tillvägagångssättet av 
vår studie. 

3.8.1 Validitet och kritiskt reflekterande 

Vid en fallstudiedesign är det speciellt extern validitet som diskuteras. 
Extern validitet syftar på hur tillvida resultatet av studien går att applicera 
även på andra situationer. Det faktum att det vid en fallstudiedesign bara är 
en organisation som studeras försvåras möjligheten till extern validitet och 
således till generalisering av resultatet. Det med anledning av att 
respondenterna inte utgör en representation av en hel population. (Bryman & 
Bell 2015). Svensson (1996) går steget längre och menar på att det är 
omöjligt att dra generaliserande slutsatser med tanke på disponeringen av 
den kvalitativa forskningens metod och analys. Att generalisera kvalitativ 
forskning syftar istället på att de begrepp och teorier som utvecklats kan 
tillämpas på situationer som liknar den ursprungliga forskningen. Vikten i en 
kvalitativ undersökning är med andra ord kvaliteten på de eventuella 
teoretiska slutsatserna snarare än generaliserbara resultat (Bryman & Bell 
2015).  

 
För att uppnå en god forskningskvalitet valde vi att selektera urvalet av 
respondenter med omsorg. Vi intervjuade personer inom olika verksamheter, 
vilka således har varierande uppfattning och intresse i H&M. Det ger oss ett 
nyanserat material att analysera. För att utfallet skulle bli så trovärdigt som 
möjligt var det även av vikt för oss att respondenterna hade god kunskap och 
inblick dels i H&M, men framförallt i företagets hållbarhetsarbete. Vi såg 
även till att vara väl pålästa vad gäller H&M och den teori studien innefattar, 
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för att kunna ställa väl avvägda följdfrågor och således förbättra kvalitén på 
intervjun. För att minimera risken att våra egna tolkningar och värderingar 
skulle påverka empirimaterialet spelade vi in och transkriberade 
intervjuerna. Vilket underlättade för oss att ge en så korrekt bild som möjligt 
av H&M och det berörda ämnet. Vi är även väl medvetna om svårigheten 
med kvalitativa ansatser vad gäller generaliserbarheten och det faktum att 
empirin bygger på respondenternas egna uppfattningar och således inte 
nödvändigtvis utgör någon objektiv sanning. 

3.8.2 Källkritik  

Då viss information är hämtad från sekundära källor är det av vikt att ställa 
sig källkritisk. Hur kan vi lita på att informationen stämmer? Källkritikens 
uppgift är enligt Thurén (2005) att värdera och verifiera pålitligheten i 
källorna. Det gäller att kunna bevisa att källan stämmer överens med vad 
den utger sig för att vara, samt att informationen är sann. Att helt kunna 
avgöra om informationen stämmer har visat sig vara problematiskt. Falsk 
och sant står inte helt i motsats till varandra, utan visat sig vara en gråzon. 
Vad är rent påhitt och vad är oskyldiga modifieringar av sanningen? 
Medvetenheten om eventuell förekomst av falska påståenden är vad Thurén 
(2005) menar av mest betydelse. Då vi studerar tidningsartiklar från Svenska 
Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen samt 
SVT Nyheter finns medvetenhet att journalisterna och nyhetsmedierna till 
stor del vill skapa rubriker som ger upphov till merförsäljning av 
lösnummer. Något som reducerar deras trovärdighet. Då vi närmast objektivt 
studerar hur massmedia porträtterat H&M och inte huruvida informationen 
stämmer, är verifiering av informationen inte av intresse. Uppfattningen av 
den mediala kritiken baseras på faktiskt publicerade artiklar som riktat kritik 
mot H&M och vilka de främsta aspekterna som blivit kritiserade är. 
 
Källkritisk behöver man även ställa sig inför de primära källorna och de 
respondenter vilka deltog i de semistrukturerade intervjuerna. Hur kan vi 
minimera risken för att påverka respondenten att frångå sanningen? 
Eftersom respondenterna inte själva representerar H&M minimeras risken 
för att partiska respondenter där egna intressen går före den upplevda 
sanningen. Vi samlar även in information från flera respondenter som kan 
kategoriseras från olika intressentgrupper. Det bidrar till en bred förståelse 
för uppfattningarna som således kan vägas mot varandra för att eventuellt 
konkretiseras i en överensstämmande tolkning. Hade vi tolkat enbart en 
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respondents uppfattning av H&M hade det blivit en endimensionell 
uppfattning som hade reducerat pålitligheten i uttalandet. 
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4. Empiri 

 

 

4.1 Material 

Inledningsvis presenteras en kortare beskrivning av hur den mediala kritiken 
mot H&M såg ut under 2016. Några av de kritiska rubriceringarna lyfts fram 
för att ge läsaren en inblick i vad som rapporteras. Därefter presenteras en 
sammanställning (se Tabell 1)  över de 32 kritiska artiklar som upptäcktes 
2016. De kritiska artiklarna är publicerade i Svenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen och SVT Nyheter. I 
Följande kapitel redogörs en beskrivning av H&M:s hållbarhetsredovisning 
åren 2014 och 2015. Där vd:ns ord och fokusområden framhävs för att ge 
läsaren en enkel överblick hur H&M:s hållbarhetsredovisning är utformad. 
Avslutningsvis presenteras de fokusområden som uttryckligen presenteras i 
H&M:s hållbarhetsredovisning åren 2014 och 2015 i relation med den 
mediala kritiken (se tabell 2). Det för att kunna tolka huruvida H&M arbetar 
proaktivt med hållbarhetsfrågor. I empirins avslutande kapitel presenteras 
resultaten från de semistrukturerade telefonintervjuerna. 

4.1.1 Mediala kritiken mot H&M 

Under 2016 kunde 32 kritiska tidningsartiklar upptäckas. Artiklarna kodades 
och kategoriseras enligt sex utmärkande teman vilka uttryckligen kritiserat 
H&M:s agerande i moraliska och miljömässiga frågor. De sex signifikativa 
kategorierna är: Barnarbete, arbetsvillkor, lönevillkor, kemikalier, säkerhet 
och leverantörskedjor. 
 
“Ibland tänker jag att det vore bättre att dö än att leva så här. Jag har tappat 
hoppet om framtiden”. Det skriver Svenska Dagbladet i januari 2016, vilket 
refererar till hur en av textilarbetarna i Bangalore, Indien uttalat sig vid en 
intervju. Kvinnan som uttalat sig, tjänar 900 svenska kronor i månaden och 
har efter hyra, räkningar, ris och grönsaker drygt 90 kronor kvar att försörja 
sig på. Ytterligare textilarbetare i Bangalore återger en arbetsmiljö där 
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utmattning, förlorat medvetande och hosta är resultaten av arbetsbördan, 
rapporterar Svenska Dagbladet i en artikel med rubriken “Det är som att vi 
sliter med döda kroppar” (Carlsson 2016). 
 
Flertalet nyhetsartiklar publicerades under 2016 vilka riktade negativt 
betonade rubriker mot H&M. Dagens Industri (2016) skrev i februari 
“Flyktingbarn sydde kläder åt H&M”. Även SVT Nyheter (2016) 
publicerade i februari en kritisk artikel med rubriken “H&M-bomull kan ha 
skördats med tvång”. Vidare skrev även Dagens Nyheter under oktober att 
“H&M lever inte upp till sina löften” (Nandorf 2016) som syftade till att 
H&M inte håller sina löften om levnadslöner hos deras leverantörer. 
Sammanställning över kodningen av de kritiskt utmärkande artiklarna 
presenteras nedan. 
 

 
Tabell 1. Sammanställning över den mediala kritiken mot H&M under 2016. 

(Källa: se bilaga 1) 
 

4.1.2 H&M Hållbarhetsredovisning 

H&M:s hållbarhetsredovisning (H&M Conscious Actions Sustainability 
Report) är omfattande och belyser en mängd olika hållbarhetsfrågor. I den 
trettonde hållbarhetsredovisningen, 2014 uppger H&M:s vd Karl Johan 
Persson att “our business idea is to offer fashion and quality at the best price. 
It’s about the best value, not the cheapest price” (H&M 2014, 3).  Vd:n 
beskriver vidare att hållbarhet är en viktig del av detta men att 
medvetenheten finns att majoriteten av konsumenterna inte är beredd att 
betala ett högre pris för ett ökat värde i form av hållbarhet. Den främsta 
utmaningen framhävs vara att textilindustrin är för resurskrävande och att 
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H&M behöver förändra tillverkningen vilket också belyses som en möjlighet 
då de strävar efter att skifta från en linjär till cirkulär ekonomi. Samtidigt 
måste företaget fokusera på att förbättra arbetsvillkoren och 
levnadsstandarden för arbetarna längs hela produktionsledet. Transparens 
benämns viktigt för att noga kontrollera var kläderna kommer ifrån och för 
att underlätta för konsumenten att göra medvetna val.   
        

 

H&M:s vd beskriver också vikten av ett långsiktigt perspektiv och att de 
måste vara beredda att uppoffra “short-term profits for long-term success” 
(H&M 2014, 5). Det beskrivs även att företaget inte på egen hand kan uppnå 
de hållbara målen utan att det krävs samarbetsvilja bland aktörer i 
branschen, fackföreningar, investerare och NGO:er.  
 
Hållbarhetsredovisningen för år 2015 liknar till stor del föregående års 
rapport. Deras främsta utmaningar förändras inte från år till år utan det 
framhävs som ett långsiktigt arbete. Karl Johan Persson uttrycker, “The 
more informed customers become, the more pressure they will put on 
companies to act sustainably” (H&M 2015b, 5). I hållbarhetsredovisningen 
presenteras både utmaningar, strävan och mål för en mer hållbar utveckling. 
Nedan är urklipp från H&M:s hållbarhetsredovisning 2014 och 2015 för att 
ge en enkel inblick i hur den presenteras. 
 

 
Bild 1. Urklipp ur H&M:s hållbarhetsredovisning 2014. Exemplifierar hur H&M 

framhäver ett av deras fokusområden (Källa: H&M 2014, 87). 
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Bild 2. Urklipp från H&M:s hållbarhetsredovisning 2015. Exemplifierar hur 

H&M belyser ett av deras fokusområden (Källa: H&M 2015b, 72). 
 
 
 

 
 

 

Bild 3. Urklipp från H&M:s hållbarhetsredovisning 2014.Exemplifierar hur H&M 
framhäver ett av deras fokusområden (Källa: H&M 2014, 46). 
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4.1.3 Sammanställning av material 

De kritiska tidningsartiklarna är tolkade och kategoriserade efter de sex mest 
kritiserade områden vad gäller H&M:s hållbarhetsarbete (se tillbaka till 
tabell 1) De sex teman vilka media kritiserat transformerades för att de 
skulle kunna vara jämförbara med hur H&M benämner sina fokusområden. 
Arbetsvillkor (Working Condition), Barnarbete (Human Rights), Kemikalier 
(Chemical Management), Leverantörskedja (Supply Chain Management), 
Lönevillkor (Fair Living Wages), Säkerhet (Workplace Saftey). I 
nedanstående tabell 2, presenteras en sammanställning över den mediala 
kritiken i förhållande till H&M:s fokusområden. Det för att ge en överblick 
över resultaten. Det går att utläsa att H&M:s hållbarhetsredovisning både år 
2014 och 2015 innehåller samtliga punkter som under 2016 kom att bli 
kritiserade av nyhetsmedia. Det går att urskilja att media enbart kritiserar ett 
fåtal av H&M:s fokusområden. 
   
 

 
Tabell 2. Sammanställning över den mediala kritiken och H&M:s 

hållbarhetsredovisning (Källa: se bilaga 1 och H&M 2014 & 2015b) 
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Respondenter telefonintervju 
 

4.2 Respondent – Anette Andersson SEB 

Anette Andersson arbetar som ESG Investment Specialist på SEB, vilket 
vanligtvis översätts till hållbarhetsexpert. Rollen som ESG Investment 
Specialist innebär att Anette arbetar med bolagsdialoger vad gäller hur 
bolagen som SEB investerar i sköter sig hållbarhetsmässigt. Anette har 
arbetat med hållbarhetsinvesteringar de senaste 12 åren och haft 
bolagsdialoger med H&M under sina verksamma år som fondförvaltare och 
hållbarhetsexpert 

4.2.1 Uppfattning om H&M:s hållbarhetsarbete 

H&M har ett väl uppstyrt hållbarhetsarbete och är i ständig utveckling. Det 
anser Anette som vidare beskriver en komplex omvärld, där inget företag 
kan axla ansvaret på egen hand. H&M har blivit bättre på att kommunicera 
och framförallt fokusera på vissa nyckelfrågor vilka för närvarande är 
levnadslöner och mänskliga rättigheter. De arbetar i stor omfattning med att 
utbilda personalen på fabrikerna kring rättigheter och kollektivavtal. Det 
beskriver Anette som menar att H&M investerar i att göra rätt saker vilket 
resulterar i produktivitets- och effektivitetsförbättringar vilket minskar 
kostnaderna på sikt. 
 
H&M:s hållbarhetsarbete står dock inför utmaningar. Dels den stora 
vattenkrävande textilproduktionen i Bangladesh och att göra fast fashion 
långsiktigt hållbart. För att bemöta dessa utmaningar menar Anette att H&M 
ser över innovationsmöjligheter och alternativa tillvägagångssätt i 
produktionen. H&M:s affärsmodell är fast fashion vilket kan vara 
problematiskt. H&M anstränger sig därav för att skapa en långsiktig 
fungerande affärsmodell genom recycling, där de strävar efter att 
återanvända kläderna. 

4.2.2 Uppfattning om H&M:s omgivning 

Anette beskriver en komplex omvärld inom vilken H&M är lyhörda och 
försöker tillmötesgå olika intressentgruppers agendor, men den viktigaste 
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intressenten enligt Anette är konsumenten. Med anledning av att det inte är 
möjligt att upprätthålla en lönsam verksamhet om konsumenten inte köper 
produkterna. H&M försöker skapa värde för konsumenten genom att 
tillhandahålla Conscious Collection och Organic Cotton som hållbara 
alternativ. Anette belyser dock det begränsade utbudet av hållbara kläder 
och att hela branschen måste förbättras på den fronten. Att lyfta in 
hållbarhetskriteriet i fast fashion är en svårighet. H&M försöker 
kommunicera hållbarhetsaspekter, men det är enligt Anette svårt att nå ut i 
bruset eftersom mode generellt sett ska vara nytt och snabbt. Att addera 
hållbarhetskriteriet som ett inslag är bra, men det kan vara problematiskt för 
H&M att lyckas förmedla det.  
 

 
 

“H&M försöker kommunicera, men det är svårt 
att nå ut i bruset eftersom mode generellt sett 
ska vara nytt, speciellt och snabbt” 
 
’ 

 
 
 

För att tillgodose de olika intressentgrupperna gör H&M olika 
undersökningar där de frågar sina intressenter hur de värderar olika 
utmaningar som verksamheten ställs inför. Därefter försöker de urskilja 
gemensamma nyckelfrågor, för att sedan aktivt arbeta med att uppfylla 
intressenternas förväntningar. Anette anser att investerare, medarbetare, 
leverantörer och möjligtvis NGO:er har en starkare röst än konsumenten i 
denna fråga. Med anledning att det är svårt att dra en generell slutsats om 
konsumentens preferenser då kundens handlingsmönster inte 
överensstämmer med yttrandet i konsumentundersökningar. Att H&M sedan 
samarbetar med NGO:er likt WWF beskrivs enligt Anette vara strategiskt 
väldigt viktigt för H&M:s anseende då WWF:s legitimitet tenderar att smitta 
av sig på H&M. Till följd av partnerskapet kan H&M och WWF 
tillsammans åstadkomma mer omfattande utveckling än vad som hade varit 
möjlig på egen hand.  

4.2.3 Uppfattning om H&M och den mediala kritiken 

Anledningen till att H&M ofta pekas ut som syndabock av nyhetsmedia tror 
Anette beror på det faktum att H&M är ett av de största och framstående 
företagen i Sverige. Trots att andra företag står inför exakt samma 
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svårigheter och utmaningar så väljer media att främst rubricera H&M. H&M 
skapar, till skillnad från mindre företag, intresseväckande rubriker. Det 
tenderar att resultera i att H&M får oförtjänt mycket kritik. Vilket i sin tur 
leder till att omvärlden ändrar uppfattning om företaget. Polariseringen i 
förtroende mellan investerare och konsumenter beror enligt Anette på 
konsumentens begränsade insikt i hållbarhetsarbetet. Konsumenten blir 
därav i högre utsträckning påverkad av den massmediala kritiken då det 
övervägande är den enda information de får. 
 
Att försöka bemöta den mediala kritiken menar Anette inte är någon idé, det 
går inte att försvara sig mot massmedia eftersom yttrandet inte når fram till 
journalisterna. H&M är restriktiva med att bemöta kritik förutom när det 
briserar skandaler likt olyckan i Rana Plaza. Anette påvisar hur medias 
rapportering ger en skev bild av företaget. Lämpliga aktiviteter som H&M 
gör rapporteras det aldrig om, för det väcker inget intresse för läsaren. 
Anette beskriver att journalister generellt sett har för ytlig kunskap om 
området och att rapporteringen således blir därefter. 

4.2.4 Uppfattning om H&M:s förtroende  

Anette uppfattar H&M:s förtroende som sannerligen gott bland investerare. 
För att skapa trovärdighet måste det finnas substans bakom vad som 
kommuniceras vilket H&M har. Att ägarfamiljen startat H&M-Foundation 
dit de skänker pengar för att kunna hitta nya innovationer  exemplifierar 
detta vilket också lyfts fram som positivt för förtroendet. Även transparens 
och fokus på nyckelfrågor samt att arbeta vertikalt i produktionsleden för att 
lättare se hur dessa frågor ska adresseras framhävs av vikt för förtroendet. 
Anette menar att det är av stor vikt att upprätthålla konsumenternas 
förtroende eftersom de annars förlorar kunder vilket påverkar försäljningen. 
Succesivt minskad försäljning kommer på sikt att påverka aktievärderingen.  

4.2.5 Uppfattning om H&M:s kommunikation 

H&M försöker enligt Anette att vara lyhörda för deras intressenter och har 
flera gånger försökt ta reda på vilka preferenser konsumenten har. I 
konsumentundersökningar uppger kunden att om det fanns ett bredare utbud 
av ekologiska och hållbara kläder så skulle de köpa betydligt mer utav det. 
Men när H&M tittar på försäljningssiffrorna så överensstämmer inte 
handlingsmönstret med vad konsumenten tidigare uppgett. Det blir således 



 

 48 

otroligt svårt för H&M eftersom de måste förlita sig på handlingsmönstret 
och inte på konsumentens yttrande. 
 
Då det är svårt att bemöta den mediala kritiken i extern media försöker 
H&M istället kommunicera genom sina egna kanaler. Istället för att, som 
Anette uttryckte det, försöka släcka de bränder som uppstår i och med den 
massmediala kritiken försöker H&M förmedla sina nyckelfrågor via sin 
hemsida eller kundutskick. Även hållbarhetsredovisningen fungerar som en 
informationskanal. I dagsläget möjligtvis inte för den stora 
konsumentmassan men Anette tror att fler och fler konsumenter väljer att ta 
del av hållbarhetsrapporterna.  
 
 

“H&M kan slå på sin egen trumma hur mycket 
som helst men de kommer aldrig nå ut. Och jag 
tror att kommunikation är den absolut svåraste 
frågan vad gäller hållbarhetsarbetet” 
 

 
 

Anette menar att kommunikationen är den absolut svåraste frågan vad gäller 
hållbarhetsarbetet. H&M kan förmedla hållbarhetsinformation, men när en 
tredje part rapporterar något om företaget väger det i slutändan tyngre.  Å 
andra sidan menar Anette att H&M kommunicerar mer än vad 
konkurrenterna gör trots att det är otroligt svårt att nå ut till konsumenten 
med budskapet. Anette beskriver hur ryktets väg är av starkare karaktär än 
att slå på den egna trumman, och exemplifierar det genom att lyfta när 
Kronprinsessan Victoria bar en klänning från H&M:s Conscious Collection 
under 2016 års nobelmiddag. Att prominenta ikoner visar att 
hållbarhetsfrågor är aktuella att ta hänsyn till förväntas resultera i att fler 
ställer sig skeptiska till medias kritik vilket skapar initiativ till att engagera 
sig i hållbarhetsfrågor.  

4.2.6 Uppfattning om H&M:s hållbarhetsredovisning 

H&M:s hållbarhetsredovisning är väldigt omfattande och de har enligt 
Anette lyckats komma ifrån föreställningen om att det enbart är en PR-
broschyr. Något som många andra företag fortfarande har problem med. 
H&M försöker vara ärliga och belysa sina utmaningar, men försöker 
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samtidigt förmedla de positiva aspekterna med verksamheten. Anette anser 
att H&M har blivit bättre och tydligare med att adressera nyckelfrågorna, de 
vågar lyfta fokusområden och vad resurserna läggs på just nu. Inte för att de 
andra hållbarhetsfrågorna är mindre viktiga, utan för att fokus på en mängd 
frågor samtidigt riskerar enligt Anette att uppfattas som mediokert.  
 

4.3 Respondent - Katrina Johansson, WWF  

Katrina Johansson arbetar sedan ett år tillbaka som Key Account Manager 
för  WWF:s globala och transformativa partnerskap med H&M. Hennes 
uppgift är att leda det team som arbetar för att hålla ihop och driva 
partnerskapet med H&M framåt. Syftet med partnerskapet är inte att hjälpa 
H&M att bli bättre, utan att förändra och förbättra hela branschen. De väljer 
därför att samarbeta med de företag som upplevs mest trovärdiga och som är 
framstående inom sin bransch och har således den största möjligheten att 
påverka.  

4.3.1 Uppfattning om H&M 

H&M är väldigt duktiga vad det gäller hållbarhetsarbetet och Katrina är 
imponerad över deras insatser. Hennes uppgift är att utmana H&M till att bli 
bättre, men många gånger upplevs det som svårt då de är så pass drivna och 
ambitiösa i dessa frågor. H&M väljer dock att vara aningen restriktiva med 
att hävda hållbarhetsinsatser för att inte riskera att bli beskyllda för 
greenwashing varpå Katrina anser att H&M skulle kunna kommunicera sitt 
hållbarhetsarbete ännu mer. Katrina belyser affärsmodellen som en 
utmaning för H&M, där man förväntas erbjuda hållbart mode som alla 
konsumenter har råd med.  

4.3.2 Uppfattning om H&M:s omgivning 

H&M och WWF:s partnerskap syftar till att förbättra hela klädindustrin. Den 
viktigaste intressenten enligt partnerskapet är företagen, med anledning att 
det är där de ser den största påverkan. Då WWF:s största fokus ligger på att 
involvera andra företag har inte Katrina så bra insyn i hur H&M ställer sig 
gentemot andra intressentgrupper. Hon menar dock på att det allra viktigaste 
är att agera på ett korrekt sätt, och det anser hon att H&M gör. Det som 
skiljer H&M från andra företag i modebranschen är enligt Katrina H&M:s 
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vision om att valet mellan hållbart och icke hållbart inte ska läggas på 
konsumenten. Genom att på längre sikt implementera hållbarhet i hela 
sortimentet blir resultatet per automatik att konsumenten köper hållbara 
kläder utan att behöva ta ställning. 

4.3.3 Uppfattning om H&M och den mediala kritiken 

Katrina belyser att det ur en aspekt kan vara positiv för H&M att kritiseras i 
media. De måste med anledning av den mediala kritiken aktivt arbeta med 
att följa de policys som de har. H&M är på så sätt väldigt seriösa med sitt 
arbete, då de vet att de har omgivningens ögon riktade på sig. Katrin menar 
dock att  H&M får oförtjänt mycket kritik och belyser att de gör ett otroligt 
bra arbete. Anledningen hävdar Katrina är för att de är ett utav de största 
modeföretagen på marknaden vilket resulterar i ett högre nyhetsvärde 
jämfört med andra mindre företag. Katrina menar vidare att H&M trots detta 
bemöter kritiken på ett bra sätt, utifrån hennes uppfattning så har de 
konkreta svar på frågorna eller ifrågasättandet. Men hon menar även att det 
säkert skulle gå att förbättra, men det hänger då på hur mycket fokus H&M 
väljer att lägga på att just förbättra bemötandet av medial kritik. 
 

4.3.4 Uppfattning om H&M:s förtroende 

Att konsumenten har ett reducerat förtroende för H&M tror Katrina kan bero 
på okunskap och att konsumenten inte engagerar sig. Skulle konsumenten 
fördjupa sig i den information som finns tillgänglig i 
hållbarhetsredovisningen och inte endast förlita sig på den mediala kritiken 
så anar Katrina att situationen skulle se annorlunda ut. Med anledning att 
H&M är väldigt transparenta när det gäller hållbarhetsarbetet.  
 
 

”Det viktigaste är att man gör rätt saker, och det 
tycker jag H&M gör” 

 

4.3.5 Uppfattning om H&M:s kommunikation 

Det viktigaste är enligt Katrina att företaget gör rätt saker snarare än hur 
kommunikationen utformas. Vilket H&M gör som även vågar utmana sig 
själva och inte enbart använda de beprövade sätten för att hålla ryggen fri. 



 

 51 

H&M vågar ta ställning och offentliggöra sina mål vilket enligt Katrina är 
stort. 

4.3.6 Uppfattning om H&M:s hållbarhetsredovisning 

H&M har en gedigen hållbarhetsredovisning som enligt Katrina är väldigt 
transparent och som speglar verkligheten. Men menar samtidigt att de skulle 
kunna slå sig på bröstet och berätta betydligt mer om vilka resultat och 
framsteg de faktiskt gör, den är i dagsläget tunnare än vad WWF anser att 
den hade kunnat vara. Katrina menar avslutningsvis att 
hållbarhetsredovisningen i dagsläget inte är den mest optimala 
kommunikationskanalen gentemot konsumenten, då denna intressentgrupp 
tenderar att vara oengagerad och ha en ovilja att fördjupa sig i rapporten. 
 

4.4 Respondent - Erik Elvingsson Hedén, SB Insight AB 

Erik Elvingsson Hedén är sedan 2011 grundare och vd för bolaget SB 
Insight, ett insight- och strategiföretag vilka arbetar med hållbart 
varumärkesbyggande. Det stora projektet som de arbetar med  är Sustainable 
Brand Index vilket är Nordens största varumärkesundersökning inom 
hållbarhet. H&M är kunder hos SB Insight och köper årligen rapporten vilka 
redovisar hur de uppfattas av konsumenten i Sverige. Erik har dialoger med 
H&M:s hållbarhetschefer och marknadsavdelningar, både i Sverige och i 
Norden och har därmed god insikt i H&M:s hållbarhetsarbete.  

4.4.1 Uppfattning om H&M 

H&M strävar enligt Erik att uppfylla långsiktiga hållbarhetsmål. Nu senast 
presenterade de sin strategi om hur de ska ställa om verksamheten för att 
uppnå en cirkulär ekonomi senaste 2030. Något som Erik belyser som 
extremt ambitiöst med tanke på deras verksamhet och dessutom i den 
storleken. De behöver inte nödvändigtvis nå de mål som satts upp men det 
visar att de har hög ambition. 
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4.4.2 Uppfattning om H&M:s omgivning 

Intressentgrupper, bortsett från konsumenten och media, har en väldigt 
positiv inställning till H&M:s hållbarhetsarbete. Det anser Erik som menar 
på att anledningen är att de har mer insikt i hållbarhetsarbetet. Den positiva 
inställningen är med andra ord en motsatt uppfattning gentemot 
konsumentens och medias perception. Här menar Erik att H&M, i mer 
opinionsbildande kretsar pratar om hur man arbetar med hållbarhet med 
exempelvis politiker vilka också arbetat med hållbarhet. Det har H&M varit 
mycket bättre på snarare än bredare konsumentkommunikation. 

4.4.3 Uppfattning om H&M och den mediala kritiken 

Vad gäller den mediala kritiken menar Erik att det är vanligt förekommande 
att H&M får stå till svars för hela branschen. Det är tacksamt för media att 
vid händelser inom modebranschen direkt undersöka på vilket sätt H&M är 
inblandade. Enligt Erik blir H&M orättvist behandlade överlag av media 
som får utstå mer kritik än de förtjänar. Erik belyser dock rimligheten i att 
H&M får utstå mest kritik med tanke på deras storlek. 
 
 
 

“De borde istället adressera kritiken och redan i 
tidigt skede bemöta kritiken genom att beskriva 
situationen utifrån deras perspektiv” 

 
 
H&M är väldigt kommunikativt passiva enligt Erik som vidare beskriver att 
de inte velat bemöta den kritik de får, det är knappt att de svarar på tilltal. 
Att välja denna strategi är enligt Erik inte något som de kommer att gynnas 
av på längre sikt. De borde istället adressera kritiken och i tidigt skede 
beskriva situationen utifrån deras perspektiv. Det räcker inte med att bemöta 
kritiken sporadiskt utan det handlar om ett långsiktigt arbete. För att kunna 
bli ursäktade måste de fortsätta att vara aktiva och bemöta kritiken med 
professionalism.  
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4.4.4 Uppfattning om H&M:s förtroende 

Rent objektivt så menar Erik att konsumentens reducerade förtroende för 
H&M har skadat företagets varumärke relativt mycket. Även utifrån H&M:s 
eget perspektiv så påverkas de negativt av det minskade förtroendet då de 
anser de här frågorna som viktiga. Det blir mödosamt för H&M att 
kommunicera hållbarhetsarbetet då konsumenten är negativt inställd 
oberoende hur de agerar.  Det största problemet H&M har vad gäller att 
skapa förtroende är enligt Erik att de inte adresserar konsumentens främsta 
hjärtefråga: arbetsvillkor och hur det ser ut i företagets leverantörskedja. De 
är framgångsrika och arbetar mycket med recycling, men det finns den där 
elefanten i rummet som ingen pratar om.  

4.4.5 Uppfattning om H&M:s kommunikation 

Främsta utmaningen för H&M enligt Eriks uppfattning är således att de inte 
lyckas adressera och beakta konsumentens främsta preferenser. Istället 
menar Erik att de har framgångsrikt lyckats få en tydlig effekt av recycling 
bland konsumenter, men väljer att inte prata om framförallt konsumentens 
hjärtefråga. De kommunicerar inte med konsumenten hur de arbetar eller hur 
planerna ser ut. För att kunna förstå komplexiteten i branschen och hur 
H&M agerar så måste man vara mer påläst än vad gemene man är idag.  
Anledning till konsumentens reducerade förtroende för H&M:s 
hållbarhetsarbete är enligt Erik att H&M inte adresserar konsumentens 
främsta hjärtefråga. Då kan H&M kommunicera hur mycket som helst kring 
recycling, men om företaget inte adresserar, till vad som i konsumenternas 
ögon är, kärnfrågan så blir det väldigt skevt.  Positivt är att konsumenten, 
som tidigare varit väldigt dömande, blir allt mer intresserad och engagerad 
vilket ger H&M en möjlighet att faktiskt förklara att det inte är så lätt som 
det kan framstå att agera i vissa branscher.  

 
Det handlar väldigt mycket om att överhuvudtaget kommunicera dessa 
frågorna och det lyckas inte  H&M med idag. Det menar Erik som belyser 
att kommunikation om hållbarhet tenderar att informeras väldigt smalt. För 
att skapa lyckad kommunikation måste H&M använda breda kanaler så som 
tv-reklam, men också sociala medier för att skapa engagemang där 
omgivningen har möjlighet till återkoppling. Butikerna lyfts fram som den 
främsta kanalen, men att det för närvarande är få och avgränsade 
avdelningar som erbjuder medvetna alternativ, vilket är för lite och för 
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dåligt. Han anser att H&M brister i de sociala kanalerna där fokus riktas mer 
på fast fashion snarare än hållbarhet. Övergripande har H&M svårt att 
fokusera och kommunicera, vilket är generellt för hela branschen. För att 
återbygga konsumenternas förtroende krävs det enligt Erik att H&M 
adresserar frågor som konsumenten anses är viktigast. Genom långsiktiga 
strategier, genuint arbete och visa de insatser de gör tror han att H&M 
kommer återuppbygga förtroendet igen.  

4.4.6 Uppfattning om H&M:s Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisningen har enligt Erik ingen direkt påverkan på 
konsumenten, då det är en kommunikationskanal som konsumenten inte 
använder sig av. Informationen vilken ges ut i hållbarhetsredovisningen 
hade enligt Erik fått större genomslagskraft genom alternativ 
kommunikation. 
 

4.5 Respondent - Tobias Andersson Åkerblom, Journalist 

Tobias Andersson Åkerblom arbetar som journalist och har tillsammans med 
journalistkollegan Moa Kärnstrand skrivit reportageboken Modeslavar -  
Den globala jakten på billigare kläder. I boken granskar de modeindustrin 
med fokus på de svenska modeföretagen, där ibland H&M och deras 
tillverkning i framför allt Asien.  

4.5.1 Uppfattning om H&M 

Tobias anser att H&M  är restriktiva kring deras hållbarhetsarbete och 
framförallt med information om produktionsledet. Tobias betonar att de i 
Modeslavar enbart granskar enskilda brister och en stor del av verksamheten 
har således försatts i dunkel för författarna, och uttalar sig därför inte om 
verksamheten generellt. Om ett företag konsekvent är den första aktören att 
går in i låglöneländer så bidrar de till en utveckling där modeindustrin jagar 
lägre produktionskostnader. Produktionsländerna konkurrerar samtidigt med 
varandra genom låga produktionskostnader och därmed låga löner. Tobias 
exemplifierar detta genom fallen i Burma och Etiopien. H&M var ett av de 
första europeiska företagen att förlägga produktion i dessa länder. 
Anledningen har enligt Tobias varit den stora mängd lågavlönad arbetskraft. 
Samtidigt fortsätter Tobias med att lyfta modeindustrin som en väldigt stor 
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del av både Bangladesh och Kambodjas ekonomi där H&M och andra 
modeföretag bidrar med viktiga arbetstillfällen. Å andra sidan kritiserar han 
den rådande situationen i länderna där en ansenlig andel av fabrikerna på ett 
eller annat sätt bryter mot lagen.  

4.5.2 Uppfattning om H&M:s omgivning 

Tobias belyser missförståndet med att det skulle vara problematiskt för 
H&M att kunna kräva vissa villkor då det är flera företag som använder sig 
av samma leverantör. Det är enligt Tobias vanligt förekommande att H&M 
har produktion i fabriker där de är den enda importören, och således fallerar 
ovanstående resonemang.   
 
 

 

”Det är en bild som delas av både andra 
journalister och berörda parter att det är svårt att 
få en insyn i verksamheten” 

 
 
Vidare beskriver Tobias svårigheten att följa upp och kontrollera 
produktionsledet för utomstående. Han exemplifierar detta genom att 
beskriva hur H&M utger sig för att förbättra levnadslönerna i Kambodja 
men de redovisar inte vilka fabriker som berörs. Det gör det omöjligt att 
följa upp och se hur utvecklingen går. Ytterligare exempel på att H&M är 
restriktiva menar Tobias är att de till stor del avstod från uttalanden i 
Modeslavar och att det fanns delar av de konstaterade missförhållanden som 
H&M inte ville skulle uppmärksammas. Tobias refererar även till en artikel 
i Dagens Industri som publicerades i maj 2017, vilken rapporterade om stora 
aktieägares missnöje mot H&M:s tystnadskultur och menar att det är en bild 
som delas av både andra journalister och berörda parter att det är svårt att få 
en insyn i deras verksamhet då de inte delar med sig av information. Så 
länge som H&M har gått väldigt bra, ökat sin omsättning och har haft god 
vinst så anar Tobias att de flesta aktieägare och andra intressenter sett 
genom fingrarna vad gäller denna restriktiva information. Men nu när det 
har varit något tuffare tider för H&M så kan man se att en del av 
intressenterna börjar agera på ett annorlunda sätt. 
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4.5.3 Uppfattning om H&M och den mediala kritiken 

I och med det växande intresset för hållbarhetsfrågor bland konsumenterna 
tror Tobias att offentliggörandet av H&M:s brister i leverantörskedjan 
absolut påverkar företaget. Han menar att det säkerligen är konsumenter som 
väljer att inte handla på H&M på grund av dessa avslöjanden, vilket såklart 
är något som har en negativ påverkan på företaget. Kritiken som riktades 
mot H&M i anslutning till olyckan på Rana Plaza och dess 
säkerhetssituation anser Tobias var helt rimlig, även om  de själva inte köpte 
kläder från fabriken. Med anledning av att H&M är en av de största 
importörerna av kläder från Bangladesh och att säkerheten vid tillfället för 
olyckan var väldigt dålig i flera fabriker. Även efter olyckan vid Rana Plaza 
var säkerheten i fabrikerna undermålig och Tobias menar att det fortfarande 
är en stor del av fabrikerna som inte är säkra. En sammanställning från de 
fem åren innan Rana Plaza kollapsade visade enligt Tobias på att det var 
hundratals arbetare som hade omkommit i andra olyckor, där H&M varit 
inblandade. Han menar att det är medias roll, vare sig det gäller myndigheter 
eller företag, att upptäcka missförhållanden och granska verksamheten för 
att den ska förbättras.  
 
Det finns dock brister som enligt Tobias till viss del verkar vara inbyggda i 
H&M:s affärsmodell, till exempel att de återkommande under årtionden har 
haft problem med barnarbete i sina fabriker. Tobias menar att media kan 
avslöja denna typ av händelser men det garanterar inte att det kommer att 
ske en förändring. Det krävs att till exempel myndigheter eller konsumenter 
reagerar, media kan endast påvisa sakförhållandet.  
 
Enligt Tobias så har den mediala uppmärksamheten som H&M fått utstå till 
viss del bidragit till att företaget har vidtagit åtgärder, vilket andra företag 
inom modebranschen inte har gjort. Tobias syftar bland annat till att H&M 
var ett av de första företagen vilka offentliggjorde sina leverantörslistor. 
Man kan ställa högre krav på företag som är så stora och har ett så pass stort 
inflytande men å andra sidan är inte H&M ett företag som delar med sig av 
särskilt mycket information varken till journalister eller till andra parter. 
Tobias menar att de lovar väldigt mycket med sitt hållbarhetsarbete som är 
svåra att kontrollera, särskilt med tanke på att de är en enorm koncern med 
ganska så komplex struktur. 
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4.5.4 Uppfattning om H&M:s förtroende 

Tobias menar att förtroende skapas genom transparens, och att bedriva 
verksamheten i enlighet med lagen. Verksamheten ska med andra ord klarar 
av att granskas. Tobias anser att det finns ett växande intresse för 
hållbarhetsfrågorna bland konsumenterna och att H&M påverkas negativt av 
att missförhållanden i produktionsledet uppdagas. Det finns absolut en andel 
kunder som tappar förtroendet för H&M och som ett resultat av detta väljer 
att sluta konsumera H&M:s produkter. 

4.5.5 Uppfattning om H&M:s kommunikation 

Det är enligt Tobias väldigt viktigt att företaget delar med sig så mycket 
information som möjligt, men att det ur ett PR-perspektiv inte är optimalt att 
dela med sig av information som inte klarar av en granskning. Det enda 
sättet för att skapa förtroende hos konsumenten, och att de litar på att det 
företaget gör går till på ett korrekt sätt, är att ha en så öppen kommunikation 
som det bara går. Men Tobias belyser då att företagen måste vara beredda på 
att eventuella missförhållanden kan komma att uppdagas. Det enda sättet för 
företaget att skapa ett så högt förtroende som möjligt är enligt Tobias att 
således se till så att arbetet går rätt till från början. 

4.5.6 Uppfattning om H&M:s hållbarhetsredovisning 

Tobias menar att H&M:s hållbarhetsredovisning har en del brister. De tar 
upp en del av de utmaningar de står inför, men han menar på att det är 
väldigt mycket som de väljer att inte offentliggöra. De väljer att i viss 
utsträckning redovisa information gällande levnadslöner och arbetsvillkor. 
Tobias menar att H&M:s hållbarhetsredovisning inte speglar en fullständig 
bild av verkligheten utan att det endast är en del av helheten som redovisas. 
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5. Tolkning av empiri 

 

I vår insamlade empiri har vi kunnat gestalta tre framträdande teman. Vad 
som kunnat urskiljas är att (1): H&M:s relation skiljer sig åt mellan olika 
intressentgrupper (2): H&M har ett starkt förtroende hos verksamma aktörer 
inom svenskt näringsliv men ett fallande förtroende bland konsumenterna. 
(3): H&M väljer att vara restriktiva med sin hållbarhetskommunikation. Det 
är för ovan nämnda teman som vi kommer att redogöra för i följande kapitel. 
I nedanstående tabell 3 presenteras en övergriplig sammanfattning av vilka 
yttranden som tolkningarna baseras på. 
 
 

 
Tabell 3. Sammanställning över yttranden som styrker tolkningarna.  
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5.1 Relation till olika intressenter 

Vi har kunnat urskilja att H&M:s relationer skiljer sig åt mellan olika 
intressentgrupper. H&M:s intressenter benämns vara kunder, medarbetare, 
samhället, NGO:er, leverantörer, media, konkurrenter, politiker och 
investerare. Vad som framkommer är H&M:s nära samarbeten och dialoger 
med NGO:er, leverantörer, konkurrenter, politiker och investerare, vilket 
skapar en otroligt stark relationssfär bland branschverksamma aktörer. De 
samverkar med dessa intressentgrupper i strategiska bolagsdialoger där man 
strävar efter att inspirera andra företag att utveckla hållbarhetsarbetet. De för 
även öppna dialoger med politiker som arbetar med hållbarhet där H&M 
förklarar tillvägagångssättet och visionen med deras hållbarhetsarbete. 
Däribland partnerskapet med WWF som anses strategiskt viktigt och 
förtroendeingivande. Partnerskapet påverkar samtidigt branschutvecklingen 
i en positiv riktning. Genom att H&M integrerar med dessa aktörer skapas 
trovärdiga relationer, inom vilka H&M anses vara en pålitlig aktör. Det 
starka förtroendet bland branschverksamma aktörer tycks bero på att H&M 
transparent redogör för de utmaningar verksamheten ställs inför.  
 
Vad gäller intressentgrupperna kunder och media kan dock en differentiell 
relation utkristalliseras. H&M:s relationen till media och kunder vad gäller 
att kunna förmedla information om företagets hållbarhetsarbete tycks vara 
begränsad. En övervägande negativ åsikt är H&M:s relativt restriktiva 
agerande med information som signaleras till konsumenten och media. Här 
anas en skiljelinje mellan åsikterna och vad det kan tänkas bero på. 
Konsumenten, vilket är en stor intressentgrupp, agerar inkonsekvent vilket 
försvårar tilliten för H&M:s konsumentundersökningar. Det i sin tur leder 
till begränsad lyhördhet och involvering av kunden i hållbarhetsarbetet. 
H&M tycks istället välja en strategi utefter vad de anser vara långsiktigt 
hållbart utan att förlita sig på konsumenternas preferenser vad gäller 
hållbarhet. Konsumenten är veterligen generellt för oengagerad och närmast 
ointresserad vad gäller hållbarhetsarbete och således även H&M:s sätt att 
arbeta och kommunicera. Det tycks vara en ytterligare anledning till varför 
det är svårt att föra en dialog med konsumenten, de tycks inte vilja delta i 
dialogen utan lyssnar främst till medias rubriceringar.  
 
Innehållsanalys av kritiska artiklar och H&M:s hållbarhetsredovisning 
visade att media tenderar att skildra en endimensionell bild av H&M. Det 
tycks resultera i att H&M exkluderar media i den bemärkelsen att de är 
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restriktiva med bemötande och utlåtanden. Den mediala kritiken som riktas 
mot H&M tycks påverka H&M och samtliga intressenter negativt men 
möjligen på olika sätt. Negativ kritik mot H&M tvingar investerare till att 
försvara investeringen i bolaget, NGO:er vill inte förknippas med ett bolag 
som framstår som oansvarigt i media och företag i omgivningen påverkas i 
form av minskad samarbetsvilja. Konsumenten tappar förtroendet och en del 
väljer att inte handla från företaget som ett resultat av medias negativa 
rubriceringar om H&M. Ett reducerat förtroende är således på sikt förödande 
för H&M som tappar i försäljning. Det som tycks skilja sig åt är att H&M:s 
starka relationssfär runt de branschverksamma aktörer resulterar i att de är 
mer skyddade mot den mediala kritiken. Här syns en tydlig skillnad, då 
konsumenten å andra sidan påverkas otroligt mycket av den mediala kritiken 
och perceptionen om företaget får negativ påverkan.  
 

Figur 1. Tolkning av H&M:s relationssfär av intressentgrupper 
 
 
Anledningen till att konsumenten påverkas i högre utsträckning av den 
mediala kritiken tycks bero på att det i stort sett är kundens enda inblick i 
H&M. H&M:s relationssfär tycks vara väldigt stark kring leverantörer, 
NGO:er, företag i omgivningen, politiker och investerare men att media och 
kunder inte i samma utsträckning är delaktiga i relationerna eller 
kommunikationen (se figur 1). 
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5.2 Skilt förtroende för H&M 

Ett bevarat förtroende är ur ett långsiktigt perspektiv en förutsättning för att 
företag ska kunna verka på marknaden. H&M lyckas med att bevara detta 
förtroende hos de branschverksamma aktörerna men tycks ha svårigheter 
med motsvarande hos konsumenten och media. Anledningen till att det 
skiljer sig mellan dessa intressentgrupper kan tänkas bero på att kunden och 
media inte har lika stor kunskap och insyn i verksamheten. De 
branschverksamma aktörerna får till följd av H&M:s starka relationssfär 
tillgång till information som bildar en tydlig uppfattning om hur välutvecklat 
H&M:s hållbarhetsarbete faktiskt är. Problemet tycks vara att H&M:s brister 
i att lyckas kommunicera samma trovärdiga information till konsumenten. 
Möjligheten för konsumenten att bilda sig liknande uppfattning om H&M:s 
hållbarhetsarbete som de branschverksamma blir därmed begränsad. H&M 
har alltså ett starkt förtroende hos verksamma aktörer inom svensk handel. 
 
Det tycks dock vara svårare att tillmötesgå konsumentens förväntningar på 
CSR och bristande kommunikation tycks vara anledningen. Bristande dialog 
gentemot konsumenterna tycks vara en av anledningarna till det reducerande 
förtroendet. En tolkning som stöds på hur Erik Elvingsson Hedén beskriver 
situationen: 
 

Det största problemet H&M har vad gäller att skapa förtroende är att 
de inte  adresserar konsumentens främsta hjärtefråga, H&M är väldigt 
kommunikativ passiva och de inte velat bemöta kritiken. Att välja 
denna strategi är inte något som de kommer att gynnas av på längre 
sikt. De borde istället adressera kritiken och i tidigt skede bemöta 
kritiken genom att beskriva situationen utifrån deras perspektiv 

 
Även Anette Andersson styrker resonemanget genom hennes beskrivning 
om att CSR-kommunikation är svårt: 
 

H&M försöker kommunicera hållbarhetsaspekter, men det är den 
absolut svåraste frågan vad gäller hållbarhetsarbetet. Det är svårt att nå 
ut i bruset eftersom mode generellt sett ska vara nytt och snabbt. Att 
addera hållbarhetskriteriet som ett inslag är bra, men det kan vara 
problematiskt för H&M att lyckas förmedla det. H&M kan förmedla 
hur mycket hållbarhetsinformation som helst, men när en tredje part 
rapporterar något om företaget väger det i slutändan tyngre. 
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H&M gör kontinuerligt undersökningar om vilka preferenser de olika 
intressentgrupperna har. Dessa undersökningar visar en efterfrågan på ett 
större utbud av hållbart producerade kläder. När H&M sedan granskar 
försäljningsstatistiken visar statistiken det motsatta. Konsumenten är således 
inte konsekvent i påstående och handling. Därmed tvingas H&M prioritera 
bort konsumentens hjärtefrågor och till största del utgå från övriga 
intressenters förväntningar vid utformning av hållbarhetsarbetet.  

5.2.1 Media och annan tredje part 

Nyhetsmedia besitter makt och har högt inflytande på läsaren, och således 
på konsumentgruppen. Det blir tydligt att H&M, med anledning av sin 
storlek och sitt välkända varumärke, drar till sig medias uppmärksamhet. 
Det är för media tacksamt att exponera H&M i samband med händelser 
inom modebranschen, då det skapar uppseendeväckande rubriceringar. Den 
mediala kritiken H&M utsätts för har till stor del negativ påverkan på 
företaget och dess intressentgrupper. I vilken utsträckning de olika 
intressentgrupperna påverkas skiljer sig dock åt. H&M:s starka relationssfär 
tycks för de branschverksamma aktörerna skapa ett starkare skydd mot den 
mediala kritiken. Men eftersom kunden inte inkluderas på samma sätt i 
denna relationssfär, och det faktum att kunden i allt högre utsträckning är 
mottaglig för nyhetsmedias rubriceringar, så har mediala kritiken betydligt 
större påverkan på deras perception av företaget. Den mediala kritiken kan 
dock i vissa avseenden tänkas ha en positiv påverkan på själva 
hållbarhetsarbetet. Medvetenheten kring att det ständigt finns en risk att 
media publicerar kritiskt vinklade artiklar har gjort att H&M allt mer aktivt 
måste arbeta med att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Rapporteringen om 
missförhållanden i fabriker och liknande har i många fall även resulterat i en 
direkt förbättring från H&M:s sida.  
 
Det är dock svårt som företag att bemöta den mediala kritiken då det inte ges 
något utrymme eller skapas rubriceringar kring dessa eventuella gensvar. 
Information från media, eller annan tredje part, tenderar att oavsett 
omständigheterna väga tyngre än det företaget själva kommunicerar. Detta 
resulterar i att konsumenten tenderar att förlita sig på det nyhetsmedia 
rapporterar. Rapporterna leder till att de dels får en helt annan bild av H&M 
än övriga intressenter, men även att deras uppfattning kan tänkas bli skev då 
medias rapportering kan tyckas ge endast en endimensionell bild av H&M:s 
hållbarhetsarbete. Den mediala kritiken kan således vara en bidragande 
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faktor till varför konsumentens förtroende för H&M har reducerats. Tobias 
Andersson Åkerblom menar att den mediala kritiken H&M får utstå i många 
fall är befogad, oavsett om H&M varit inblandade eller inte: 
 

Kritiken som riktades mot H&M i och med olyckan på Rana Plaza och 
dess säkerhetssituation var helt rimlig. Med anledning av att H&M är 
en av de största importörerna av kläder från Bangladesh och att 
säkerheten vid tillfället för olyckan var väldigt dålig i flera fabriker. 
Även efter olyckan vid Rana Plaza var säkerheten i fabrikerna 
undermålig och det är fortfarande en stor del av fabrikerna som inte är 
säkra. 

 

5.3 Restriktiva med sin hållbarhetskommunikation 

Kommunikation tycks vara ett av de svåraste spörsmålen vad gäller H&M:s 
hållbarhetsarbete. Företag är generellt dåliga på hållbarhetskommunikation 
men H&M framhävs som utstående, som till skillnad från konkurrenterna 
inom modebranschen kommunicerar i högre utsträckning genom 
hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen är även H&M:s främsta 
kommunikationskanal vad gäller hållbarhetsarbete och de lägger mycket 
resurser på utformningen där de till skillnad från konkurrenter fokuserar på 
specifika nyckelfrågor snarare än att koncentrera sig på tillfälliga lösningar. 
De vågar även ta ställning och sätta upp långsiktiga mål för verksamheten 
vilket anses positivt. Hållbarhetsredovisningen är mångfacetterad och 
gedigen vilken uppfattas övervägande som väldigt transparent. Temat som 
vi kunnat urskilja är att H&M engagerar sig i ett framstående 
hållbarhetsarbete men som veterligen inte når ut till konsumenten. Huruvida 
media uppfattar det är svårt att uttala sig om då de facto är deras 
huvudsakliga syfte att granska och skapa intresseväckande rubriceringar. 
 
Problematiken uppstår då konsumenten inte tycks läsa H&M:s omfattande 
hållbarhetsredovisning. En övervägande åsikt om anledning till det är att 
konsumenten är alldeles för oengagerad i hållbarhetsfrågor generellt och 
således även H&M:s hållbarhetsredovisning. Resonemang som stöds på hur 
respondenterna beskriver konsumentens inblick i H&M:s 
hållbarhetsredovisning. Katrina beskriver: 
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H&M väljer dock att vara aningen restriktiva med att hävda 
hållbarhetsinsatser för att inte riskera att bli beskyllda för 
greenwashing. Att konsumenten har ett reducerat förtroende för H&M 
beror på okunskap och att konsumenten inte engagerar sig. Skulle 
konsumenten fördjupa sig i den information som finns tillgänglig i 
hållbarhetsredovisningen och inte endast förlita sig på den mediala 
kritiken så skulle situationen se annorlunda ut då H&M är väldigt 
transparenta när det gäller hållbarhetsarbetet  

 
Konsumentens avsaknad av kunskap begränsar förståelse för det komplexa 
hållbarhetsarbetet som måste ta hänsyn till åtskilliga aspekter. Ur 
konsumentens synvinkel är allting rätt eller fel, svart eller vitt utan att förstå 
den bakomliggande problematiken vad gäller hållbarhetsarbetet. Media å 
andra sidan ställer sig kritiska till H&M:s hållbarhetsarbete och kritiska 
röster menar på att H&M:s hållbarhetsredovisning är bristfällig och inte 
speglar en fullständig bild av verkligheten.  
 
Utöver hållbarhetsredovisningen tycks H&M vara väldigt sparsmakade vad 
gäller hållbarhetsinformation. De uppger inte tydligt för konsumenten för 
deras enorma hållbarhetsarbete, åtminstone verkar konsumenten inte 
uppfatta det. På grund av att man inte bemöter den mediala kritiken, får inte 
heller konsumenten någon helhetsbild av H&M:s utlåtanden då 
hållbarhetskommunikationen förs på plattformar där konsumenten inte 
verkar.  
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6. Analys av tolkningar 

 

 

6.1 Differentiella relationer 

Tolkningarna i denna studie har resulterat i uppfattningen att H&M har 
differentiella relationer till olika intressentgrupper. Det har framkommit att 
H&M har starka relationer till branschverksamma aktörer (NGO:er, 
investerare, medarbetare, leverantörer, politiker och företag i omgivningen). 
Starka relationer vilka skapats genom frivillig integration. Det 
överensstämmer med hur Freeman, Wicks och Parmar (2004) beskriver 
lyckosamma intressentrelationer, vilket skapar långsiktig lönsamhet. 
Problematiskt för H&M är dock att relationen till konsumenter och media är 
vag. De brister i vad Morsing och Schultz (2006) benämner som de tre 
grundstenarna: informera, involvera och återkoppla. I linje med Freeman, 
Wicks och Parman (2004) försöker H&M:s företagsledning utforma en 
värdeskapande strategi för samtliga intressentgrupper, men som visat sig 
vara problematiskt att genomföra. 
 
Den bristfälliga relationen till media och konsumenten tycks gemensamt 
bidra till det reducerade förtroendet hos konsumenten. Med anledning att 
konsumentens perception av H&M påverkas i stor utsträckning av den 
mediala kritiken. Det uppenbarar sig dock skillnad i hur relationen till media 
och konsumenten ser ut. Det framkommer av tolkningarna att H&M är 
restriktiva med hållbarhetsinformation vilken kommuniceras till 
konsumenten. Grafström, Göthberg och Windell 2015 samt Morsing, 
Beckmann och Reisch 2006 beskriver problematiken med 
underkommunicerad hållbarhetsarbete. Att föra en restriktiv CSR-
kommunikation begränsar möjligheten för konsumenten att skapa en positiv 
uppfattning om CSR-arbetet. Konsumenten är istället lyhörd för de mediala 
rubriceringarna. Vilket resulterar i att konsumentens perception påverkas i 
högre utsträckning än hos branschverksamma aktörer.  
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Vad gäller relationen till media tycks H&M agera restriktivt även i 
bemötandet av den mediala kritiken. Uppfattningen om medias avsaknad på 
objektivitet resulterar i att media tenderar att exkluderas i hållbarhetsarbetet. 
Relationen mellan H&M och konsumenten med media som maktspelare är 
problematisk. Dock visar nettoomsättningen att konsumenten, trots reducerat 
förtroende, fortsatt handlar av H&M. Det tyder på det motsatta, det vill säga 
en stark relation. Men som Borglund et al. (2012) även menar kan ett 
reducerat förtroende för CSR-arbetet sprida sig till övriga delar av 
verksamheten. Det skulle i så fall innebära att ett starkt reducerat förtroende 
för H&M:s hållbarhetsarbete på sikt kan komma att påverka försäljningen 
och aktiekursen negativt.  
 
Grafström, Göthberg och Windell (2015) beskriver hur samtliga av 
företagets intressenter måste balanseras för att behålla en stark 
marknadsposition. Av tolkningarna har det framkommit att konsumentens 
förväntningar inte bemötts i liknande utsträckning som de 
branschverksamma aktörernas. Vilket kan tänkas förklara det reducerade 
förtroendet för H&M bland konsumenter. Trots detta redovisar H&M 
stigande försäljningssiffror och behåller en stark marknadsposition. Vår 
analys är att H&M skapat sig en stark relationssfär kring branschverksamma 
aktörer, som är svårrubbad. Det bidrar till att de står solida trots den mediala 
kritiken och konsumentens reducerade förtroende. Den starka relationssfären 
har uppstått då H&M integrerat med branschverksamma aktörer. Om den 
negativa förtroendetrenden fortsätter kan det på sikt bli problematiskt för 
H&M. Om branschverksamma aktörer har ett starkt förtroende för H&M 
och deras CSR-arbete delas inte samma uppfattning av konsumenterna. Det 
tycks således vara CSR-kommunikationen som är den bristande länken. 
 

6.2 Skilt förtroende för H&M 

Tolkningar i denna studie har  kunnat urskilja att H&M framgångsrikt 
skapar förtroendeingivande relationer bland branschverksamma aktörer, men 
brister med motsvarande hos konsumenten och media. Det fallande 
förtroende bland konsumenten framställs som långsiktigt problematiskt för 
H&M, vilket överensstämmer med hur Borglund et al. (2012) beskriver dess 
konsekvenser. Tolkningarna kan instämma med vad Grafström och Windell 
(2016) konstaterade i Media scandals as routine: The construction of 
corporate moral order, att H&M arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor 
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men att media tenderar att spegla en endimensionell bild av H&M. 
Uppfattningen om medias endimensionella bild av H&M tycks inte 
överensstämma med konsumentens uppfattning. Med anledning av att 
kunden tenderar att förlita sig på vad media skriver. Det har kunnat urskiljas 
i linje med Bergmasth och Strid (2006) att den mediala kritiken påverkar 
H&M negativ till följd av att den påverkar intressentgrupperna negativt. 
Konsumentens perception påverkas i störst utsträckning av den av mediala 
kritiken, vilket kan tänkas vara anledningen till det reducerade förtroendet. 
 
För att hantera situationen försöker H&M involvera kunden i 
hållbarhetsarbetet genom att efterfråga konsumentens preferenser. Försöken 
misslyckas dock då kunden inte agerar enligt utsaga. Det gör det svårt för 
H&M att förlita sig på konsumentundersökningar och det tycks uppstå ett 
motsatt reducerat förtroende för konsumenten från H&M:s sida. Det i sin tur 
leder till begränsad lyhördhet och involvering av kunden i hållbarhetsarbetet 
och relationen stramas ytterligare. Det har framkommit att H&M lägger stor 
vikt vid leverantörskedjan för att förbättra textilarbetarnas arbetssituation, 
som på sikt blir effektivitetshöjande. H&M visar tydligt genom 
hållbarhetsredovisningen att de är medvetna om riskerna som branschen 
omfattas av, men även att de är villiga att förbättra situationen. Vilket 
överensstämmer med hur Du, Bhattacharya och Sen (2010) och Waddock & 
Googins (2014) beskriver hur CSR bör implementeras i praktiken. 
Problematiskt tycks vara att konsumenten omedvetenenhet. För att 
förtroendet ska spegla det omfattande CSR-arbetet krävs således att 
konsumenten får ta del av detta. Vad Freeman, Wicks och Parmar (2004) 
menar är att det krävs frivilligt deltagande i relationer för att företag ska 
skapa långsiktig lönsamhet. Det har dock uppdagats att konsumenten inte är 
villig att ta del av CSR-informationen, åtminstone inte via 
hållbarhetsredovisningen. Vilket begränsar möjligheten till en inkluderande 
dialog. 
 
Konsumenten förlitar sig på medias rubriceringar, är veterligen oengagerad 
och närmast ointresserad vad gäller hållbarhetsarbete. Det framkommer 
således problematiskt för H&M att tillmötesgå konsumenten som sakteligen 
tappar förtroende för H&M. För närvarande tycks H&M ha en informerande 
monolog via deras hållbarhetsredovisning. De brister således med att skapa 
förtroende genom vad Morsing och Schultz (2006) belyser som 
inkluderande dialoger. För att konsumenten ska få positiva uppfattningar om 
H&M:s CSR-arbete krävs en öppen kommunikation vilken idag är 
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bristfällig. Det reducerade förtroendet kan därmed förstås genom att belysa 
H&M:s restriktiva kommunikationsstrategi. 
 

6.3 H&M:s restriktiva hållbarhetskommunikation 

Tolkningarna tyder på att H&M har ett autentiskt och omfattande 
hållbarhetsarbete, där de i stor utsträckning tillmötesgår samtliga 
intressenters förväntningar. Det harmoniserar med vad Waddock och 
Googins (2014) uttrycker som förtroendeingivande hållbarhetsarbete. 
Problematiken tycks istället vara kommunikationen. Morsing och Schultz 
(2006) belyser risken med Self promotors’ paradox, men vad som 
framkommit i H&M:s fall verkar vara det motsatta, CSR-arbetet 
underkommuniceras. Trots att H&M kommunicerar det omfattande CSR-
engagemanget i hållbarhets-redovisningen tycks förtroendet inte stärkas. 
Morsing och Schultz (2006) menar att hållbarhetsredovisningen är den 
främsta kommunikationskanalen. Vår studie kan bidra med att 
hållbarhetsredovisningen inte tycks fungera för att skapa förtroende bland 
H&M:s konsumenter. Med anledning av att majoriteten av konsumenterna 
veterligen inte tar del av den.   
 
Den restriktiva kommunikationsstrategin kan förstås genom att belysa 
tänkbara förklaringar. I linje med Blomqvist och Poser (2004) framkommer 
att H&M är restriktiva med sin CSR-kommunikation. Tänkbar anledning 
kan vara att kundgruppen inte främst prefererar hållbara alternativ utan 
snarare prispressade kläder. Av den anledningen selekterar H&M vilken 
hållbarhetsinformation som delges konsumenten. En ytterligare tänkbar 
anledning till H&M:s restriktiva kommunikationsstrategi är att det tidigare 
år florerat storskaliga skandaler kring H&M:s verksamhet. Det kan tänkas ha 
resulterat i en mer lågmäld CSR-kommunikation med tanke på risken att bli 
anklagad för förskönad hållbarhetsprofil. Ett resonemang vilket 
överensstämmer med Mahoney et al. (2013). Vad som ytterligare 
framkommer är att konsumenterna idag tenderar att sakna kunskap och 
intresse för hållbarhetsfrågor, men förväntas på sikt bli mer engagerade. 
Istället för att bemöta konsumenten på dess kunskapsnivå vilket McElhaney 
(2008) belyser som nödvändigt, är tolkningen att H&M istället är restriktiva 
med CSR-kommunikationen. Med tänkbar anledning att konsumenten inom 
snar framtid skapar sig ökad förståelse för komplexiteten i branschen. 
Motivet kan tänkas vara att när konsumenten väl förstår grundproblematiken 
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och komplexiteten med CSR-arbetet kommer de även att återfå förtroendet 
för H&M.  

6.3.1 Hållbarhetsredovisningens roll för förtroendet 

H&M har en gedigen och veterligen autentisk hållbarhetsredovisning som 
redogör för det omfattande CSR-arbetet. Trots det är vår analys att 
hållbarhetsredovisningen inte är ett optimalt förtroendeingivande verktyg. 
Med anledning att konsumenten inte tar initiativ till att sätta sig in i den 
sortens information. Det kan tänkas förklaras för att 
hållbarhetsredovisningen inte möjliggör vad Morsing och Schultz (2006) 
lyfter som tvåstegs-kommunikation. Hållbarhetsredovisningen lyckas 
således inte skapa förtroende bland konsumenter och vår analys är att H&M 
inte för en inkluderande CSR-dialog på plattformar där kunden verkar. 
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7. Slutsats 

 

 

7.1 Studiens konklusioner  

Syften med studien var att söka förståelsen för hur den mediala kritiken har 
påverkat intressenternas uppfattning om H&M. För att därefter undersöka 
hur CSR-kommunikationen är utformad, och hur den har påverkat 
intressenternas förtroende. Tidigare forskning har visat att H&M är 
restriktiva med sin CSR-kommunikation. Vår slutsats kan instämma, men 
det bör poängteras att det är utöver hållbarhetsredovisningen som H&M 
väljer att vara lågmälda med att hävda CSR-insatser. Vad vår studie kan 
bidra med är förståelsen att H&M har en stark relationssfär bland 
branschverksamma aktörer till följd av inkluderande dialoger. Det har 
skapat en stabil omgivning inom vilken H&M anses pålitliga. Dessa 
intressentgrupper påverkas således inte i lika stor utsträckning av den 
mediala kritiken som konsumenten. 
 
Mot konsumenten väljer H&M nämligen att föra en mer restriktiv CSR-
kommunikation. Det är den mediala kritiken i samband med restriktiv 
kommunikation som kan tänkas varit anledningen till konsumentens 
reducerade förtroende. Tidigare forskning att påvisat vikten av att föra en 
tvåstegs-kommunikation för att återfå förtroende. Det vår studie kan tillföra 
är att det idag är problematiskt att föra en tvåstegs-kommunikation med 
konsumenten. Med anledning att H&M:s främsta kanal för CSR-
kommunikation är hållbarhetsredovisningen vilken inte möjliggör en 
inkluderande dialog. Konsumenten är istället lyhörd för medias 
rapporteringar varpå den mediala kritiken har haft störst påverkan på 
konsumenten.  
 
H&M har en mängd fokusområden vad gäller hållbarhetsarbetet och 
anstränger sig för en hållbar utveckling. Det främsta problemet vad gäller 
CSR-kommunikation är att H&M inte kommunicerar med konsumenten på 
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plattformar som de verkar på. Våra tankar är att H&M bör kommunicera 
CSR-arbetet på plattformar som möjliggör tvåstegs-kommunikation för att 
återfå förtroendet bland konsumenterna. I linje med vad tidigare forskning 
påtalat kan det även tänkas att H&M bör bemöta konsumenten på dess 
kunskapsnivå.  
 
Tidigare typexempel har visat att fallande förtroende kan få förödande 
konsekvenser. För att undvika konsekvenserna av ett förlorat förtroende 
instämmer vi med tidigare forskning som påpekat att H&M således bör 
förbättra kommunikationen med konsumenten för att på så vis återfå 
förtroendet. Ur ett långsiktigt perspektiv är förtroende avgörande för att få 
verka på marknaden, trust drives revenue. 
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8. Slutdiskussion 

 

Vår studie har undersökt den mediala kritikens påverkan på motstridiga 
intressenters uppfattning om H&M och på vilket sätt H&M kommunicerar 
sitt CSR-engagemang i strävan att återfå förtroende. Vi har skapat oss en 
uppfattning om att H&M proaktivt arbetar med CSR samtidigt som 
nyhetsmedia tenderar att återspegla en endimensionell bild av deras CSR-
arbete. Den mediala kritiken har tack vare starka relationer till H&M svagt 
inflytande på branschverksamma aktörers uppfattning om företaget. 
Konsumenten å andra sidan är betydligt mer lyhörda för nyhetsmedias 
rubriceringar vars uppfattning om H&M påverkas i högre utsträckning av 
den mediala kritiken. En ytterligare uppfattning är att H&M för en restriktiv 
CSR-kommunikation gentemot konsumenten vilket begränsar möjligheten 
för dialog och förtroendeingivande relationer. Vår uppfattning om H&M:s 
CSR-kommunikation är baserat på fyra intressenters uppfattning om 
företaget. Medvetenhet finns att ett differentiellt urval av respondenter 
möjligtvis genererat i andra uppfattningar. Strävan med studien har dock 
varit att urskilja övergripande uppfattningar snarare än att fokusera på 
enskilda åsikter. Vilket möjliggjordes genom fyra respondenter vilka 
representerar motstridiga intressentgrupper (finansiärer, NGO:er, media och 
samhället). Det för att inte skapa oss en uppfattning om H&M:s CSR-
engagemang och kommunikation utifrån enbart en intressentgrupps 
uppfattning av företaget som influeras av dess förväntningar. Det har 
bidragit till att studien konkluderats i uppfattningar om H&M:s CSR-
kommunikation som möjligtvis delas av fler intressentgrupper som bidrar 
till en mer trovärdig studie. 
 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Rapporter vilka redogjort för ett reducerat förtroende bland konsumenterna 
möjliggör inte förståelsen till varför. Trots våra analys om vad det kan 
tänkas bero på hade det varit av intresse för vidare forskning att undersöka 
faktiska bakomliggande faktorer till den negativa trenden i förtroendet. 
Ytterligare intressanta fenomen att studera är huruvida H&M:s CSR-
kommunikation skiljer sig åt mellan länder. Hur ser den mediala kritiken ut 
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i andra länder? Skiljer sig konsumentens preferenser och förtroendet 
beroende på geografiska skillnader? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
 

Kan du beskriva din position på företaget och vad den innefattar? 
 

Vad har du för relation till H&M? 
 

Hur skulle du beskriva H&Ms hållbarhetsarbete? 
 

Hur skulle du beskriva H&Ms främsta utmaningar och risker? 
 
1. Intressentteori 
Hur anser du att H&M lyckas anpassa sig till sina intressenters 
förväntningar? 
 

Har H&M begränsat sig med intressenter, är det några  intressenter 
som väger tyngre?  
 

Hur anser du att H&M arbetar med hållbarhet för att skapa värde 
för konsumenten? 
 

I vilken utsträckning involverar H&M sina intressenter i 
hållbarhetsarbetet? 

 

2. Hållbarhetsredovisning 
Hur upplever du att H&Ms hållbarhetsredovisning speglar 
verkligheten? 
 

Hur skapar H&M förtroende genom sin hållbarhetsredovisning? 
 

Lyckas de skapa förtroende för hållbarhetsarbetet genom 
hållbarhetsredovisningen? 
 

Hur använder de sig av hållbarhetsredovisningen för att 

kommunicera med sina intressenter?  
 

3.CSR-kommunikation 

Hur kommunicerar H&M hållbarhetsarbetet med sina intressenter? 
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Hur upplever du att H&M:s CSR-kommunikationsstrategi är 
utformad?  

 

Hur väl anpassat är H&M:s CSR-arbete till jämfört med 
konkurrenter i branschen?  
 
 

4. Förtroende 
Hur ser förtroendet bland olika  intressentgrupper ut för H&M? 

 

Senaste konsumentundersökningen från Sustainable Brand index 
visar på ett kraftigt reducerat förtroende för H&M bland 
konsumenterna medan den motsvarande undersökningen bland 
branschverksamma visar på ett starkt förtroende. Hur går dina 
tankar kring det?  
 

Hur arbetar H&M med hållbarhetsfrågor för att skapa förtroende 
hos sina intressenter? 
 

Hur upplever du att H&M arbetar för att reducera risken för att 
förlora intressenternas förtroende? 
 

Vilka är H&M:s främsta utmaningar när det kommer till att skapa 
förtroende för hållbarhetsarbetet? 
 

Hur samarbetar H&M med intressenter?  
 

WWF och H&M:s globala partnerskap - Hur påverkar ett sådant 
samarbete övriga intressentgrupper och förtroendet för H&M? 

 

 

5. Medial kritik 
Hur är din bild av den mediala kritiken som H&M får utstå? 
 

Hur påverkas H&M av kritiken? 
 

Hur påverkas intressenternas förtroende för H&M av den mediala 
kritiken? 

 
 
 

     


