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Abstract 

 
The purpose of this study is to gain an increased understanding of the popular and voluntary 

section “Letter of the CEO” in the annual reports. To answer the issue of the study, how can 

legitimacy mediate through a company’s CEO letter, 18 “Letters of the CEO” from one 

business case has been studied. By using the legitimacy theory, the empirical evidence has been 

analyzed with a qualitative content analysis. The business case is a well-known company that 

follows the Swedish guidelines within accounting. The conclusion of the study indicates that 

CEO-letters from the business case can mediate that they create, maintain and possibly to repair 

legitimacy. The study contributes with an increased knowledge of the section “Letters of the 

CEO” by the concepts from the legitimacy theory.  

 
Key words:  

Legitimacy theory; CEO-letter; Content analysis; Create legitimacy; Maintain legitimacy; Repair 

legitimacy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse om det populära och frivilliga avsnittet VD-

brev i årsredovisningen. Med hjälp av legitimitetsteorin har studien analyserat VD-brev. För att 

besvara studiens frågeställning, hur kan legitimitet förmedlas via ett företags VD-brev, har en 

kvalitativ innehållsanalys av 18 VD-brev från ett fallföretag gjorts. Fallföretaget är ett svenskt 

välkänt företag som följer de svenska riktlinjerna inom redovisning. Utifrån studiens slutsats 

framgår det från fallföretaget att de via VD-brev kan förmedla att de skapar, behåller och 

möjligtvis reparerar legitimitet. Studien bidrar med en ökad förståelse för avsnittet VD-brev 

utifrån begrepp från legitimitetsteorin.  

 

Nyckelord:  
Legitimitetsteori; Legitimitet; VD-Brev; Innehållsanalys; Skapa legitimitet; Behålla legitimitet; 

Reparera legitimitet.  
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1. Inledning 

Nedan inleds uppsatsen med en beskrivning av bakgrund samt problem. Det inledande avsnittet 

leder vidare till studiens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas med en presentation av 

studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

 

I Sverige år 2017 fanns det ca 65 000 registrerade aktiebolag (Bolagsverket, 2018a). Företagen 

ska varje år upprätta en årsredovisning som visar företagets finansiella information (FAR, 

2018). Syftet med årsredovisningen är att ge en fullständig samt rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning. Det är viktigt att rapporten upprättas som en helhet 

(Årsredovisningslagen 1995:1554).  

 

Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska rapporten innehålla en resultaträkning, en 

balansräkning, förvaltningsberättelse samt noter. För de företagen som klassificeras som stora 

företag ska de även upprätta en kassaflödesanalys samt en hållbarhetsredovisning (ÅRL 

1995:1554). Årsredovisningen är det enda lagstadgade verktyg som företaget har för att 

kommunicera ut finansiell information till allmänheten (Jonäll 2009, s.1). Rapporten är en 

offentlig handling, vilket innebär att allmänheten kan begära ut ett företags årsredovisning från 

Bolagsverket (Bolagsverket, 2018b). Rapporten används främst av företagets intressenter för 

att ta del av information om företaget. Företagets intressenter kan identifieras som investerare, 

kreditgivare, affärspartners, kunder, medarbetare, statliga myndigheter, samhället i stort och 

ideella organisationer. Övertid har användningen av årsredovisningen förändrats. Från att 

användas som ett beslutsunderlag för kreditgivare och investerare till att användas som en 

informationskälla för samtliga intressenter (Frostenson 2015, s. 26).  

 

Då användningen av årsredovisningar har förändrats kan även andra trender identifieras med 

rapporten. Från att dokumentet bara innehåller finansiell information, till att innehålla mer 

målande information om företaget genom bilder och annat grafiskt material. Samtidigt som 

rapporternas innehåll har förändrats har även rapporternas utseende förändrats. Det är nu viktigt 

hur informationen presenteras i avseende på design och grafik (Beattie, Dhanini & Jones 2008, 

s. 217). En annan trend som identifieras i årsredovisningens utveckling är rapportens omfång. 

Från att vara ett kompakt dokument innehållande enbart det lagstadgade delarna, som fokuserar 

på den finansiella informationen, till ett brett dokument som innehåller mer frivillig information 

(Beattie et. al 2008, s. 219). Genom den identifierade trenden bland årsredovisningar har 

återkommande inslag växt fram, ett sådant inslag är VD-brevet (Jonäll 2009, s. 2). 

 

Avsnittet VD-brev innebär att företagets verkställande direktör (VD) berättar om företagets 

verksamhet under året och dess prestation. VD-brevet behandlar vanligtvis årets resultat, 

framtida vinster, strategiska planer, marknaden, produktmix, förtroende, tillväxt, förluster samt 

synen på framtiden. Genom innehållet fastställer företagsledaren visionen den önskar dela med 

företagets intressenter i avsnittet VD-brevet (Bournois & Point 2006, s. 46). VD-brevet är 

placerat tidigt i årsredovisningen för att inleda rapporten. Avsnittet är för många mer lättläslig 

till både stil, information och tonfall. Till skillnad från övriga delar i årsredovisningen som 

kräver än mer ekonomisk grundkunskap för att tolka och förstå (Sandell, Sjöblom & Svensson, 

2018, s.1). Detta avsnitt har en rad olika beteckningar och i detta arbete används enbart 

beteckningen VD-brev. 
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1.2 Problematisering 

 

Då avsnittet VD-brev inte har några riktlinjer om vad avsnittet ska innehålla, har företag 

möjlighet att välja den informationen som ges ut. Företagets VD är ansiktet utåt för företaget, 

vilket leder till att personen har ett stort ansvar och inflytande i hur företaget uppfattas av 

omgivningen. VDn:s status definieras av omgivningen och hur dessa ser på personen. Det kan 

betyda att VDn får en väldigt hög status om allmänheten delar dennes värderingar. I stora 

välkända företag blir således även VDn allmänt känd, detta eftersom personen är frontfiguren 

och uttalar sig kring företagets syn på händelser (Amernic & Craig 2006, s. 2).  

 

Läsare av årsredovisningar använder informationen för att skapa sig en uppfattning om 

företaget (Frostensson 2015, s. 26; Jonäll 2009, s. 1). Företaget kan även via texten i VD-brevet 

påverka synen på företaget hos intressenterna (Jonäll 2009, s. 190). Avsnittet VD-brevet kan 

också ge läsarna en uppfattning om hur företaget verkar i den aktuella tidsperioden och ställer 

sig till samhällets debatter, utveckling och omvärldens politiska händelser (Sandell et. al 2018, 

s. 5). Detta i syfte för att ses som trovärdiga av allmänheten och företagets intressenter. 

Avsnittet VD-brev är antagligen det mest lästa avsnittet i årsredovisningar. Anledningen till 

detta kan vara ett antagande om att avsnittet är mer lättillgängligt och därmed lättare att förstå 

(Sandell et. al 2018, s.1).  

 

Tidigare forskning såsom Jonäll och Rimmel (2010, s. 321) menar att deras studie om VD-brev 

ger en inblick i hur företag försöker påverka deras image via VD-brevet. Detta i ett hopp om att 

företaget ska uppfattas som trovärdiga och legitima. Allmänhetens uppfattning om företaget är 

viktig för dennes fortlevnad och trovärdighet (Jonäll & Rimmel 2010, s. 310). En viktig aspekt 

för företagets trovärdighet är att ses som legitima. I ett försök till att uppfattas som legitima hos 

allmänheten kan företagen ge ut frivillig information. Denna frivilliga information kan 

kommunicerat ut via årsredovisningen, och då främst genom VD-brevet. Rapporten kan vara 

ett bra tillfälle för att ge ut informationen då många av företagets intressenter har möjlighet att 

läsa den.  

 

Amernic och Craigs (2006, s. IX) studie bidrar med en ökad förståelse om hur språket, retorik 

och framställandet av VD-brevet kan resultera i en ökad trovärdighet för företaget. De menar 

på att VD-brevet är ett spel med ord som påverkar företagets ställning i samhället. Några 

svenska forskare som är inne på samma spår som Amernic och Craig (2006) är Sandell et. al 

(2018). Deras studie visar på några olika berättarstilar som VD-brev oftast framställs i, samt 

hur avsnittet används. De olika berättarstilarna kan därför påverkar hur mottagarna av texten 

uppfattar företaget.   

 

Eftersom företag upprättar årsredovisningar en gång per år, har de därmed en möjlighet att 

kommunicera ut mer information om företaget än vad lagen kräver till dess intressenter. Som 

tidigare nämnt är VD-brevet ett frivilligt och populärt avsnitt i årsredovisningen. Det framgår 

också att det inte finns några svenska lagstadgade riktlinjer angående vad som ska finnas med 

och hur det ska framställas. Tidigare forskning har framförallt studerat VD:ns-roll, VD-brevets 

syfte, hur det har framställts samt hur VD-brev kan påverka intressenterna (Amernic & Craig, 

2006; Jonäll, 2009; Sandel et. al, 2018; Jonäll & Rimmel, 2010). Utifrån den givna bakgrunden 

och problemdiskussionen framgår det att VD-brev är ett intressant fenomen att studera. Dock 

finns det begränsad forskning kring fenomenet VD-brev. Ett ämne som tidigare inte har 

studerats är om hur legitimitet kan förmedlas via ett företags VD-brev. Studien ämnar därför 

att bidra till att fylla det identifierade gapet. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse för hur legitimitet kan förmedlas via ett 

företags VD-brev. 

 

1.4 Frågeställning 

 

För att uppnå uppsatsens syfte har en frågeställning skapats:  

 

Hur kan legitimitet förmedlas via ett företags VD-brev? 

 

1.5 Avgränsning 

 

I denna uppsats studeras enbart VD-brevet i årsredovisningen för ett specifikt företag över tid. 

Företaget som valdes är Hennes & Mauritz. Avgränsningar har gjorts för 

undersökningsperioden som innefattar 18 år (2000 - 2017). Den teoretiska utgångspunkten har 

begränsats till en teori, legitimitetsteorin.  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten för detta arbete. Avsnittet inleds med 

definitionen av begreppet legitimitet. Därefter introduceras tre olika typer av legitimitet, 

pragmatisk legitimitet, moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet. Därpå definieras 

legitimitetsgap samt hur legitimitet kan skapas, behållas och repareras. Avslutningsvis 

påpekas kritik mot legitimitetsteorin, samt en presentation av studiens analysmodell.  

 

2.1 Legitimitetsteorin  

 

Enligt Svenska Akademiens ordböcker (2018) definieras begreppet legitimitet som laglighet 

och lagligt berättigande. Begreppet legitimera definieras också som något som erkänns som 

lagligt samt styrka sin identitet. Nationalencyklopedin (2018) menar även att begreppet 

legitimitet i allmänt språkbruk oftast syftar till ett moraliskt berättigande.  

 

Suchman (1995, s. 574) identifierar legitimitet som en social konstruktion. Med detta menar 

Suchman att den sociala konstruktionen är överensstämmelsen mellan beteendet av 

organisationen och samhällets uppfattning om det beteendet. Legitimiteten blir därför beroende 

av samhällets uppfattningar.  

 

Studien som Suchman (1995, ss. 575–576) utförde har en utgångspunkt i tidigare forskning 

inom legitimitetsteori, som i huvudsak var uppdelade i två områden, strategisk och institutionell 

legitimitet. Den strategiska synen på legitimitet menar att legitimiteten ska ses som en resurs. 

Medan den institutionella synen menar att legitimitet inte ska ses som en resurs, utan som 

grundläggande uppfattningar och normer. Suchman (1995, s. 577) förespråkar att dessa två bör 

kombineras i olika situationer.   

 

I linje med Suchman (1995) menar även Deegan (2002, s. 293) att legitimitet ses som ett socialt 

kontrakt. Organisationens existens är beroende av det sociala kontraktet, om samhället anser att 

organisationen har brutit det sociala kontraktet kommer det få konsekvenser. Dessa 

konsekvenser kan exempelvis vara att allmänhetens efterfrågan sjunker, att det bildas lagar och 

regler för att undvika liknande händelser, ökade skatter för organisationen samt att tillskjutandet 

av kapital och arbetskraft upphör (Deegan 2002, s. 293). Begreppet socialt kontrakt är väldigt 

brett och kan inte definieras med någon exakthet, Deegan (2002, s. 293) menar därför att det 

sociala kontraktet kan uppfattas på olika sätt av olika chefer.  

2.1.1 Tre typer av legitimitet 

Suchman (1995, s. 571) nämner att det inom teorin går att i huvudsak identifiera tre olika typer 

av legitimitet. Dessa är pragmatisk legitimitet, moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet.  

 

Pragmatisk legitimitet innebär att egenintresset är i fokus hos allmänhetens individer. 

Organisationens fokus är att rikta sig till de individer som anses vara organisationens målgrupp. 

Företaget ska antingen erbjuda målgruppen möjlighet till att påverka beslut eller möta deras 

behov. Görs detta uppnår organisationen pragmatisk legitimitet, då organisationens agerande 

eller beteendet överensstämmer med intressenternas behov (Suchman 1995, s. 578).  

 

Moralisk legitimitet är sociotropiskt och betyder att organisationen är i starkt behov av social 

acceptans. För att uppnå moralisk legitimitet behöver organisationen därför uppnå en form av 

normativt godkännande. Detta genom att ställa sig frågor om aktiviteterna som genomförs 
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uppfyller omgivningens krav och bidrar till en tilltalande social välfärd. Omgivningen betraktar 

organisationen samt dess aktiviteter, och bedömer dem baserat på övertygelsen om vad som är 

rätt eller fel i samhället (Suchman 1995, s. 579). Med andra ord baserat på de rådande normerna 

i samhället.  

 

Kognitiv legitimitet baseras på begriplighet och aktiviteter som tas för givet. Begriplighet inom 

legitimitet ses som att omgivningen får förklaringar till organisationens aktiviteter. 

Legitimiteten som tas för given är en stark och knappt märkbar form av legitimitet. Då 

organisationer befinner sig i en legitimitetskris räcker det med att organisationen förklarar för 

allmänheten vad som skett. Förklaringen skall bli accepterad annars upprätthålls inte 

legitimiteten enligt det kognitiva synsättet (Suchman 1995, ss. 582–583).  

 

Gemensamt för dessa tre typerna av legitimitet är att de bygger på samma grund, den sociala 

konstruktionen, men de skiljer sig då de vilar på olika dynamiker av beteende. Dessa är som 

ovan nämnda egenintresse, normativt godkännande samt förståelse (Suchman 1995, s. 577). 

2.1.2 Legitimitetsgap  

Legitimitetsgap uppstår då samhällets förväntningar på en organisations beteende inte 

överensstämmer med det organisationen faktiskt gör (Deegan & Unerman 2011, s. 329).   Islam 

& Deegan (2010, s. 134) påstår också att legitimitetsgap kan uppstå av media. Detta då media 

kan granska företaget och hitta information som allmänheten inte tycker är acceptabelt.  

Eftersom legitimitet ges av omvärlden och omvärlden ständigt förändras anser Deegan (2002, 

s. 296) att uppfattningen om legitimitet kan förändras över tid. Uppfattningen om legitimitet 

över tid påverkar således även legitimitetsgapet. När gapet uppstår behöver organisationens 

ledning agera för att reducera gapet, om ledningen uppfattar gapet som ett problem. Då 

legitimitetsteorin grundar sig på uppfattningar innebär det att organisationen måste förklara 

aktiviteten för allmänheten, i ett försök att minska gapet. Denna förklaring kan genomföras i 

årsredovisningen eller andra allmänna rapporter (Deegan 2002, s. 296).  

 

O’Donovan (2002, s. 351) belyser likt Deegan (2002) att organisationer kan kommunicera 

information genom deras årsredovisningar. Den frivilliga informationen som organisationens 

ledning presenterar i årsredovisningen kan ses som en möjlighet att nå ut med ett specifikt 

budskap eller synsätt till allmänheten. Den frivilliga informationen i årsredovisningen kan även 

ses som en möjlighet att skapa, behålla och reparera legitimitet (O’Donovan 2002, s. 349). 

2.1.3 Skapa legitimitet  

Enligt O´Donovan (2002, s. 349) behöver företagsledare vara förebyggande för att skapa 

legitimitet till organisationen. För att företagsledare skall kunna vara förebyggande behöver 

ledarna styra spridningen av information så att den anpassas för marknaden organisationen 

vistas i.  

 

För att skapa legitimitet kan en strategi för ett företag vara att anpassa sig efter den rådande 

omgivningen organisationen befinner sig i. Detta innebär att organisationen anpassar sina 

värderingar så att de matchas med den aktuella situationen och omgivningen. Anpassningen 

innebär att organisationen lever upp till omgivningens krav och normer. Då organisationen 

anpassar sig till samhället skapar de legitimitet, då intressenternas värderingar är enig med 

organisationens. Istället för att en organisation kan anpassa sig till omgivningen är en annan 

strategi att organisationen inte anpassar sig. Organisationen identifiera då de intressenter med 
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samma värderingar som organisationen själv har. Vid denna strategi får organisationen 

legitimitet av de utvalda intressenterna, om organisationen lyckas med identifieringen. En 

ytterligare strategi till att skapa legitimitet är att organisationen manipulerar marknaden. 

Organisationen kan då påverka marknaden så att nya samt befintliga intressenter får nya 

uppfattningar om vad som är legitimt hos organisationen (Suchman 1995, s. 587). 

 

Ovan presenterade strategier för att skapa legitimitet: 

 

• Anpassa sig efter den rådande situationen och deras värderingar på marknaden som 

organisationen befinner sig i.  

• Lokalisera sig till den marknaden för att hitta intressenter där den rådande situationen 

och värderingar överensstämmer med organisationens.  

• Manipulera marknaden för att skapa nya intressenter och nya värderingar på en ny 

marknad.   

2.1.4 Behålla legitimitet  

Generellt sett inom legitimitetsteorin anses det vara en lättare uppgift att behålla legitimitet än 

att skapa samt reparera den (Suchman 1995; O’Donovan 2002). Suchman (1995, s. 594) menar 

att det finns två kategorier att arbeta med för att behålla legitimitet för organisationen. Dessa är 

att förutse framtida förändringar samt att bevara gamla meriter. O’Donovan (2002, s. 349) 

menar att företagsledare behöver identifiera målgruppens efterfrågan och behov, i nutid och 

framtid, för att vara i stånd att behålla organisationens legitimitet. Vidare argumenterar 

O´Donovan (2002) när en organisations legitimitet är hotad kan ledningen agera utifrån olika 

strategier för att behålla legitimiteten.  

 

En strategi till att behålla legitimitet för en organisation kan vara att undvika debatter och 

uttalanden till allmänheten. Vid en negativ situation för företaget kan denna strategi göra mer 

nytta än ett uttalande. Vidare föreslås det en annan strategi som menar på att organisationen kan 

öka förståelsen och påminna om verksamhetens nytta till intressenterna för att behålla 

legitimitet. Legitimiteten behålls genom att organisationen förklarar för intressenterna varför 

det är viktigt att organisationen finns och verkar i samhället. Ett annat förslag på strategi är att 

forma uppfattningarna om organisationen genom att till exempel påminna om tidigare 

framgångar och framsteg. Det fjärde förslaget på strategi för att behålla legitimitet är att anpassa 

organisationen efter intressenternas värderingar. Legitimiteten behålls då organisationens 

aktiviteter är samstämmigt med målgruppens uppfattning om vad som är legitimt (O’Donovan 

2002, s. 348).    

 

Ovan presenterade strategier för att behålla legitimitet: 

 

• Undvika debatter och uttalanden till allmänheten.  

• Öka förståelsen om svårigheter inom organisationens verksamhet och påminna om 

nyttan med organisationens verksamhet.  

• Försök att forma uppfattning om organisationen.   

• Anpassa organisationen utefter intressenternas värderingar.   
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2.1.5 Reparera legitimitet  

Suchman (1995, s. 597) menar på att organisationen behöva reparera sin legitimitet när en 

oförutsedd kris sker. Det kan exempelvis vara när media granskar organisationens aktiviteter 

och upptäcker någonting som inte håller sig inom det sociala kontraktet (Deegan & Unerman 

2011, s. 330). O’Donovan (2002, s. 350) belyser det faktum att reparera legitimitet i många 

avseenden genomförs med liknande strategier som att behålla legitimiteten inom 

organisationen.   

 

Då en organisation behöver reparera sin legitimitet är en strategi att försöka normalisera 

situationen. Normaliseringen innebär att organisationen försöker återföra situationen till det 

normala innan den oförberedda incidenten inträffade. De uppfattningar som uppkom vid 

incidenten hos omgivningen försöks då tonas ned för att undvika negativ koppling. Att 

genomföra omstrukturering i företaget för att behålla legitimiteten ses också som en 

handlingsplan. Organisationen kan välja att byta ledning, företagsledare eller 

organisationsstruktur. En annan viktig strategi är att inte handla i panik vid en krissituation för 

att reparera legitimiteten (Suchman 1995, s. 597). 

 

Ovan presenterade handlingsplaner för att reparera legitimitet:  

 

• Försöka att normalisera situationen. 

• Genomföra omstruktureringar.  

• Agera inte i panik.  

 

2.2 Kritik till legitimitetsteorin  

 

Deegan (2002) belyser problematiken med legitimitetsteorin. Det är många teorier som går in i 

varandra såsom legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori. Vidare menar Deegan 

(2002, s. 295) att legitimitetsteorin utgår från samhällets syn på organisationer. Det går då att 

diskutera om vilka som har möjlighet att påverka organisationer då samhället inte visar allas 

syn på legitimitet. Deegan (2002, s. 298) belyser även att legitimitetsteorin inte är tillräckligt 

utvecklad och studerad, vilket innebär att det finns luckor i litteraturen. Zyznarska-Dworczak 

(2017, s. 197) menar även hon att legitimitetsteorin fortfarande är en underutvecklad teori som 

behöver bli mer förfinad. Legitimitet som ämne är väldigt abstrakt och det finns en rad olika 

frågor som är obesvarade. Några av dess frågor presenteras av Deegan (2002, s.298) i sin text, 

såsom: 

 

• Hur organisationen vet när en legitimitetskris uppstår utifrån det sociala kontraktet 

• Hur organisationen vet vad samhället eftersträvar  

• Hur olika grupper i samhället har olika möjligheter att påverka organisationen 

• Vilka grupper organisationen anses vara mer inflytelserika än andra  

• Vilka legitimitetsskapande aktiviteter fungerar i praktiken  

 

Legitimitetsteorin är relevant för att förklara motivationen hos en organisation att lämna ut 

frivillig information till allmänheten (Islam och Deegan 2010, s. 133). Även om teorin har vissa 

brister anses den ändå lämplig till denna studie. Dels då avsnittet VD-brev är en frivillig del 

med information till allmänheten. Dels då syftet med studien är att få en ökad förståelse om hur 

legitimitet kan förmedlas via ett företags VD-brev. Dessutom kan det teoretiska strategierna 
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och perspektiv som presenterats tidigare i avsnittet, tillämpas för att besvara studiens 

frågeställning. 

 

2.3 Analysmodell  

 

Med hjälp av den presenterade teoretiska referensramen har en analysmodell sammanställts i 

figur 1. 

 

Analysmodellen utgår ifrån de teoretiska strategierna som Suchman (1995) och O’Donovan 

(2002) presenterar. Beroende på vilken strategi som identifieras, kategoriseras strategin in i att 

skapa, behålla eller reparera legitimitet. Modellen innehåller även de tre olika synvinklarna på 

legitimitet som Suchman (1995) presenterar, dessa är pragmatisk-, moralisk- samt kognitiv 

legitimitet. Synvinklarna används för att på olika sätt analysera legitimiteten som har 

identifierats.  

 

 
Figur 1. Egenarbetad analysmodell 
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3. Metod och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt introduceras metodvalet till denna studie samt en beskrivning av metoden. 

Därefter presenteras avgränsningen för studien, tillvägagångssättet, studiens trovärdighet 

samt metodreflektion.  

 

3.1 Undersökningsmetod 

 

Studien baseras på de teoretiska begreppen att skapa, behålla och reparera legitimitet. Dessa 

begrepp återfinns i legitimitetsteorin. Studien har en deduktiv ansats, då den utgår från teorin 

(Jacobsen 2017, s. 19). Eftersom syftet med studien är att få en ökad förståelse om VD-brev, 

har en kvalitativ metod valts. Detta eftersom en kvalitativ metod har som mål att skapa 

förståelse för ett fenomen, till skillnad från kvantitativ som har mål att söka en generaliserad 

slutats (Jacobsen 2017, s. 91). En innehållsanalys är lämplig när en kommunikationstext ska 

undersökas, såsom ett dokument från en organisation (Bryman & Bell 2013, s. 299). Därför har 

en innehållsanalys valts som studiens undersökningsmetod, detta då studien undersöker VD-

brev. En kvalitativ innehållsanalys ska identifiera teman i texten som undersöks, dessa teman 

ligger därefter till grund för analysen, i syfte att uppnå en förståelse om fenomenet (Bryman & 

Bell 2013, s. 565; Elo & Kyngäs, 2008, s.109).  

 

En innehållsanalys består av tre delar, dessa tre delar är kodning, tematisering och summering 

(Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, s. 34). Kodning innebär att identifiera nyckelord eller 

begrepp som är centrala för texten som studeras. Detta kan till exempel vara ord som nämns ett 

flertal tillfällen i texten, eller som har ett stort fokus i texten. Identifieringen av nyckelord skiljer 

sig åt beroende på vilken text som studeras samt varför den studeras. Detta eftersom studierna 

har olika utgångspunkter från teori, litteratur samt forskning. Syftet med kodningen är att forma 

ett begreppsligt ramverk som grundar sig i studiens utgångspunkt (Hjerm et. al 2014, s. 50). 

Tematisering innebär att identifiera kopplingar mellan nyckelorden och sortera dessa på ett 

systematiskt sätt. Detta kan innebära att koderna kopplas samman och tilldelas en gemensam 

kategori (Hjerm et al 2014, s. 63). Till exempel kan orden sol, moln och regn kopplas till 

kategorin väder. På detta sätt sorteras koderna i passande teman för att kopplas till studiens 

valda teori (Hjerm et al 2014, s. 63). Summering innebär att de funna kategorierna summeras 

och analyseras för att kunna dra slutsatser samt att identifiera eventuella samband (Hjerm et al 

2014, s.73). 

 

3.2 Urval  

 

För att besvara studiens frågeställning, hur kan legitimitet förmedlas via ett företags VD-brev, 

har ett fallföretag valts. Detta för att en fallstudie ger en ökad förståelse om ett fenomen 

(Jacobsen 2017, s. 68). En fallstudie är en detaljerad studie på ett enskilt fall (Bryman & Bell 

2013, s. 84), och är avgränsad i tid (Jacobsen 2017, s. 68). Därför har ett företag samt en 

begränsad tidsperiod valts för studien. Undersökningsperioden innefattar åren 2000 till 2017. 

18 VD-brev granskas från fallföretaget för att få den fördjupade förståelsen om fenomenet VD-

brev. Valet av tidsperioden baseras på att VD-breven är de mest aktuella då studien utförs år 

2018. Det är fallföretagets VD-brev som är i fokus för denna studie. 

 

För att avgränsa studien är fallföretaget ett svenskt företag som följer de svenska riktlinjerna 

inom redovisning. Ytterligare avgränsning är även att fallföretaget ska ha avsnittet VD-brev i 

sin årsredovisning. Dessutom kan valet av ett större svenskt företag som fallföretag vara 
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intressant, då det kan antas att större företags årsredovisning läses av många intressenter. Valet 

av fallföretag föll därför på Hennes & Mauritz som uppfyller ovanstående kriterier (Hennes & 

Mauritz 2018a). Dessutom är H&M ett välkänt svenskt företag som verkar på internationella 

marknader. H&Ms årsredovisningar är väldigt omfattande och välarbetade, de snittar på ca 100-

sidor per år (Hennes & Mauritz 2018b). Detta gör att företagets VD-brev blir intressanta att 

studera.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Datan som är hämtad för denna studie är kvalitativ sekundärdata, då studien har analyserat 

existerande texter i form av VD-brev (Jacobsen 2017, s. 93). Till studien har årsredovisningar 

från 2000 till 2017 hämtats från fallföretagets hemsida (Hennes & Mauritz 2018b).  

 

Undersökningen började med att årsredovisningarna för de aktuella undersökningsåren, 2000–

2017, lästes igenom av alla tre skribenter. Därefter upprättades ett kodningsschema för studien 

som grundas på tidigare presenterad information om en innehållsanalys. Summering har inte 

tillämpats på denna studie då de teman som identifierats är få och väl definierade utifrån VD-

breven. Utgångspunkten av kodningsschemat visas i figur 2 som presenteras nedan.  

 

 
Figur 2. Kodningsschema. 

Innehållsanalysen fortsatte med att samtliga VD-breven lästes igen i kronologisk ordning av 

alla tre skribenter. Texten har vid samtliga tillfällen lästs som en helhet, detta för att inte gå 

miste om kontexten av brevet. Stycken och meningar som anses vara relevanta för att besvara 

frågeställningen har valts ur från VD-breven. Viktigt att poängtera är att vissa delar av VD-

brevet inte har ansetts vara relevant för att besvara frågeställningen, och har därför inte tagits 

med i kodningen. Kodningen har skett manuellt i Excel utifrån kodningsschemat (se figur 2). 

De utvalda delarna från VD-breven har placerats i kodningsschemat och fått en kod baserat på 

innehållet, därefter har koden placerats i ett tema. Inom varje tema kan det finnas ett flertal 

koder. Nedan i figur 3 visas ett utdrag av kodningen (se bilaga 8).   

 

 
Figur 3. Utdrag ur kodningsschema från VD-brevet 2007. 

Innan resultatet sammanställdes har skribenterna läst igenom samtliga stycken och meningar i 

kodningsschemat. Detta för att säkerställa att kodningen har blivit korrekt och placerats i 

korrekt tema. En till genomgång gjordes av innehållsanalysens kodning för att återigen 
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säkerställa att kodningen placerats under rätt tema. Den fullständiga innehållsanalysen finns i 

bilagor för samtliga undersökningsår.  

 

Efter att innehållsanalysen färdigställdes identifierades innebörden av de teman som framgick 

av innehållsanalysen. Definitionen av varje tema som presenteras i avsnitt 4.3, grundar sig i de 

valda styckena från VD-breven.  

3.3.1 Analysmetod 

Analysmodellen (se figur 1 i avsnitt 2.3) används för att studera innehållet som presenteras i 

H&Ms VD-brev för undersökningsperioden. Detta för att besvara studiens frågeställning. Den 

genomförda analysen presenteras i avsnitt 5.  

 

Det första steget i analysen innebär att det identifierade temat placeras i en av de tre 

kategorierna, skapa, behålla eller reparera legitimitet. Placeringen har gjorts beroende på vilken 

eller vilka teoretiska strategier som uppfattas utifrån VD-brevet. Det andra steget i analysen 

innebär att efter placering av temat gjorts i en kategori, analyseras kategorin och temat utifrån 

de tre olika synsätten på legitimitet. Dessa är pragmatisk-, moralisk- och kognitiv legitimitet.  

 

3.4 Litteratur 

 

Med hjälp av Google Scholar och Örebro Universitets databaser har litteratur i form av 

vetenskapliga artiklar hämtats. Även ett flertal böcker har hämtats från Örebros 

Universitetsbibliotek. Vid sökandet av litteratur har sökord använts såsom ”organisational 

legitimacy”, “letter of CEO”, “VD-brev”, “VD-ord”, “legitimitetsteori” och “legitimacy 

theory”. Valet av vetenskapliga artiklar grundas på om de är relevanta för studien, antalet 

citeringar och om de är vetenskapligt granskade. Till teoriavsnittet valdes artiklar som är 

betydelsefulla för legitimitetsteorin. Hänsyn har inte tagits till vilket år artiklarna har 

publicerats, utan till artikelns innehåll och relevans.  

 

3.5 Trovärdighet 

 

En undersökning skall vara trovärdig och tillförlitlig (Jacobsen 2017, s. 14). Triangulering är 

ett alternativ till giltighet då det reflekterar ett försök i att säkerställa en djupgående förståelse 

för fenomenet som undersöks. Det kan tolkas som en strategi som lägger till stränghet, 

komplexitet, rikedom, djup och bredd till undersökningen, då det kan vara flera observatörer, 

perspektiv, empiriskt material och metodologiska metoder i en studie (Denzin & Lincoln 2011, 

s. 5). Då det är tre författare som har gjort denna studie har triangulering tillämpats. Det innebär 

att samtliga författare har studerat materialet och dubbelkollat resultatet (Bryman & Bell 2013, 

s. 404). Detta ger en högre trovärdighet för resultatet. Vidare visas den utförda kodningen öppet 

i studien (se bilagor), detta för att läsare ska få chans att ta del av den. Det här leder till att 

läsaren själv kan ta ställning till kodningen. En öppen kodning i studien leder till ökad 

trovärdighet.  

 

Den insamlade empirin är relevant och giltig för studien då den används för att besvara 

frågeställningen (Jacobsen 2017, s. 14). Syftet med studien är att få en ökad förståelse kring 

VD-brev och därför har VD-brev granskats. VD-brev är skapade av människor och det kan då 

ifrågasättas om VD-breven ger en korrekt bild av verkligheten. Detta då det är möjligt för 

personen som skapar VD-brev att inte ge ut all information. Något som kan påverka studiens 

interna giltighet (Jacobsen 2017, s. 149). Å andra sidan har samtliga VD-brev granskats av 
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revisorer då avsnittet ingår i årsredovisningen, vilken ska granskas av minst en revisor innan 

fastställandet. Detta för att säkerställa att informationen i årsredovisningen är korrekt och ger 

en rättvisande bild av företaget (SFS 2005:551). Med detta som stöd kan det anses att studiens 

interna giltighet stärks.  

 

Valet av att göra en fallstudie påverkar studiens externa giltighet. Detta då en studie med fler 

fallföretag resulterar till en större chans att dra en eventuell generaliserad slutsats (Jacobsen 

2017, s. 155). Endast ett företag har valts till fallföretag då studien inte avser att jämföra VD-

brev företag emellan. Å ena sidan påverkar detta val studiens externa giltighet då det blir svårt 

att dra en generaliserad slutsats utifrån studiens resultat. En studie med fler fallföretag hade 

möjligtvis påverkat studiens resultat, till att dra en generaliserad slutsats om VD-brev. Å andra 

sidan undersöker denna studie 18 VD-brev, vilket ger mer information om fenomenet VD-brev 

än en jämförelse mellan företags VD-brev.  

 

Litteraturen som ligger till grund för detta arbete ökar studiens trovärdighet. Detta då 

skribenterna har sökt litteratur om legitimitetsteorin som grundas på välkända och etablerade 

namn inom området. Vidare har studien under arbetets gång granskats av andra studenter samt 

studiens handledare och bisittare. Detta gör att studien får kommentarer om synvinklar, 

förbättringar och förtydligande som stärker studien i sin helhet.  

 

3.6 Metodreflektion 

 

En innehållsanalys är en objektiv analysmodell (Bryman & Bell 2013, s. 316) dock har 

tolkningar gjorts av författarna vid kodningen av VD-breven, vilket kan påverka objektiviteten. 

Detta då skribenternas tidigare kunskaper och förståelse om redovisning och företagsekonomi 

kan ha påverkat studiens objektivitet. Vidare kan det också diskuteras om att skribenternas 

kunskaper gjort det möjligt att ta sig an denna studie. Vid kodning finns det även en risk att 

stycket eller meningen blir tagen ur sitt sammanhang och kan därför tappa sitt rätta syfte 

(Bryman & Bell 2013, s. 591). Tolkningar är däremot oundvikligt vid kodning i en 

innehållsanalys (Bryman & Bell 2013, s. 319). Å andra sidan har triangulering tillämpats och 

därför minskat risken för att tolkningarna ska bli inkorrekta.   

 

Viktigt att poängtera är att fallföretaget som valts, i denna studie H&M, inte representerar alla 

företag angående studiens resultat (Jacobsen 2017, s. 87). Det är svårt att dra generella slutsatser 

från resultatet av studien för att tillämpa det på alla företag (Jacobsen 2017, s. 68). 
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4. Empiriskt beskrivning 

I avsnittet introduceras i korthet det valda fallföretaget. Vidare presenteras en 

sammanställning av innehållsanalysens kodning. Utifrån sammanställningen definieras 

innehållsanalysens teman. 

 

4.1 Hennes & Mauritz 

 

Hennes & Mauritz AB startade som Hennes redan år 1947 av Erling Persson, företaget bestod 

då endast av en butik i Västerås. Idag är Hennes & Mauritz, mer känt som H&M, ett svenskt 

koncernföretag som består av nio varumärken. Dessa är, H&M, H&M-home, COS, & Other 

stories, Weekday, Cheap Monday, Monki, Arket och Afound. De verkar på marknader inom 

mode, skönhet, accessoarer, inredning och mat. H&M-gruppen är ett svenskägt företag som 

bedriver verksamhet på internationella marknader med deras 171000 medarbetare. De är 

verksamma på 71 marknader med över 4800 butiker samt 47 online marknader (H&M 2018c).  

4.1.1 H&Ms varumärken  

H&M är moderbolaget i koncernen, deras affärsidé är att erbjuda mode och kvalité för bästa 

pris på ett hållbart sätt. Varumärket H&M har i dagsläget 4353 egna butiker runt om i hela 

världen (H&M 2018d).  

 

COS, Collection of Style, är ett dotterbolag i H&M-gruppen och bildades år 2006, varumärket 

erbjuder designade, moderna modeplagg för kvinnor, män och barn till ett högre prissegment. 

COS har i dagsläget 255 egna butiker runt om i världen (H&M 2018e). 

 

Weekday är även det ett dotterbolag till H&M-koncernen, varumärket grundades 2002 men 

blev en del av koncernen under 2008. Weekday är ett modernt och medvetet mode- och 

denimmärke, de riktar sig mot urbana unga vuxna. I dagsläget har Weekday 34 egna butiker på 

ett fåtal marknader runt om i världen (H&M 2018f). 

 

Cheap Monday är ett denimmärke som grundades år 2004 under Weekday, men blev även det 

en del av H&M-koncernen under 2008 och är idag ett eget varumärke. Cheap Monday erbjuder 

denim produkter, modekollektioner och accessoarer för både män och kvinnor. Varumärket har 

en egen butik och har i dagsläget 2000 återförsäljare på ett flertal marknader runt om i världen 

(H&M 2018g).  

 

Monki grundades år 2006 och blev en del av H&M-gruppen under 2008. Varumärket erbjuder 

trendiga kollektioner för unga kvinnor, med inspiration från Asien och Skandinavien. I 

dagsläget har Monki 119 egna butiker på internationella marknader (H&M 2018h). 

 

H&M-home grundades år 2009 och erbjuder textil och heminredning. Varumärket finns att 

köpa i 345 H&M-butiker och online. Under 2018 öppnar varumärket tre fristående 

konceptbutiker (H&M 2018i).   

 

& Other Stories grundades år 2013 under H&M-koncernen. Varumärket erbjuder kvinnor 

designade skor, väskor, accessoarer, skönhetsprodukter samt kläder. & Other Stories har 63 

egna butiker på marknader runt om i världen (H&M 2018j).  
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Arket grundades 2017 under koncernen och erbjuder kläder till män, kvinnor och barn samt 

noga utvalda heminredningsdetaljer. Dessutom erbjuder varumärket ett café i varje butik med 

rötter i det nordiska köket. Antalet butiker som varumärket har i dagsläget är 12 och de finns 

på ett fåtal marknader i världen (H&M 2018k) 

 

Afound grundades 2018 och erbjuder ett nytänkande koncept med rabatterade varor från 

välkända märken, inom mode och livsstil för både kvinnor och män. Afound har i dagsläget 

endast tre butiker i Sverige (H&M 2018l).  

 

4.1.2 Verkställande Direktör (VD) 
 

H&Ms verkställande direktör ska ansvara för den löpande förvaltningen av företaget, detta 

innebär bland annat att VDn rekryterar de ledande befattningshavarna. Det betyder att VDn 

väljer ledningsgruppen för organisationen. Dessutom ansvarar VDn för rapportering till 

styrelsen om företagets utveckling, samt tar fram beslutsunderlag i olika frågor. Företagets VD 

ansvarar också för all kontakt med näringslivet, myndigheter och media (H&M 2018m).  

 

Under årens gång har H&M haft ett antal personer på VD-posten, nedan listas samtliga (H&M 

2018n).  

 

1947–1982 Erling Persson, grundare av H&M.   

1982–1998 Stefan Persson, son till Erling Persson.  

2000–2009 Rolf Eriksen 

2009– Karl-Johan Persson, son till Stefan Persson.  

 

4.2 Sammanställning av kodning 

 

Nedan presenteras i tabell 2 studiens sammanställning av kodningen. Tabellen visar varje 

studerat år, vilka teman som har identifierats i VD-brevet samt en allmän reflektion av 

författarna om året. För fullständig kodning se bilagor.  

 

År Identifierade 

teman Reflektion om året 
År 

Identifierade teman Reflektion om året 

 

 

2017 

Omvärld, 

varumärke, 

lönsamhet, 

hållbarhet, 

intressenter, 

strategi, expansion, 

digitaliserad 

expansion.  
Årets reflektion: 

Digitalisering! 

 

 

2016 

Expansion, 

intressenter, 

lönsamhet, 

digitaliseras 

expansion, 

omvärlden, 

varumärken, strategi, 

hållbarhet. 

Reflektion av året: 

Mycket hållbarhet och 

förklaring om hur arbetet 

går till. Mycket belysning 

om att de är stora på 

marknaden. 

 

 

2015 

Expansion, 

intressenter, 

varumärke, 

hållbarhet. 

Reflektioner om året: 

mycket hållbarhet, 

expansion och 

lönsamhet. 

 

 

2014 

Intressenter, 

lönsamhet, digital 

expansion, 

varumärke, 

expansion, hållbarhet, 

strategi, omvärld. 

Reflektion om året: 

Mycket fokus på 

medarbetarnas roll i 

företaget, samt hållbarhet, 

lönsamhet och expansion 

 

 
Expansion, 

strategi, 

intressenter, 

Reflektion om året: 

inget fokus på 

designsamarbeten. 

 

 
Expansion, digital 

expansion, lönsamhet, 

intressenter, 

Reflektion om året: ingen 

upplysning om 

designsamarbeten. 
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2013 lönsamhet, digital 

expansion, 

hållbarhet, 

värderingar, 

omvärlden. 

Mycket fokus på 

expansion och 

lönsamhet. 

2012 hållbarhet, 

varumärke, omvärld. 
Mycket upplysning om 

expansion och lönsamhet. 

2011 

Expansion, 

lönsamhet, 

strategi, 

varumärke, 

intressenter, 

hållbarhet, 

värderingar, 

omvärlden. 

Reflektion om året: 

expansion, lönsamhet, 

varumärke. ingen 

upplysning om 

designsamarbeten.  

2010 

Intressenter, 

lönsamhet, 

varumärke, 

hållbarhet, expansion, 

strategi, omvärlden. 
  

Reflektion om året: 

Mycket fokus på 

företagets varumärke men 

även expansion och 

lönsamhet.  

2009 

Expansion, 

omvärlden, 

varumärke, 

intressenter, 

strategi, hållbarhet, 

lönsamhet, 

omvärlden. 

Reflektion av året: Ny 

VD. Mycket fokus på 

företagets varumärke 

men även expansion och 

lönsamhet.  

2008 

Omvärlden, 

intressenter, strategi, 

expansion, 

varumärke, 

hållbarhet, 

omstrukturering. 

Reflektion av året: 

Lågkonjunktur då det är 

finanskris. Trycker på att 

de är starka med 

lönsamhet och expansion 

trots rådande konjunktur.  

2007 

Expansion, 

intressenter, mode, 

hållbarhet, 

expansion, 

varumärke, 

lönsamhet. 

Reflektion om året: 

Genomsyras av 

lönsamhet, expansion, 

hållbarhet. Stort fokus 

på mode 
2006 

Mode, intressenter, 

lönsamhet, 

digitaliserad 

expansion, 

omstrukturering, 

varumärke, 

hållbarhet, expansion. 

Reflektion om året: 

Genomsyras av 

expansion, lönsamhet 

samt hållbarhet. Mycket 

varumärke uppbyggande, 

gällande Home, skor och 

COS. 

2005 

Varumärke, 

intressenter, 

expansion, 

lönsamhet, mode, 

digitaliserad 

expansion. 

Reflektion av året: 

Genomsyras av 

expansion och 

lönsamhet. Ingen 

information om CSR 

och hållbarhet. 

2004 

Expansion, 

lönsamhet, 

intressenter, mode, 

varumärke, 

hållbarhet, strategi. 

Reflektion av året: 

Genomsyras av 

hållbarhet, expansion och 

mode. Nytt är deras CSR-

rapporter som kommer i 

en separat rapport. 

2003 

Expansion, 

lönsamhet, 

intressenter, 

värderingar, 

hållbarhet, strategi. 

Reflektioner av året: 

mycket om årets 

lönsamhet och 

expansion. Samt mål för 

framtiden och företagets 

ansvarstagande. 

2002 

Lönsamhet, 

intressenter, mode, 

expansion, strategi, 

hållbarhet. 

Reflektioner av året: 

lönsamhet och expansion. 

Men även mycket 

förklaringar kring 

företagets verksamhet.  

2001 

Intressenter, 

lönsamhet, 

expansion, mode, 

hållbarhet, 

omvärld. 

Reflektion av året: 

mycket fokus på 

lönsamhet och att 

företaget är stabilt 
2000 

Expansion, 

intressenter, 

lönsamhet, mode, 

strategi. 

Reflektion av året: 

mycket expansion och 

lönsamhet. Det går bra 

för H&M. 

Tabell 1. Sammanställning av kodning.  

4.3 Definition av identifierade teman från kodningen  

 

Utifrån innehållsanalysen har elva teman identifierats. Dessa teman är digital expansion, 

expansion, hållbarhet, intressenter, lönsamhet, mode, strategi, omstrukturering, omvärld, 

varumärke och värderingar. Nedan definieras de identifierade teman utifrån kodningen.   
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4.3.1 Digital expansion  

Digital expansion innebär att omvärlden förändras för fallföretaget, med avseende på den 

digitala utvecklingen. De kan innebära utveckling av digitala plattformar såsom handel online 

samt applikation för mobila enheter. Förändringen i den digitala omvärlden kan innebära att 

konsumentbeteendet förändras, förväntningar hos kunder påverkas och konkurrensen förändras 

i och med den digitala utvecklingen som sker.   

 

Detta tema har identifierats i VD-breven exempelvis genom nedanstående stycken: 
 

“Vi har också beslutat oss för att utöka distanshandeln genom att expandera utanför Norden. Först ut 

blir Nederländerna där vi startar internethandel från och med hösten 2006” (se bilaga 6).  

 
“Ett annat område som vi satsar mycket på är onlinehandeln, som blir allt viktigare. Vår 

onlineförsäljning fortsätter att utvecklas mycket väl och e-handel på hm.com, som är en av världens 

mest besökta modesajter, gör att vi når ännu fler kunder med vårt erbjudande” (se bilaga 14). 

 

“Mobilen är central för att söka, upptäcka och shoppa mode och dela inspiration[...]Vi integrerar våra 

fysiska och digitala butiker för att skapa en så smidig och bra kundupplevelse som möjligt. Butikernas 

närhet till kunderna blir en tillgång för att möta efterfrågan på snabb och flexibel service. Vi erbjuder 

bland annat tjänster såsom ”click-and collect”,”scan-and-buy” och online returer i butik och vi utnyttjar 

mobilen för att ge utökad service i butik” (se bilaga 18).  

 

4.3.2 Expansion  
 

Expansion innebär att fallföretaget växer. Det kan vara när företaget öppnar nya butiker på nya 

eller befintliga marknader.   

 

Temat har urskilts i VD-breven bland annat genom nedanstående stycken:  
 

“Året har präglats av en snabb expansion, med inbrytning på två helt nya marknader, USA och Spanien” 

(se bilaga 1).  

 

“Totalt öppnade vi 145 nya butiker under året och gick in i två nya H&M-länder – Irland och Ungern” 

(se bilaga 6).  

 

“[…] under 2011 öppnade vi 266 butiker netto, vilket var 16 butiker fler än ursprungligen planerat” (se 

bilaga 12).  

 

“Vi fortsätter också att öppna nya butiker eftersom vi ser att det fortfarande finns en stor tillväxtpotential 

för fysiska butiker i många regioner och länder, till exempel i Asien och Latinamerika” (se bilaga 18). 

4.3.3 Hållbarhet  

Inom temat hållbarhet innefattas allt som rör hållbart ansvarstagande och hållbart företagande. 

Detta kan vara arbetsförhållande i fabriker, förklaringar till arbetet med hållbarhet, miljöfrågor, 

företagets uppförandekod, CSR, förnybar energi och krav på leverantörer. I temat ingår även 

kollektioner som är producerade i återvunnet material och ekologisk bomull.  

 

Identifieringen av temat har skett exempelvis genom nedanstående stycken:  
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“Alla leverantörer som ingår avtal med H&M förbinder sig att leva upp till vår uppförandekod. Kraven 

omfattar till exempel brandsäkerhet, arbetsmiljöfrågor samt att barnarbete inte får förekomma” (se 

bilaga 2).  

 

“Som ett internationellt företag har H&M ett socialt ansvar. Det är viktigt att vi har goda relationer till 

vår omvärld och tar ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet. Allt detta finns 

presenterat i vår CSR-rapport som publiceras i en uppdaterad version på vår hemsida i april” (se bilaga 

5).  

 

“H&M Conscious är namnet på vårt arbete för en mer hållbar framtid inom mode. Läs gärna mer om 

H&M:s hållbarhetsarbete i vår H&M Conscious Actions Sustainability Report på hm.com” (se bilaga 

14).  

4.3.4 Intressenter  

Intressenter innefattar investerare, personal, kunder samt aktieägare. Nyckelbegrepp som 

innefattas i temat är årets resultat i siffror, medarbetarnas roll i verksamheten samt 

belöningsprogram till anställda.  

 

Nedan presenteras några exempel på stycken som används vid identifiering av temat:  

 

“Resultatet efter finansiella poster ökade med 11 procent och uppgick till drygt 9,6 miljarder kronor” 

(se bilaga 4).  

 

“Det hade inte varit möjligt utan de goda insatser som alla medarbetare bidragit med” (se bilaga 5).  

 

“Och årets goda resultat gör att vi avsatt 303 miljoner kronor till våra medarbetares belöningsprogram 

HIP, H&M Incentive Program” (se bilaga 15).  

4.3.5 Lönsamhet  

Lönsamhet för fallföretaget innefattar faktorer som påverkar företagets resultat positivt och 

negativt, samt förklaringar till årets resultat. Ett exempel på lönsamhet är reflektioner över årets 

resultat, mål för framtiden, effektiviseringar samt god försäljning. 

 

För att definiera temat har bland annat nedanstående stycken används:  

 

“Hela organisationen är idag mycket kostnadsmedveten och tänker i kostnadstermer i såväl stort som 

smått. (se bilaga 1).  
 

“Vi är nöjda med resultatet som har åstadkommits genom god kostnadskontroll och hög 

kostnadsmedvetenhet i hela organisationen” (se bilaga 4).   

 

“Vår finansiella ställning är stark och tillväxten finansieras helt med egna medel” (se bilaga 12).  

4.3.6 Mode 

Inom temat mode finns det faktorer som är kopplade till företagets kollektioner, som har varit 

lyckade och uppskattade.  

 

Temat har identifierats bland annat med hjälp av nedanstående stycken:  
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“H&M:s starka utveckling under året beror på flera faktorer. Allra mest glädjande är att våra kollektioner 

varit så bra och uppskattats av våra kunder. Det är den enskilt viktigaste 
faktorn för att det ska gå bra för H&M” (se bilaga 3).  

 

“Viktigast av allt är att kunderna har uppskattat våra kollektioner. Vi har ett brett sortiment som är 

uppdelat i ett antal koncept för dam, herr, ungdom, barn och kosmetik” (se bilaga 5).  

 

“År 2006 var ett mycket bra år för H&M. Lyckade kollektioner med en bra balans mellan basmode och 

hög modegrad var den främsta anledningen till den höga lönsamheten” (se bilaga 7).  
 

4.3.7 Strategi  
 

I temat strategi innefattar strategier för att nå framtida mål, skapa attraktiva butikslägen, ta 

tillvara på konjunkturlägen för investeringar samt strategi för fortsatt lönsamhet.  

 

Temat strategi identifierades exempelvis från dessa exempel:  
 

“Vår finansiella styrka ger oss handlingsfrihet att växa i den takt vi själva bestämmer. H&M:s strategi 

är att fortsätta växa med bibehållen lönsamhet. Målet är att öka antalet butiker med 10–15 procent per 

år och samtidigt öka försäljningen i befintliga butiker” (se bilaga 4). 

 
“En av årets höjdpunkter var invigningen av vår flaggskeppsbutik på Lexington Avenue mittemot 

Bloomingdale’s på Manhattan. Ett fantastiskt läge och en fantastisk butik! Nu växer vi vidare i USA 

och etablerar oss på västkusten, där vi till hösten öppnar vår första butik i San Francisco” (se bilaga 5). 
 
“H&M står starkt och vi satsar för framtiden. Konjunkturen skapar också stora möjligheter som vi ska 

ta vara på, exempelvis när det gäller tillgången till attraktiva affärslägen och stärkt förhandlingsposition” 

(se bilaga 9).  

4.3.8 Omstrukturering  

Temat innebär att koncernen gör en förändring i strukturen. Strukturen innefattar hur 

sammansättningen av företaget är uppbyggt.  

Definitionen av temat grundar sig från dessa två exempel: 

“Under 2007 genomför vi en renodling av koncernstrukturen för att ännu effektivare möta de krav som 

vår expansion ställer” (se bilaga 7). 
 

“Efter 23 år på H&M går Rolf Eriksen under 2009 i pension, som tidigare har aviserats. Under februari 

2009 tog styrelsen beslut om att utse Karl-Johan Persson till ny vd för H&M. Karl-Johan Persson 

kommer att arbeta parallellt med Rolf Eriksen till den 1 juli 2009 då Karl-Johan tar över som VD” (se 

bilaga 9). 

4.3.9 Omvärlden  

Temat omvärlden innebär händelser och faktorer som påverkat företagets lönsamhet som 

företaget inte kan kontrollera. Dessa händelser och faktorer kan innefatta konjunkturlägen, 

terrordåd, valutaförändringar, konsumtion, samt politiska händelser. 

 

För att definierat temat omvärlden har bland annat dessa stycken använts: 
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“För att nå en högre effektivitet i befintliga butiker kommer expansionstakten på den amerikanska 

marknaden att bli något lägre än vi tidigare sagt. Osäkerheten på den amerikanska marknaden efter den 

11 september har också spelat in i denna avvägning” (se bilaga 2).  

 

“Ekonomisk oro i många länder höll tillbaka efterfrågan, vilket ledde till en allt hårdare konkurrens om 

kundernas konsumtionsutrymme, med många pris- och rea-aktiviteter som följd” (se bilaga 12).  
 
“Trots att årets resultat belastades av dessa satsningar samt även av negativa valutaomräkningseffekter 

“(se bilaga 13).  

4.3.10 Varumärke  

Inom temat varumärket innefattar faktorer som bidrar till att stärka H&M-gruppens varumärke 

för koncernen som helhet. Dessa faktorer är bättre kunderbjudande, nya koncept, 

designsamarbeten samt nya varumärken. Nya koncept som har tillkommit är bland annat H&M- 

home, -beauty och -sport samt samarbeten med välkända designers. Företaget har också skapat 

helt nya varumärken som till exempel & Other Stories och COS. De har också köpt upp 

befintliga varumärken såsom Monki och Weekday.  

 

Nedan visas exempel på utdrag som legat till grund för definitionen av temat: 

 
“En av årets höjdpunkter var samarbetet med Madonna, där hon och hennes medarbetare bar H&M-

kläder under sin världsturné. Samarbetet gav gensvar bland kunder och i media världen över” (Se bilaga 

7). 

 
“Under året köpte H&M dessutom det svenska modeföretaget FaBric Scandinavien med butikskedjorna 

Weekday och Monki samt varumärket Cheap Monday” (Se bilaga 9). 

 
“Glädjande är också att vi nu utökar H&M-gruppen med ytterligare ett varumärke, & Other Stories” (Se 

bilaga 13). 

4.3.11 Värderingar  

H&M-gruppens företagsvärderingar identifieras genom H&Ms syn på människan och laganda.  

 

Definitionen av temat baseras bland annat på nedanstående exempel: 

 
“H&M strävar efter att ha goda relationer med fackföreningar. För att få konstruktiva dialoger och 

undvika framtida konflikter tecknade vi i januari ett världsomspännande avtal med UNI, den 

internationella paraplyorganisationen för detaljhandels- och tjänsteföretag. Avtalet innebär att de regler 

och normer, som vi redan följer, har blivit formellt dokumenterade och undertecknade” (Se bilaga 4). 
 
“Dessa värderingar bygger på en tro på människans förmåga att ta eget ansvar och egna initiativ och de 

sammanfattas i H&M-andan, där lagarbete, entreprenörsanda och ständiga förbättringar är andra viktiga 

riktmärken för hur vi arbetar tillsammans” (Se bilaga 12). 
 
“H&M-andan bygger på en grundläggande respekt för individen och tron på människors förmåga att ta 

egna initiativ. Den har funnits med sedan starten 1947 och fortsätter att genomsyra hela företaget även 

nu, efter många år av kraftig expansion” (Se bilaga 14). 
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5. Analys 

För att besvara studiens frågeställning, hur kan legitimitet förmedlas via ett företags VD-brev, 

tillämpas den egenarbetade analysmodellen (se avsnitt 2.3) på de teman som identifierats 

utifrån de undersökta VD-breven från fallföretaget. Utifrån analysmodellen identifieras 

teoretiska strategier i temat. Beroende på strategi kategoriserats temat i att skapa, behålla eller 

reparera legitimitet. Därefter analyseras temats kategorisering utifrån de tre synsättet på 

legitimitet.  

 

5.1 Digital expansion 

 

Temat digital expansion identifieras ofta i VD-breven. Den digitala utvecklingen har växt under 

undersökningsperiodens gång och det avspeglas i VD-breven, då ett allt större fokus riktas mot 

temat digital expansion. Ett utmärkande år för temat var VD-brevet från årsredovisningen 2017 

(se bilaga 18) som genomsyras av digitalisering.  

 

Temat digital expansion kategoriseras till kategorin att skapa legitimitet i enlighet med 

Suchmans (1995, s. 587) strategier. Utifrån teorin framgår det att legitimitet kan skapas då 

företaget anpassar sina värderingar efter intressenterna på marknaden. I VD-breven framgår det 

att företaget belyser sin expansion av onlinehandel för att möta intressenternas nya behov (se 

bilaga 14, 17 och 18). Företaget berättar att de upptäckt en förändring av konsumentbeteende, 

förändringen innebär att kunderna har ett ökat intresse för handel online. Då företaget anpassar 

sig efter konsumentbeteendet på marknaden som de berättar om i VD-breven, kan det 

identifieras som en teoretisk strategi för att skapa legitimitet. För att skapa legitimitet enligt de 

teoretiska strategierna ska organisationen anpassa sig till den rådande situationen och 

värderingarna på den aktuella marknaden (Suchmans 1995, s. 587). Dessutom går det att 

urskilja ytterligare en teoretisk strategi i VD-breven. Denna är att fallföretaget lokaliserat sig 

till nya marknader med nya intressenter, där värderingarna överensstämmer med 

organisationen. Detta kan exempelvis vara att de hittar nya kunder via den utökade 

onlinehandeln. Ovannämnda strategier går att urskilja i VD-breven och därmed skapas 

legitimitet för fallföretaget.  

 

Å andra sidan går det också att diskutera om att temat digital expansion kan placeras i kategorin 

att behålla legitimitet, utifrån O’Donovans (2002, s. 348) strategier. Detta då företaget anpassar 

sig efter intressenternas värderingar, vilket är en strategi för att behålla legitimitet. Det som går 

att urskilja ur VD-breven när temat identifieras är att motivationen till den digitala expansionen, 

grundar sig på marknaden och inte enbart intressenternas värderingar. Då marknaden 

identifieras som motivationen till den digitala expansionen, placerades temat i att skapa 

legitimitet i enlighet med Suchmans (1995, s. 587) strategi. 

 

Utifrån Suchmans (1995, ss. 578–579, 582–583) olika synsätt på legitimitet diskuteras temat 

digital expansion. Intressenternas behov har förändrats, företaget tillgodoser det nya behovet 

och är tillmötesgående, därmed skapas det legitimitet enligt det pragmatiska synsättet. Vidare 

kan det resoneras om att legitimitet skapas när företaget anpassar sig till rådande normerna och 

värderingar som finns i samhället och inte endast till intressenterna egenintresse, enligt det 

moraliska synsättet. Exempelvis kan det uppfattas utifrån VD-breven att normerna och 

värderingarna i samhället som företaget verkar i är att utvecklas digitalt. För att skapa legitimitet 

via det kognitiva synsättet behöver intressenterna acceptera företagets aktiviteter. Via VD-

brevet förklarar fallföretaget för läsaren att de följer med i den digitala utvecklingen och skapar 
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därmed legitimitet enligt det kognitiva synsättet, så länge informationen är begriplig och 

accepteras av läsaren.  

 

5.2 Expansion  

 

Expansion är ett återkommande tema i de undersökta VD-breven hos studiens fallföretag. I VD-

breven framgår det tydligt hur många nya butiker som öppnats under åren samt på vilka nya 

marknader (se exempelvis bilaga 1, 5 och 13).  

 

Temat expansion placeras till kategorin att skapa legitimitet i enlighet med Suchman (1995, s. 

587). Utifrån teorin framgår det att legitimitet kan skapas då företaget anpassar sina värderingar 

efter intressenterna på marknaden. När fallföretaget öppnar nya butiker på befintliga marknader 

kan det argumenteras för att företaget försöker anpassa sig efter den rådande situationen. Den 

rådande situationen skulle kunna vara att det finns en ökad efterfrågan på deras produkter, vilket 

resulterar till öppning av en ny butik. Eftersom företaget redan är bekant med den befintliga 

marknaden har de en fördel av att de vet vilka värderingar och normer intressenterna har. Då 

de anpassar sig efter intressenterna på den rådande marknaden skapar företaget legitimitet. Vid 

öppning av en ny butik på nya marknader kan det anses att företaget har identifierat nya 

intressenter. De nya intressenterna har liknande värderingar som företaget och är därför 

attraktiva för företaget. De nyöppnade butikerna på de nya marknaderna är ett sätt att nå dessa 

intressenter och därmed skapa legitimitet för företaget (Suchman 1995, s. 587). Det kan också 

argumenteras för att nya butiker på nya marknader är ett sätt för företaget att påverka 

uppfattningen av legitimitet hos intressenter. Om företaget lyckas med att påverka 

uppfattningen av legitimitet har företaget skapat legitimitet med hjälp av nyöppnade butiker på 

nya marknader.  

 

Å andra sidan går det också att urskilja en strategi utifrån O’Donovans (2002, s. 348) teoretiska 

strategier för att behålla legitimitet.  Denna strategi är att organisationen anpassar sig efter 

intressenternas värderingar. Ur VD-breven identifierades fler strategier i kategorin skapa 

legitimitet än kategorin behålla legitimitet. Därav placerades temat expansion i kategorin skapa 

legitimitet.  

 

De olika synsätten som Suchman (1995, ss. 578–579, 582–583) presenterar i sin studie 

appliceras på temat expansion. Med synsättet pragmatisk legitimitet kan det anses att 

information om öppning av nya butiker, expansion, är ett sätt att möta behovet hos företagets 

intressenter. Informationen om expansionen kan bemöta intressenternas behov i VD-brev. Om 

en aktieägare läser VD-brevet kan personens egenintresse bli bemött av expansion då det kan 

generera bättre lönsamhet. Genom det moraliska synsättet kan legitimitet ses ur ett annat 

perspektiv. Om omgivningen av företaget accepterar företagets aktivitet, öppning av nya 

butiker, uppnår företaget omgivningens godkännande och får därmed legitimitet. Via VD-

brevets information gällande expansion kan då omgivningen läsa och ta ställning om företagets 

aktivitet. Enligt det kognitiva synsättet på legitimitet innebär det att företagets omgivning måste 

förstå expansionen för att acceptera aktiviteten. Alltså behöver företagets intressenter förstå 

syftet med de nyöppnade butikerna för att företaget skall uppnå legitimitet. Detta kan uppnås 

med specifik information om expansion i VD-brev.  

 

5.3 Hållbarhet 

 

Under undersökningsperiodens gång har temat hållbarhet varit återkommande i VD-breven. 

Temat har även fått en större betydelse för företaget då de presenterar en separat rapport för 



22 
 

hållbarhet från år 2004 (se bilaga 5) och framåt. Även fast det finns en separat rapport för 

hållbarhet nämns detta tema konsekvent i VD-breven genom åren som undersökts.  

 

Utifrån O’Donovans (2002, s. 348) strategier kan temat hållbarhet placeras i kategorin behålla 

legitimitet. I VD-brevet berättar företaget om deras arbete med hållbarhet. Arbetet med 

hållbarhet framställs på olika sätt genom de undersökta åren. Identifiering av de teoretiska 

strategierna för att behålla legitimitet går att urskilja i VD-breven. Bland annat genom att 

företaget tar upp svårigheter med verksamheten samt påminner om företagets nytta. Exempelvis 

när företaget berättar om samarbetet med leverantörer i andra länder och fördelen med att 

företaget skapar arbetstillfälle för lokalbefolkningen, trots svårigheter med arbetsförhållanden 

(se bilaga 11). Via VD-brevet är fallföretaget också duktiga på att belysa de samarbeten de har 

gällande hållbarhet samt deras vilja att vara branschledande inom hållbarhetsarbetet (se bilaga 

17). Vidare belyser fallföretaget också deras kollektioner med återvunnet material och 

ekologisk bomull för att möta intressenternas värderingar (se bilaga 16). Detta enligt strategin 

om att fallföretaget anpassar sig efter deras intressenters värderingar.  

 

Dock kan det också resoneras kring att temat hållbarhet kan placeras i kategorin reparera 

legitimitet enligt Suchmans (1995, s. 597) strategier. Detta då en av strategierna i kategorin 

reparera legitimitet är att normalisera situationen vid händelser som påverkar legitimiteten 

negativt. Vid undersökningen av VD-brev gick det att uppfatta tendenser till försök att 

normalisera en händelse. Då studien inte har granskat annat än VD-brev kan inte en sådan 

slutsats dras för att en normalisering görs. Därför placeras hållbarhet i kategorin behålla 

legitimitet då det finns mer stöd från de teoretiska strategierna för denna kategorisering utifrån 

VD-brevet.  

 

Med utgångspunkt från Suchmans (1995, ss. 578–579, 582–583) synsätt har temat vidare 

analyserats. Genom det pragmatiska synsättet på legitimitet kan det ses som att företaget möter 

intressenters behov av hållbarhet. Hållbarhet är ett aktuellt ämne och kan därför resoneras kring 

att det finns med i egenintresset hos företagets intressenter. Legitimiteten kan då behållas 

genom att hållbarhetsarbetet presenteras för intressenterna i VD-brevet. Via det moraliska 

synsättet på legitimitet kan företaget behålla legitimitet då de når social acceptans i samhället. 

Det identifieras att företaget försöker att nå en social acceptans via deras VD-brev, då de 

bemöter samhällets värderingar och normer. Detta för att minska legitimitetsgapet som annars 

kan uppstå om inte samhällets värderingar möts. Då företaget informerar intressenterna via VD-

brevet om deras olika åtaganden för att förbättra arbetet med hållbarhet. Detta bidrar till en 

förklaring av arbetet som företaget gör, vilket kan uppfattas som trovärdigt hos intressenterna 

enligt det kognitiva synsättet på legitimitet.  

 

5.4 Intressenter 

 

Detta tema återfinns i alla undersökta VD-brev (se tabell 1), eftersom årsredovisningar som 

tidigare nämnt främst är riktade till intressenterna för information om företaget. Därför är det 

inte en slump att mycket av informationen i VD-breven är riktade till intressenterna.  

 

Temat intressenter kategoriseras i att behålla legitimitet även detta i enlighet med O’Donovan 

(2002, s. 348). Detta då strategin om att försöka påverka uppfattningen om företaget identifieras 

i VD-breven. Samtliga VD-brev belyser årets resultat i siffror (se bilagor), detta kopplas 

samman med att företaget försöker påverka uppfattningen om dem. I undersökningsperioden 

har resultatet nästan alltid förbättrats från år till år, dessutom är resultaten på miljardbelopp. 

Detta kan intressenter som läser årsredovisningen uppfatta som positivt. Intressenter som 
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intresserar sig för årets resultat är exempelvis aktieägare, investerare och medarbetare. Detta då 

ett högre resultat kan ge en högre avkastning, investeringar kan ske med eget kapital samt att 

medarbetare kan få högre löner, bonusar eller få förståelse för att deras arbete behövs för fortsatt 

goda resultat. Ett annat inslag som är återkommande i VD-breven för perioden är medarbetarnas 

roll i företaget (se exempelvis bilaga 9 och 11). Detta har innefattat belysning om betydelsen 

av duktiga och engagerade medarbetare i organisationen, samt tacksamhet för deras insatser 

under året. Inslaget är något som kan kopplas till att företaget vill forma uppfattningen om dem 

som attraktiva arbetsgivare för att behålla legitimitet. Detta för att behålla befintlig arbetskraft 

samt attrahera nya medarbetare till företaget.  

 

Genom Suchmans (1995, ss. 578–579, 582–583) olika synsätt på legitimitet har temat 

analyserats. Det pragmatiska synsättet på temat intressenter innebär att om egenintresset hos 

intressenterna inte tillgodoses uppstår inte legitimitet. Om företaget inte ses som legitimt kan 

intressenter dra sig ur företaget, exempelvis att aktieägare säljer sina aktier eller medarbetare 

slutar. Då VD-brevet belyser årets resultat och tacksamhet till medarbetare försöker företaget 

tillfredsställa egenintresset hos intressenterna, för att behålla företagets pragmatiska legitimitet. 

Om normerna i samhället är bra arbetsplatser med goda arbetsförhållanden samt att 

företagsinvesteringar skall vara lönsamma, måste företaget förhålla sig till de normerna för att 

få acceptans enligt det moraliska synsättet på legitimitet. Genom att upplysa om detta i VD-

breven kan legitimiteten behållas hos intressenterna. Utifrån det kognitiva synsättet på 

legitimitet krävs det att allmänheten förstår företagets aktiviteter. Genom att skriva ut hur de 

arbetar för att vara en bra arbetsgivare i VD-breven, exempelvis genom att berätta om deras 

belöningsprogram för anställda, kan det leda till en förståelse som leder till att legitimiteten 

behålls.  

 

5.5 Lönsamhet 

 

I de undersökta VD-breven är lönsamhet också ett återkommande tema. Det framkommer 

mycket reflektioner i VD-breven över verksamhetens resultat samt mål för en fortsatt lönsamhet 

i framtiden.  

 

Lönsamhet förenas med kategorin behålla legitimitet (O’Donovan 2002, s. 348). Valet av 

kategori grundas på de teoretiska strategierna för att behålla legitimitet. En av dessa strategier 

innebär att verksamheten ska öka förståelsen om företaget samt att påminna om varför företaget 

finns. Denna strategi identifieras tydligt i VD-breven då företaget ofta skriver om lönsamhet 

med en förklaring (se exempelvis bilaga 1 och 12). Förklaringarna kan innefatta positiva och 

negativa händelser som påverkat lönsamheten. Detta kan uppfattas som att företaget försöker 

att skapa en ökad förståelse till företagets utmaningar under året. En annan strategi som 

identifieras i VD-breven är att företaget försöker forma uppfattningen hos intressenterna om 

deras organisation, genom att påminna om företagets framsteg och framgångar (se bilaga 4). 

När information om företagets framtida och nutida strategier presenteras i VD-breven för att 

uppnå lönsamhet. Kan det ses som att företaget försöker påverka uppfattningen om företagets 

finansiella ställning. De vill visa att de är ett starkt företag för att behålla legitimitet hos sina 

intressenter.  

 

Suchmans (1995, ss. 578–579, 582–583) synsätt har applicerats även på detta tema. Via VD-

brevet kan intressenter läsa information om företagets lönsamhet. Då företaget lämnar 

information om lönsamheten i VD-brevet, och visar att de har en fortsatt existens i framtiden. 

Denna information gör att intressenterna kan besluta om lönsamheten går i linje med deras 

egenintresse. Om intressenternas egenintresse blir uppfyllt av företagets lönsamhet behåller 
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företaget sin legitimitet enligt det pragmatiska synsättet. Med det moraliska synsättet på 

legitimitet kan det argumenteras för att företaget behåller legitimitet via sin lönsamhet. Då 

lönsamheten bidrar till samhällets välfärd i form av exempelvis arbetstillfällen, skatt och ökat 

BNP. Företaget kan därför bli accepterade av intressenterna då de bidrar till samhällsnytta. Det 

kognitiva synsättet på legitimitet identifieras i VD-breven då fallföretaget förklarar företagets 

aktiviteter i relation till lönsamheten. Genom att fallföretaget förklarar via VD-brevet vad som 

påverkat lönsamheten kan intressenterna läsa till sig förklaringen och uppnå förståelse. Därmed 

behåller företaget sin kognitiva legitimitet via förklaringen.  

 

5.6 Mode 

 

Temat mode belystes i fallföretagets VD-brev i början av studiens undersökningsperiod. 2007 

var det senaste året som temat identifierades i VD-breven (se tabell 1).  

 

Med appliceringen av O’Donovans (2002, s. 348) strategier kategoriseras temat mode i att 

behålla legitimitet. Då företaget informerar om sina klädkollektioner i VD-brev kan de påverka 

uppfattningen hos deras intressenter. Klädkollektioner som har uppfattats vara rätt i tid eller 

uppskattade av kunderna kan ha påverkat efterfrågan positivt. Därmed kan det skapas en 

uppfattning om att företaget kan mode. Om uppfattningen gällande företagets modekunskaper 

stärks, kan det resultera till att företaget behåller legitimitet.   

 

I enlighet med Suchmans (1995, s. 578) pragmatiska synsätt på legitimitet kan det diskuteras 

om hur legitimitet behålls. Om företaget bemästrar uppgiften att leverera mode som matchas 

med intressenternas egenintresse, behålls legitimitet. I VD-brev kan läsare få bekräftelse på 

detta genom att fallföretaget visar att de lyckats med sina kollektioner. Med det moraliska 

synsättet enligt Suchman (1995, s. 579) kan legitimitet behållas av företaget om företaget 

matchar sitt mode med samhällets värderingar och normer. Dock menar Suchman (1995, ss. 

582–583) att legitimitet också kan behållas med det kognitiva synsättet. Genom att företaget 

förklarar sitt mode, exempelvis via VD-brev, kan intressenterna acceptera information och på 

så sätt behåller företaget sin legitimitet.  

 

5.7 Omstrukturering 

 

Temat omstrukturering identifierades vid två tillfällen i VD-breven. De två tillfällena 

innefattade en omstrukturering för att effektivisera verksamheten (se bilaga 7) samt ett byte på 

VD-posten (se bilaga 9).  

 

Med stöd av Suchmans (1995, s. 597) strategier kategoriseras temat i att reparera legitimitet. 

Att göra en omstrukturering kan enligt de teoretiska strategierna göras för att reparera 

legitimitet. Då fallföretaget informerade om en omstrukturering inom koncernen i VD-brevet 

(se bilaga 7), detta för att effektivisera verksamheten. Med teorin som bakgrund går det att 

urskilja att fallföretaget reparerar sin legitimitet när de genomför omstruktureringen. Vidare 

byter fallföretaget VD från Rolf Eriksen, efter nio år på posten, till Karl-Johan Persson. Detta 

byte identifieras som en typ av omstrukturering. Detta då en VD:s huvuduppgift är att leda 

företaget och dess verksamhet. Som tidigare nämnt är VDn en frontfigur för hela 

organisationen, ett byte av denna person kan ses som ett försök att reparera sin legitimitet för 

att vinna trovärdighet hos allmänheten. I VD-brevet (se bilaga 9) framgår det att bytet av VDn 

beror på pension. Dock kan läsaren utifrån den givna informationen i VD-brevet inte med 

säkerhet veta att omstruktureringen endast sker på grund av pension. Det kan vara ett taktiskt 

byte av företaget att använda pension som en ursäkt. Å andra sidan är pension av VDn ett 
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naturligt steg i arbetslivet och därför behöver det inte vara ett taktiskt drag av företaget. Det kan 

också resoneras att företaget måste reparera sin legitimitet då de ersätter en välkänd och 

uppskattad frontfigur med en ny och okänd person.  

 

Genom Schumans (1995, ss. 578–579, 582–583) tre olika synsätt på legitimitet kan temat 

omstrukturering ses på olika sätt. Med det pragmatiska synsättet kan det ses att intressenternas 

egenintresse tillgodoses, då de läser informationen i VD-brevet om omstruktureringen. En 

omstrukturering kan innebära positiva förändringar för verksamheten, vilket ger nytta för 

intressenternas egenintresse. Då företaget tillgodoser egenintresset hos intressenterna kan de 

reparera sin legitimitet med omstrukturering. Företaget kan också reparera sin legitimitet genom 

att anpassa sig till allmänhetens värderingar och normer. Med hjälp av det moraliska synsättet 

på legitimitet kan det diskuteras om vad normerna och värderingarna i samhället är. Detta kan 

exempelvis vara att ett företag skall ha en bra effektivisering och en bra frontfigur. Då 

fallföretaget informerar om detta i VD-brevet kan intressenterna utläsa att företaget gör 

aktiviteter i linje med samhällets normer och värderingar. Legitimiteten kan också repareras då 

intressenterna förstår varför fallföretaget gör en omstrukturering enligt det kognitiva synsättet.  

 

 5.8 Omvärld 

 

Omvärlden som tema uppkom i flertalet av de undersökta VD-breven. I de VD-breven som 

temat tas upp är när faktorer i omvärlden har haft en betydande påverkan på fallföretaget.  

 

Temat omvärlden placeras i kategorin att behålla legitimitet. Placeringen stöds av den teoretiska 

strategin (O’Donovan 2002, s. 348) om att fallföretaget försöker öka förståelsen om 

svårigheterna gällande omvärldsfaktorer, genom VD-brevet. I VD-brev framgår det att 

företaget tydliggör anledningar till hur omvärlden påverkat lönsamheten. Företaget kan då 

forma uppfattningen om organisationen genom att belysa en positiv aspekt, trots de negativa 

omvärldsfaktorerna. Exempelvis påminner företaget att de har de bästa kunderbjudandet även 

om valutakursdifferenser gör att inköpen blir dyra (se bilaga 15). Detta är ännu en teoretisk 

strategi till att behålla legitimitet. 

 

Intressenterna behöver information för att veta om att deras egenintresse fortsätter att 

tillgodoses av företaget, trots omvärldsfaktorer. Via VD-brevet kan intressenterna få bekräftelse 

på detta, vilket gör att legitimiteten behålls för företaget enligt det pragmatiska synsättet 

(Suchman 1995, s. 578). Det är svårt att applicera det moraliska synsättet på legitimitet på temat 

omvärlden. Detta då normer och värderingar inte kan påverka omvärldsfaktorer i enlighet med 

studiens definition av temat (se avsnitt 4.3.9). Å andra sidan är det möjligt att 

omvärldsfaktorerna kan påverka samhällets normer och värderingar, som i sin tur påverkar 

företags moraliska legitimitet. Det kognitiva synsättet menar att legitimiteten behålls för 

företaget om förståelse skapas för intressenterna (Suchman 1995, ss. 582–583). Då företaget 

informerar om hur de planerar att tackla omvärldens problem och ger förklaring till hur det ska 

utföras, behålls deras legitimitet. Denna förklaring kan ges i VD-brevet.  

 

5.9 Strategi 

 

Temat som identifierats som strategi uppkom inte i samtliga VD-brev för 

undersökningsperioden. Då temat togs upp i VD-breven har det handlat om olika strategier för 

att nå mål, lösa problem samt placera butiker.  
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Temat strategi kategoriseras i kategorin att behålla legitimitet. Placeringen grundas på den 

teoretiska strategin i enlighet med O’Donovan (2002, s. 348), om att förklara nyttan med 

strategin vid svårigheter under verksamhetsåret. Detta identifieras i VD-brevet då fallföretaget 

berättar om det positiva aktiviteterna företaget kan göra när det är en tuff period. Exempelvis 

belyser fallföretaget i VD-breven (se bilaga 9 och 10) att när konjunkturen är låg ger det en 

möjlighet till investeringar. Investeringarna gör det möjligt för fallföretaget att nå sina mål 

angående attraktiva butikslägen och stärkt förhandlingsposition. Kategoriseringen grundas 

också på den teoretiska strategin om att influera uppfattningen om företaget. I VD-breven 

urskiljs positiv framtidssyn på kommande år, vilket kan påverka uppfattningen hos 

intressenterna om företagen då de berättar om deras planer för framtiden. Dessutom belyser 

fallföretaget i VD-breven när de placerar butiker på attraktiva områden där många människor 

vistas, såsom Frankrikes paradgata Champs-Élysées i Paris (se bilaga 11). Detta kan också 

uppfattas som positivt hos intressenterna, vilket kan forma uppfattningen om företaget.  

 

Med hjälp av det pragmatiska synsättet på legitimitet kan det diskuteras om att fallföretaget kan 

anpassa sina strategier, så att företagets värderingar stämmer överens med intressenternas 

(Suchman 1995, s. 578). Strategierna gör att företaget utvecklas framåt, vilket kan gynna 

intressenternas egenintresse och därmed behåller företaget legitimitet. Butiker som placeras på 

attraktiva lägen kan resultera i högre försäljning som främjar intressenterna. Då det går bra för 

företaget kan det resultera i bättre avkastning för investerare och bättre bonus för medarbetarna. 

Via det moraliska synsättet på legitimitet är det normer och värderingar som ger företaget 

trovärdighet (Suchman 1995, s. 579). Att en butik har sin geografiska position på en populär 

plats kan uppfattas som trovärdigt hos intressenterna. Å andra sidan är det svårt att dra slutsatser 

om vad det är för normer och värderingar som samhället besitter (Deegan 2002, s. 295). Det 

gör att det blir svårt att identifiera om företaget därmed behåller sin legitimitet via sina strategier 

utifrån det moraliska synsättet. Då företaget förklara sin strategi tydligt i VD-breven kan det 

skapa en förståelse hos läsaren. Läsarens förståelse kan bidra till att legitimiteten behålls enligt 

det kognitiva synsättet (Suchman 1995, ss. 582–583). Strategier som tydligt beskrivs i VD-

breven kan exempelvis vara företagets framtida mål, antalet butiker som ska existera samt hur 

de ska vara lönsamma i framtiden.  

 

5.10 Varumärke 

 

Varumärke som tema urskildes i majoriteten av VD-breven som undersöktes. När temat har 

identifierats i VD-breven kan det ses om att företaget på olika sätt försöker att stärka eller 

förändra H&M-gruppens varumärke som helhet.  

 

I enlighet med Suchmans (1995, s. 587) strategier placeras temat varumärke i att skapa 

legitimitet. En strategi för att skapa legitimitet är att anpassa sig utefter den rådande situationen 

på marknaden och dess efterfrågan. Fallföretaget har vid ett flertal tillfällen anpassat sig utefter 

den rådande situationen på marknaden. Detta går att utläsa i VD-breven när företaget beskriver 

hur de utökar sin verksamhet för att matcha marknaden. Exempel på detta är att företaget har 

utökat sitt sortiment på H&M med sportkollektion, smink och skor (se bilaga 7, 15 och 16). 

Dessutom har de öppnat helt nya butiker med andra koncept såsom COS och & Other stories, 

något som utökar koncernens varumärke som helhet (se bilaga 7 och 14). Ytterligare teoretiska 

strategier som går att urskilja inom temat varumärke, är att företaget försöker lokalisera sig till 

en marknad med nya intressenter. Där de nya intressenternas värderingar överensstämmer med 

företagets. Det kan ses som att fallföretaget försöker hitta nya intressenter via de nya koncepten. 

Vidare kan den teoretiska strategin om att manipulera marknaden för att skapa legitimitet 

identifieras i VD-breven. Genom att manipulera marknaden som företaget befinner sig i kan de 
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få nya intressenter på nya marknader. Detta identifieras i fallföretagets VD-brev då de belyser 

sina designsamarbeten. Genom att kombinera fallföretagets befintliga varumärke med 

designerns varumärke skapar det något unikt för marknaden som kan locka till sig nya 

intressenter och därmed skapar legitimitet. 

 

Å andra sidan kan temat varumärke utifrån O’Donovans (2002, s. 348) teoretiska strategi om 

att behålla legitimitet, identifieras i fallföretaget. Detta då fallföretaget försöker anpassa sig 

efter intressenterna. Intressenterna och deras behov har förändrats genom åren, därför har 

företaget valt att anpassa sig efter nya behov och trender som har uppstått. Då fler teoretiska 

strategier identifieras i VD-breven till att skapa legitimitet har kategoriseringen gjorts därefter. 

 

I linje med Suchmans (1995, s. 578) pragmatiska synsätt på legitimitet kan det argumenteras 

för att intressenternas egenintresse uppfylls av fallföretaget. Då företaget erbjuder mer till sina 

intressenter via utökade koncept kan det resultera i att egenintresset hos intressenterna blir 

uppfyllt. Ett starkare varumärke gynnar intressenterna och därmed skapas legitimitet enligt det 

pragmatiska synsättet. Å ena sidan påpekar det moraliska synsättet på legitimitet att 

intressenterna i samhället har värderingar och normer, som påverkar företagets legitimitet 

(Suchman 1995, s. 579). Fallföretagets nya koncept kan ses som ett försök att skapa legitimitet 

då nya normer och värderingar har uppstått i samhället. Å andra sidan antyder det kognitiva 

synsättet på legitimitet att fallföretaget skapar legitimitet om intressenter accepterar deras 

utförda aktiviteter (Suchman 1995, ss. 582–583). Dessa aktiviteter går att utläsa i VD-breven 

då fallföretaget exempelvis berättar om de nya koncept de gjort, vilket kan skapa förståelse hos 

läsaren och på så sätt skapas legitimitet.  

 

5.11 Värderingar 

 

Temat värderingar framgår i VD-breven vid ett fåtal tillfällen. Vid identifieringen av temat 

framgår det att fallföretaget belyser företagets syn på människan samt medarbetarnas lagarbete.  

 

Temat värderingar har placerats i kategorin att behålla legitimitet utefter O’Donovans (2002, s. 

348) teoretiska strategier. En av dessa teoretiska strategier är att företaget försöker forma 

uppfattningen om deras egen organisation. När fallföretaget berättar om deras 

företagsvärderingar om människan i VD-breven, som kallas för H&M-andan (se bilaga 12 och 

14), kan det ses som att ett försök till att forma uppfattningen hos intressenterna. Om 

fallföretaget lyckas med att påverka uppfattningen om att de är en bra arbetsgivare på grund av 

deras värderingar kan företagets legitimitet behållas. Ytterligare en teoretisk strategi går att 

identifieras i temat. Denna teoretiska strategi är att organisationen anpassar sig efter 

intressenternas värderingar (O’Donovan 2002, s. 348). Ur VD-breven kan det också tolkas som 

att när fallföretaget nämner företagets värderingar om människan, H&M-andan, anpassar de sig 

efter intressenterna.  

 

Med hjälp av Schumans (1995, ss. 578–579, 582–583) olika synsätt på legitimitet kan temat 

värderingar analyseras i olika vinklar utifrån att behålla legitimitet. Genom det pragmatiska 

synsättet kan intressenternas, i detta fall medarbetare, egenintresse uppfyllas då organisationen 

strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats. Legitimiteten kan också behållas genom att 

fallföretaget anpassar sig efter de aktuella normer och värderingar i företagets omgivning, enligt 

det moraliska synsättet. Om det existerar normer och värderingar angående ett företags 

värderingar om människan och det informeras om detta i VD-brevet, undviks legitimitetsgapet. 

Då samhällets värderingar överensstämmer med företagets kan det resultera till att företaget 

behåller sin legitimitet. Företaget kan också behålla sin legitimitet genom att förklara sina 
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värderingar om människan via VD-brev. Om företagets omgivning accepterar förklaringen 

behålls den kognitiva legitimiteten.   

 

5.12 Sammanställning av teman  

 

Utifrån analysen ovan har en sammanställning av samtliga teman gjorts. Avsikten med 

sammanställningen är att ge en överskådlig bild av vart varje tema har kategoriserats.   

 

Skapa legitimitet Behålla legitimitet  Reparera legitimitet 

Digital expansion Hållbarhet Omstruktureringar 

Expansion Intressenter  
 

Varumärke Lönsamhet 
 

 
Mode  

 

 
Omvärlden  

 

 
Strategier  

 

 
Värderingar  

 

Tabell 2. Sammanställning av teman. 
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6. Slutsats 

För att besvara studiens frågeställning; Hur kan legitimitet förmedlas via ett företags VD-brev, 

har skribenterna baserat på studiens resultat utifrån fallföretaget kommit fram till nedanstående 

slutsatser. 

 

Fallföretaget kan förmedla att de skapar legitimitet via sitt VD-brev då de visar på företagets 

expansion till nya marknader samt genom att stärka sitt varumärke. Detta har identifierats i 

fallföretagets, H&M, VD-brev med hjälp av de teoretiska strategierna och studiens 

analysmodell. 

 

Fallföretaget kan förmedla att de behåller legitimitet via sitt VD-brev genom att belysa det som 

intressenterna tycker är viktigt. De kan även behålla legitimitet genom att försöka forma 

uppfattningen om företaget hos omgivning via VD-brevet. Ur fallföretagets VD-brev går det att 

utläsa att företaget gör detta enligt de teoretiska strategierna, därför dras denna slutsats. 

 

Fallföretaget kan möjligen förmedla att de reparerar legitimitet via sitt VD-brev, genom att de 

informerar om förändringar i strukturen inom organisationen. De teoretiska strategierna för att 

reparera legitimitet är mest tillämpbara vid en oförutsedd kris. Omstrukturering har identifierats 

i fallföretagets VD-brev, vilket gör att det kan tolkas som ett försök till att reparera legitimitet. 

Dock går det inte att utläsa i VD-brev om de underliggande orsakerna kring beslutet om 

omstrukturering. Detta resulterar till att det inte går med säkerhet att identifiera ett samband 

mellan att reparera legitimitet och VD-brev.   
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7. Avslutande reflektion 

Utifrån den egenarbetade analysmodellen går det att identifiera teoretiska strategier för att skapa 

och behålla legitimitet i fallföretagets VD-brev. Studien bidrar därför till en ökad förståelse om 

hur VD-brev kan tolkas utifrån legitimitetsbegrepp. Då avsnittet VD-brev är en frivillig del i 

årsredovisningen kan VD-brevet utformas på olika sätt. Studiens resultat från fallföretaget visar 

att de teoretiska strategierna kan användas vid utformningen av ett VD-brev för att förmedla att 

de skapar, behåller och möjligtvis reparerar sin legitimitet. Detta är möjligt då avsnittet är en 

frivillig del i årsredovisningen. 

 

Att reparera legitimitet via VD-brev visade sig vara svårt att urskilja i fallstudien. Detta då det 

krävs mer information än det som utläses i VD-breven, för att identifiera de teoretiska 

strategierna för att reparera legitimitet. För att kunna identifiera de teoretiska strategierna för 

att reparera legitimitet hade studien behövt utformats på ett annat sätt. Exempelvis genom att 

samla in andra informationskällor utöver VD-brev, såsom tidningsartiklar och offentliga 

uttalanden från företaget. Å andra sidan är det viktigt att poängtera att läsare av VD-brev 

troligtvis läser annan information om företag än endast VD-brevet. Därmed har de en bredare 

uppfattning om företaget än vad som fås i denna studie. Detta gör att läsare av VD-brev kan 

uppfatta försök om att reparera legitimitet, något som studien inte kan påvisa. 

 

Analysmodellen baseras på en teori, vilket endast ger en synvinkel på empirin. Vidare har även 

teorin begränsats då utvalda delar ur legitimitetsteorin utgjort grunden för analysmodellen. 

Detta resulterar i att studiens analys har en smal synvinkel. Å andra sidan ger denna smala 

synvinkel en tydlighet i analysen. Tydligheten gör det möjligt för studien att dra slutsatser 

utifrån den presenterade teorin samt fallföretaget. Om flera teorier hade tillämpats hade det 

påverkat studiens analys av empirin och bidragit till fler infallsvinklar om VD-brevet. 

Intressanta teorier att lägga till är, intressentteorin och institutionell teori.    

 

Vidare kan det diskuteras om att studien hade fått en bredare slutsats om VD-brev från fler 

fallföretag granskats. Detta hade lett till att en mer generell slutsats hade varit möjlig att göra 

om fenomenet VD-brev. Studiens resultat påverkas även av skribenternas val av avgränsning. 

Bland annat var en avgränsning att fallföretaget ska följa de svenska riktlinjerna inom 

redovisning, vilket kan påverka studiens resultat. En studie om VD-brev med andra riktlinjer 

inom redovisning än de svenska hade kan ha givit ett annat resultat om VD-brev kan förmedla 

att företaget skapar, behåller eller reparerar legitimitet. 

 

Studiens slutsatser hjälper till att fylla det forskningsgap som tidigare identifierats kring 

fenomenet om hur legitimitet kan förmedlas via ett företags VD-brev. Denna studie förstärker 

även Jonäll och Rimmels (2010) studie om legitimitet i förhållande till VD-brev. Jonäll och 

Rimmel (2010) menar att VD-brevet ger företaget en möjlighet till att uppfattas som trovärdiga 

och legitima eftersom det är viktigt för företagets fortsatta verksamhet i samhället. Slutsatserna 

från denna studie bidrar till hur legitimitet kan förmedlas i ett företags VD-brev. Något som 

Jonäll & Rimmel (2010) inte belyser i sin studie.  

 

Det finns ämnen inom området att studera vidare på, för att ytterligare fylla det identifierade 

gapet. Exempelvis är det intressant att studera ett företags VD-brev i relation till 

uppmärksammade händelser företaget har haft i media. Detta för att se om påverkan som media 

gör syns i VD-breven, samt om VD-brevet ger en rättvisande bild av företaget. Ett annat 

intressant område inom ämnet att studera vidare på är att fråga företaget om de har legitimitet i 

åtanke vid utformning av VD-brev. Detta för att utveckla en grund som kan tillämpas vid 
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utformning av ett VD-brev, i syfte att påverka företagets legitimitet. Det vi finner mest 

intressant att studera vidare på är hur företag reparerar sin legitimitet, samt vilka kanaler det 

använder för att åstadkomma en reparerad legitimitet. Detta då denna studie inte tydligt kan 

identifiera det i VD-breven.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 VD-brev från år 2000 

Stycke/mening Kodning Tema 

Året har präglats av en snabb expansion, med inbrytning på två helt nya 

marknader, USA och Spanien. 
 

Snabb expansion 
 

Expansion 

Totalt öppnade vi 90 butiker under året. Nyöppningar Expansion 

Resultatet efter finansiella poster blev 4 miljarder kronor Bra resultat Intressenter 

Årets resultat är starkt, men vi vet att vi kan bättre. Resultatet belastas av större 

prisnedsättningar än i fjol, av högre expansionskostnader och av 

valutaomräkningseffekter. Trots detta är det vårt näst bästa resultat någonsin, mätt i 

kronor och ören. 

 

 

 
Förklaring till 

resultatet 

 

Lönsamhet 

I år inträffade en stark modesvängning – från att ha varit minimalistiskt i grått och 

svart till starka färger och mönster i hippiestil. 
Ändrad efterfrågan 

av modet 
 

Mode 

Vi bedömer dock att vi nu kommit till rätta med detta. De stora volymerna skall 

utgöras av basmode inom varje enskilt koncept. Men jag vill samtidigt betona att det 

är viktigt för vår profil att vi fortsätter att ha kläder med hög modegrad. Dock i rätt 

volymer. Lösning på problemet Strategi 

Ett sätt att ytterligare förbättra balansen har varit att tydligare identifiera våra 

kunder[...]Vi breddar oss därmed åldersmässigt och förstärker vårt fokus på den 

modeintresserade kvinnan, som söker lättburna modeplagg till rätt pris. 

 

 

Skärpt kundfokus 

 

 

Intressenter 

Vi har under året byggt en plattform i USA och Spanien för vår vidare 

expansion[...]Våra expansionskostnader kommer att bli lägre under 2001, eftersom 

vi nu har en organisation på plats. Under året har vi också lärt oss mer om dessa nya 

marknader, vilket gör att vi kan fortsätta expansionen mer kostnadseffektivt. 

Samtliga öppnade butiker på dessa marknader kommer att generera ett 

rörelseöverskott under år 2001. 

 
Höga 

expansionskostnader 

 

 

Lönsamhet 

Hela organisationen är idag mycket kostnadsmedveten och tänker i kostnadstermer i 

såväl stort som smått. Kostnadsmedvetenhet Lönsamhet 

H&M har idag fler aktieägare än någonsin – cirka 200.000[...]Vi kommer därför att 

hålla presskonferenser och telefonkonferenser varje kvartal i anslutning till våra 

rapporter. Vi arbetar också på att förbättra våra olika kommunikationsverktyg. 
Kommunikation till 

intressenter Intressenter 

Målet är att expandera med fortsatt god lönsamhet. Framtida mål Lönsamhet 

Vi ser ständigt över våra befintliga butiker genom ombyggnader och renoveringar. Upprätthålla standard Lönsamhet 

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla medarbetare för ett väl genomfört 

år, som på många sätt varit tufft. Jag ser fram emot det kommande året som har alla 

förutsättningar att bli kul, händelserikt och lönsamt. 

Medarbetarnas roll 

samt synen på 

framtiden Intressenter 

 

 

Bilaga 2 VD-brev från år 2001  

Stycke/Mening Kodning Tema 

Resultatet efter finansiella poster blev 5,7 miljarder kronor, en ökning med 1,7 

miljarder kronor, eller med 43 procent jämfört med förra året. 
 
Bra resultat  

 
Intressenter 

Vi har två lyckade säsonger bakom oss och har under året stärkt vår position på 

samtliga marknader. Tempot har varit högt i hela företaget och framför allt på våra 

tillväxtmarknader 

Stark position och 

bra tillväxtmarknad 
 

Lönsamhet 

Totalt öppnades 93 nya butiker under året. Nya butiker Expansion 
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Detta är ett starkt resultat, i linje med rekordåret 1999, trots ett svagt första kvartal 

och en fortsatt kraftig expansion på nya marknader.  
 
Starkt resultat 

 
Lönsamhet 

Under 2001 har vi arbetat med att tydligare identifiera de produkter som tilltalar 

våra stora kundgrupper. Att vi hamnat rätt med dessa kollektioner, som tillverkas i 

stora volymer, är en viktig förklaring till H&M:s goda lönsamhet under året 

 
Fokus på kunder och 

mode   

 

Mode 

Alla leverantörer som ingår avtal med H&M förbinder sig att leva upp till vår 

uppförandekod.Kraven omfattar till exempel brandsäkerhet, arbetsmiljöfrågor samt 

att barnarbete inte får förekomma. 

 

Uppförandekod och 

krav 

 
Hållbarhet 

H&M kan inte garantera att det aldrig finns några brister, men det känns tryggt att 

veta att vi har en väl fungerande organisation på plats som kontinuerligt ser till att 

vår uppförandekod efterlevs. 

 

Uppförandekod och 

garantier 

 
Hållbarhet 

Satsningen i USA är en investering för framtiden som vi tror mycket på.Vi är dock 

inte nöjda med driftkostnaderna som fortfarande ligger på en för hög nivå. 
Ger en förklaring av 

investering 
 
Lönsamhet 

För att nå en högre effektivitet i befintliga butiker kommer expansionstakten på den 

amerikanska marknaden att bli något lägre än vi tidigare sagt. Osäkerheten på den 

amerikanska marknaden efter den 11 september har också spelat in i denna 

avvägning. 

 
 

 

Effekter av terrordåd 

 

 

 

Omvärld 

Vi har en stark finansiell ställning som ger oss handlingsfrihet att växa i den takt vi 

själva bestämmer. H&M:s starka närvaro på alla 14 marknader bildar en bra 

plattform för fortsatt tillväxt. 

 
Framtiden 

 
Lönsamhet 

 

 

 

Bilaga 3 VD-brev från år 2002 

Stycke/Mening Kodning Tema 

År 2002 var ett väldigt framgångsrikt år för H&M. Försäljning och resultat 

förbättrades på samtliga marknader jämfört med föregående år. 
 

Förklaring till resultat  
 
Lönsamhet 

Resultatet efter finansiella poster ökade med 50 procent och uppgick till drygt 8,6 

miljarder kronor. 
 

Bra resultat 
 

Intressenter 

H&M:s starka utveckling under året beror på flera faktorer. Allra mest glädjande är 

att våra kollektioner varit så bra och uppskattats av våra kunder. Det är den enskilt 

viktigaste faktorn för att det ska gå bra för H&M.  

Lyckade kollektioner 

som påverkat 

resultatet 

 
Mode 

Vi har även lyckats öka kundernas impulsköp, framför allt genom bra exponering 

av utvalda accessoarer. Varje sådan extra såld vara ger positiv effekt på vårt 

resultat. 

 

 

Försäljningsstrategi 

 
 

Lönsamhet 

Sammantaget har den förbättrade inköpsprocessen lett till högre fullprisförsäljning, 

lägre lager- och nedsättningsnivåer och till en mer kostnadseffektiv varuhantering. 
Effektivisering av 

processer 
 
Lönsamhet 

H&M har på de senaste fyra åren mer än fördubblat omsättningen, öppnat närmare 

300 nya butiker och gått in i två nya länder. Finansieringen av expansionen har 

skett helt med egna medel. 

 
Nyöppningar 

 
Expansion 

Målet för expansionen är att öka antalet butiker med 10 till 15 procent per år. Det 

kan dock variera något mellan olika år då vi vill växa med kvalitet. Avgörande för 

expansionstakten är framförallt tillgången på attraktiva butikslägen. 

 
 

Mål för framtiden 

 

Lönsamhet 

H&M:s strategi är att fortsätta växa med bibehållen god lönsamhet. Vi är nu redo 

att gå in på fler marknader och har tecknat kontrakt för butiker i Polen, Tjeckien, 

Portugal och Kanada. 

 

Strategi för framtiden 
 
Strategi 
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Så kallade CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) har hög prioritet inom 

H&M och avdelningen som ansvarar för miljö och socialt ansvar rapporterar direkt 

till mig...Det finns också ett stort engagemang från våra medarbetare i dessa frågor 

och vi har under året inlett en utbildning av försäljningspersonal i CSR-frågor. 

 

 

CSR-frågor 

 

 

Hållbarhet 

Sedan flera år tillbaka har H&M en uppförandekod, som varje leverantör som 

tillverkar våra varor måste ingå avtal om att följa. Den innebär till exempel att 

barnarbete inte får 
förekomma och att de som arbetar på fabrikerna har  rätt till minimilöner och 

fackföreningsfrihet. 

Bra 

arbetsförhållanden 
 

Hållbarhet 

Jag får ibland frågan varför vi inte omedelbart avslutar samarbetet med en 

leverantör som inte lever upp till vår uppförandekod. Det vore naturligtvis en enkel 

lösning för oss, men H&M känner även ett ansvar gentemot dem som arbetar på 

fabriken. 

 
Hållbarhetsfrågor 

 

Hållbarhet 

...39 000 medarbetare-utan vilkas engagemang det inte varit möjligt att nå de 

framgångar vi gjort 
Medarbetarnas roll 

för företaget 
 
Intressenter 

 

Bilaga 4 VD-brev från 2003 

Stycke/Mening Kodning Tema  

Det var ett år av expansion då vi gick in på fyra nya marknader där försäljningen 

vida överträffade våra förväntningar. Nya marknader Expansion 

H&M:s bästa resultat någonsin  Förklaring till resultatet Lönsamhet 

Resultatet efter finansiella poster ökade med 11 procent och uppgick till drygt 9,6 

miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

Vi är nöjda med resultatet som har åstadkommits genom god kostnadskontroll och 

hög kostnadsmedvetenhet i hela organisationen  Förklaring till resultatet Lönsamhet 

[...]men framför allt genom att alla medarbetare gjort en fantastisk 
insats under året! Medarbetarens roll Intressenter 

Vår finansiella styrka ger oss handlingsfrihet att växa i den takt vi själva bestämmer. 

H&M:s strategi är att fortsätta växa med bibehållen lönsamhet. Målet är att öka 

antalet butiker med 10–15 procent per år och samtidigt öka försäljningen i befintliga 

butiker. Mål för framtiden Lönsamhet 

Bästa butiksläge har alltid varit vår etableringsprincip. Strategi för framtiden Strategi 

H&M växer vidare under 2004. Vi planerar att öppna 140 nya butiker, främst i 

Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA, Spanien och Polen. Det blir även fler 

butiker i till exempel Tjeckien, Portugal och Italien. EU-utvidgningen, med bland 

annat Polen och Tjeckien som nya medlemmar, underlättar expansionen eftersom 

tullar och restriktioner försvinner. Nya butiker  Expansion 

H&M har som ett internationellt företag ett stort ansvar gentemot omvärlden. Att vi 

tar ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet ligger väl i linje 

med våra grundläggande värderingar. 
Verksamhetens 

värderingar och ansvar Hållbarhet 

CSR, eller Corporate Social Responsibility, är därför en viktig strategisk fråga för 

oss. Strategi för CSR Hållbarhet 

Vi har sedan många år tillbaka en uppförandekod som våra leverantörer måste skriva 

under och följa. Koden innehåller krav rörande bland annat arbetsmiljö och säkerhet, 

fackföreningsfrihet, minimilöner och förbud mot barnarbete. 
Företagets 

miljövärderingar Hållbarhet 

Den största utmaningen är att påverka attityder. Ledordet är samarbete mellan oss 

och våra leverantörer, men också med kollegor i branschen, FN-organisationer och 

fackföreningar. 
Strategi för att lyckas 

som verksamhet Strategi 

H&M strävar efter att ha goda relationer med fackföreningar. För att få konstruktiva 

dialoger och undvika framtida konflikter tecknade vi i januari ett världsomspännande 

avtal med UNI, den internationella paraplyorganisationen för detaljhandels- och 
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tjänsteföretag. Avtalet innebär att de regler och normer, som vi redan följer, har 

blivit formellt dokumenterade och undertecknade. 
Nytt avtal som går i linje 

med företagets 

värderingar 

 

 

Värderingar 

 

Bilaga 5 VD-brev från år 2004  

Stycke/Mening Kodning Tema  

Under året öppnade vi 136 nya butiker och stängde 13 och gick in på två nya 

marknader – Kanada och Slovenien. Med över 1.000 butiker och drygt 45.000 

medarbetare finns H&M nu i 20 länder runt om i världen. 
Nya butiker och nya 

marknader Expansion 

Men det som framför allt utmärkte året var vår goda lönsamhet God lönsamhet Lönsamhet 

Resultatet efter finansiella poster ökade med 15 procent och uppgick till 11 miljarder 

kronor. Bra resultat Intressenter 

Viktigast av allt är att kunderna har uppskattat våra kollektioner. Vi har ett brett 

sortiment som är uppdelat i ett antal koncept för dam, herr, ungdom, barn och 

kosmetik. 
Bra och stabila 

kollektioner Mode 

Årets stora modesatsning var ”Karl Lagerfeld for H&M”– en succé både i butikerna 

och i internationell media. 
Nytt koncept: 

designersamarbeten Varumärke 

[...]Sist men inte minst har fantastiska arbetsinsatser och engagemang från H&M:s 

medarbetare bidragit starkt. Medarbetarnas roll Intressenter 

Med den förstärkta organisationen har vi renodlat sortimentet, tagit bort dubbletter 

och därigenom enklare hittat rätt mix mellan basvaror, rådande mode och trendplagg. 

På så sätt har vi fått en tydligare och mer inspirerande varupresentation för kunderna 

och en enklare hantering för butikspersonalen. 

Effektivisera 

verksamheten gällande 

kollektioner Mode 

 

En av årets höjdpunkter var invigningen av vår flaggskeppsbutik på Lexington 

Avenue mittemot Bloomingdale’s på Manhattan. Ett fantastiskt läge och en 

fantastisk butik! Nu växer vi vidare i USA och etablerar oss på västkusten, där vi till 

hösten öppnar vår första butik i San Francisco. 

Avklarat mål, lyckats 

med att placera sig på 

attraktivt butiksläge Strategi 

H&M:s strategi är att fortsätta växa med bibehållen lönsamhet. Målet är att öka 

antalet butiker med 10 till 15 procent per år och samtidigt öka försäljningen i 

befintliga butiker. Självklart kan expansionen variera från år till år eftersom det i 

mångt och mycket beror på tillgången på attraktiva butikslägen. Mål för framtiden Lönsamhet 

Som ett internationellt företag har H&M ett socialt ansvar. Det är viktigt att vi har 

goda relationer till vår omvärld och tar ansvar för hur människor och miljö påverkas 

av vår verksamhet. Allt detta finns presenterat i vår CSR-rapport som publiceras i en 

uppdaterad version på vår hemsida i april. CSR-rapport Hållbarhet 

Vid årsskiftet 2004/2005 upphörde det så kallade multifiberavtalet att gälla, vilket 

innebär slopade textilkvoter. Det är svårt att säga exakt hur det kommer att påverka 

H&M. Det är olika faktorer som samverkar, bland annat vad som händer med den 

kinesiska valutan. Kina har infört en exportskatt som delvis motverkar den positiva 

effekten av de borttagna kvoterna. Som det ser ut nu, i början av 2005, förväntar vi 

oss ingen prisdeflation under våren. Osäker framtid Lönsamhet 

Vår främsta utmaning för 2005 är att öka försäljningen i befintliga butiker. Här tror 

jag mycket på hur vi har förändrat vår inköpsorganisation och på så sätt blivit 

tydligare mot våra kunder – både i kollektionerna och ute i butikerna. Välkomna in 

och se själva! Öka försäljning, framtid Lönsamhet 
 

 

Bilaga 6 VD-brev från år 2005  

Stycke/Mening  Kodning Tema 

Det har också varit ett år då vi genom ett antal uppmärksammade aktiviteter stärkt 

H&M:s varumärke och position på den internationella arena där vi verkar sedan 

många år. Stärker sin position Varumärke 

Resultatet efter finansiella poster ökade med 23 procent och blev 13,5 miljarder 

kronor. Bra resultat Intressenter 
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Totalt öppnade vi 145 nya butiker under året och gick in i två nya H&M-länder – 

Irland och Ungern. Nyöppning Expansion 

Vi har haft en god försäljningsutveckling och stärkt vårt rörelseresultat på samtliga 

marknader. Utmärkande för året är den starka lönsamheten. Förklaring av resultatet Lönsamhet 

Jag får ofta frågan om varför det går så bra för H&M. Först och främst handlar det 

om ett stort engagemang och fina insatser från alla medarbetare. 
Medarbetarnas roll i 

organisationen Intressenter 

Avgörande är också att vi lyckas med våra kollektioner, att de tilltalar kunderna och 

inspirerar till köp. Lyckade kollektioner Mode 

Höstens stora händelse var samarbetet med den brittiska modeskaparen Stella 

McCartney som designade en damkollektion för oss, med ett 40-tal plagg och 

accessoarer. Kollektionen blev mycket omskriven i media och uppskattades av våra 

kunder. Vi ser samarbetet som en tydlig bekräftelse på styrkan i vår affärsidé, där 

mode och design inte är en fråga om pris. 
Lyckat 

designsamarbete Varumärke 

Vi förbereder också för expansion in på nya marknader. Klart är att vi tecknat 

kontrakt för en första butik i Bratislava, Slovakien, som planeras öppna våren 2007. Nya marknader Expansion 

Nytt och spännande för H&M är att vi planerar att etablera oss i Dubai och Kuwait, 

genom ett franchisesamarbete med en av Mellanösterns ledande aktörer inom 

detaljhandel[…]Jag vill dock understryka att franchising för övrigt inte är en del av 

vår etableringsstrategi. 
Nya marknader och nya 

butiker Expansion 

Vi har också beslutat oss för att utöka distanshandeln genom att expandera utanför 

Norden. Först ut blir Nederländerna där vi startar internethandel från och med hösten 

2006. 
Digitalisering, utökad 

internethandel 
Digitaliserad 

expansion 

 

Bilaga 7 VD-brev från år 2006  

Stycke/Mening Kodning Tema  

År 2006 var ett mycket bra år för H&M. Lyckade kollektioner med en bra balans 

mellan basmode och hög modegrad var den främsta anledningen till den höga 

lönsamheten. Lyckade kollektioner Mode 

Resultatet efter finansiella poster ökade 17 procent till 15,8 miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

H&M fortsätter att växa. Vi öppnade 168 butiker under året,  Nya butiker Expansion 

[…] stängde 16 och gick in i Mellanöstern med franchisebutiker i Dubai och 

Kuwait. 

Påverkar 

lönsamheten via 

stängning av butiker Lönsamhet 

Under 2006 expanderade vi distanshandeln utanför Norden genom 

internetförsäljning i Nederländerna, en satsning som gått över förväntan. 
Lyckad utökad 

detaljhandel 
Digitaliserad 

expansion 

Lyckade kollektioner är förutsättningen för att det ska gå bra, men medarbetarnas 

engagemang och insatser är också minst lika viktiga. Medarbetarnas roll Intressenter 

Under 2007 genomför vi en renodling av koncernstrukturen för att ännu effektivare 

möta de krav som år expansion ställer. 

Framtida 

omstrukturering för 

effektivisering Omstrukturering 

En av årets höjdpunkter var samarbetet med Madonna, där hon och hennes 

medarbetare bar H&M-kläder under sin världsturné. Samarbetet gav gensvar bland 

kunder och i media världen över. 
Lyckade 

modesamarbeten Varumärke 

En annan höjdpunkt under året var höstens designsamarbete med den holländska 

designerduon Viktor & Rolf som skapade en unik kollektion för H&M. 
Lyckade 

modesamarbeten Varumärke 

Det är viktigt att tillverkningen av våra kläder sker under rimliga 

arbetsförhållanden. På CSR-området inledde vi 2006 vårt samarbete med Fair 

Labor Association (FLA),en organisation som värnar om arbetares rättigheter och 

som under året har gjort oberoende kontroller hos ett urval av våra leverantörer i 

Kina. Det ger oss ett viktigt kvitto på våra egna kontroller och ökar också vår 

transparens. 
Nya samarbeten 

gällande CSR Hållbarhet 

Vårt arbete med kemikalierestriktionerna uppmärksammades under året. Sedan mer 

än tio år tillämpas restriktionerna på hela vårt sortiment, utan att kompromissa med 

känslan eller utseendet på våra produkter. 
Restriktioner på 

kemikalieanvändning Hållbarhet 
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Vi strävar också efter att minska koldioxidutsläppen med huvudfokus på transporter 

och energiförbrukning. I vårt sortiment satsar vi allt mer på ekologiska material och 

parallellt hjälper vi våra leverantörer att tänka i mer miljövänliga banor och följa 

lagar och restriktioner på miljöområdet. 

Minskar 

koldioxidutsläpp och 

ekologiska material  Hållbarhet 

I mars 2007 lanserar vi den nya butikskedjan COS– Collection of Style. Ett tiotal 

COS-butiker slår upp portarna i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och 

Belgien under våren. Butikerna erbjuder ett dam- och herrsortiment i ett högre 

prissegment. Även här gäller H&M:s ambition att erbjuda bästa pris på jämförbar 

vara. Från och med hösten 2007 klär vi även hemmet. Vi introducerar ett helt nytt 

hemtextilsortiment, H&M Home, som till en början kommer att säljas via 

distanshandeln[...] I år är det också premiär för ett utökat damskosortiment i 

inledningsvis cirka 200 butiker. 

Ny butikskedja, nytt 

sortiment med 

hemtextil. Varumärke 

Vi fortsätter att expandera distanshandeln, dels genom katalogförsäljning i 

Nederländerna och dels genom internetförsäljning i Tyskland och Österrike. 
Utökad 

distanshandel 
Digitaliserad 

expansion 

Det hade inte varit möjligt utan de goda insatser som alla medarbetare bidragit med. Medarbetarnas roll Intressenter 

 

 

Bilaga 8 VD-brev från 2007  

Stycke/Mening Kodning Tema 

H&M fortsatte att växa på nya marknader och genom nya erbjudanden under 2007. 

Vi etablerade bland annat försäljning i Asien med butiker i Hongkong och 

Shanghai vilket är ett av de viktigaste steg som koncernen tagit sedan etableringen 

i USA år 2000. Nya marknader Expansion 

Resultatet efter finansiella poster ökade 21 procent till 19 miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

Grunden till framgången är de lyckade kollektionerna som uppskattats av 

kunderna, och det faktum att vi alltid strävar efter att förbättra oss i allt vi gör. 

H&M jobbar ständigt med förnyelse för att ta fram nya attraktiva erbjudanden 
Lyckade 

kollektioner Mode 

För att fira de sextio åren satte vi under året av 60 miljoner kronor i en stiftelse 

vars avkastning ska gå till projekt inom till exempel hälsa, utbildning och tillgång 

till vatten i de länder där H&M:s varor produceras Välgörenhet Hållbarhet 

H&M expanderar genom nya erbjudanden och via nya kanaler 
Utökar sitt 

varumärke Varumärke 

Medarbetarna är en förutsättning för allt det spännande som händer på H&M. I 

arbetet med expansionen till nya marknader är erfarenheten från medarbetare i 

gamla H&M-länder betydelsefull Medarbetarnas roll Intressenter 

H&M vill ständigt förnya och överraska och därför söker vi samarbeten med kända 

designers och artister[...] Under våren fortsatte vi det framgångsrika samarbetet 

med Madonna[...] Kylie Minogue fick bli ansiktet för en av årets 

strandkollektioner, där en del av intäkterna gick till Wateraid[...] Kollektionen – 

Roberto Cavalli at H&M – blev en stor framgång och sålde slut mycket snabbt. 
Lyckade 

modesamarbeten Varumärke 

Eftersom hållbarhetsfrågor och inte minst klimatfrågan får allt större utrymme tog 

H&M bland annat fram en ny hållbarhetspolicy under året. H&M har ett ansvar 

gentemot alla som bidrar till vår framgång 
Ny 

hållbarhetspolicy Hållbarhet 

Under 2007 använde vi 1 300 ton ekologisk bomull, vilket är en flerfaldig ökning 

jämfört med tidigare år. Miljöfråga Hållbarhet 

År 2007 var ett mycket händelserikt år för H&M. Vi slog ännu en gång 

lönsamhetsrekord, och vi etablerade försäljning på den stora asiatiska marknaden 

med butiker i Hongkong och Shanghai. Lönsamhetsrekord Lönsamhet 

 

Bilaga 9 VD-brev från år 2008  

Stycke/Mening Kodning Tema  

Med hänsyn tagen till rådande konjunkturläge är vi nöjda med ett resultat som visar 

på tillfredsställande försäljning och stark lönsamhet. Försäljningen passerade 

milstolpen 100 miljarder kronor inklusive moms, 
Bra resultat trots 

lågkonjunktur Omvärlden 
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Försäljningen passerade milstolpen 100 miljarder kronor inklusive moms, 

bruttomarginalen uppgick till 61,5 procent och resultatet efter finansiella poster 

ökade med 11 procent till 21,2 miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

H&M står starkt och vi satsar för framtiden. Konjunkturen skapar också stora 

möjligheter som vi ska ta vara på, exempelvis när det gäller tillgången till attraktiva 

affärslägen och stärkt förhandlingsposition. 
Positiv syn på 

framtiden Strategi 

Under året köpte H&M dessutom det svenska modeföretaget FaBric Scandinavien 

med butikskedjorna Weekday och Monki samt varumärket Cheap Monday Nya investeringar Varumärke 

Under 2008 öppnades 196 butiker netto. Nya butiker Expansion 

Det finns ett speciellt modeintresse i Japan, och stil influenserna därifrån har jag 

personligen alltid tyckt är spännande. Det blev också den största öppningssuccén 

som vi har varit med om med en försäljning som överträffade våra högt ställda 

förväntningar. 
Nya marknader i 

Japan Expansion 

H&M strävar efter att ständigt överraska kunderna. De senaste åren har ett inslag 

varit designersamarbetena som började 2004 med Karl Lagerfeld, i höstas med 

Comme des Garçons och i vår är det dags för Matthew Williamson. Designsamarbete Varumärke 

I grunden är det vår affärsidé: mode och kvalitet till bästa pris. Men det är våra 

medarbetare som gör den möjlig. Våra engagerade medarbetare är en förutsättning 

för att H&M ska 
växa med fortsatt hög lönsamhet. Medarbetarnas roll Intressenter 

– Under 2008 har vi utvecklat en ny hållbarhetsstrategi, som innebär att hållbarhet 

ska beaktas på alla avdelningar inom företaget och är ett ansvar som delas av 

H&M:s samtliga medarbetare.– För H&M är det en självklarhet att ta ansvar för 

sociala frågor och för miljön. Hållbarhet är en av H&M:s grundstenar och en del av 

vad vi står för. Hållbarhetsstrategi Hållbarhet 

Efter 23 år på H&M går Rolf Eriksen under 2009 i pension, som tidigare har 

aviserats. Under februari 2009 tog styrelsen beslut om att utse Karl-Johan Persson 

till ny vd för H&M. Karl-Johan Persson kommer att arbeta parallellt med Rolf 

Eriksen till den 1 juli 2009 då Karl-Johan tar över som VD.  
Byte av VD pga. 

pension Omstrukturering 
 

 

Bilaga 10 VD-brev från år 2009  

Stycke/Mening  Kodning Tema 

Under 2009 expanderade vi kraftigt och öppnade butiker på nya spännande 

marknader Nya butiker Expansion 

Lågkonjunkturen påverkade vår försäljning som inte riktigt levde upp till våra 

förväntningar. Lågkonjunktur Omvärlden 

H&M är dessutom ett av världens högst värderade varumärken. Skryt Varumärke 

[…] årets vinst öka med en miljard till 16,4 miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

Vi öppnade 250 butiker netto under året på både befintliga och nya marknader 
Nya marknader och 

butiker Expansion 

[…] starten av H&M Home började vi också sälja textil heminredning. Nytt koncept Varumärke 

Men vi ser också att det fanns sådant som vi själva kunde ha gjort bättre. 

Självkritik och strävan efter ständiga förbättringar ingår i H&M:s företagskultur 

och vi jobbar alltid hårt på att bli mer effektiva inom alla områden. 
Självkritik till 

verksamhet Strategi 

Konjunkturläget under 2009 skapade också möjligheter som vi med vår finansiella 

styrka kunde ta vara på. Vi kom bland annat över fler attraktiva butikslägen än vi 

först räknat med. 
Det positiva med 

finanskrisen Strategi 

Eftersom hållbarhetsarbetet spelar en strategiskt viktig roll för H&M gjorde vi 

under 2009 hållbarhetsfrågorna till hela verksamhetens ansvar Hållbarhetsarbetet Hållbarhet 

Vi har stor respekt för rådande lågkonjunktur, även om H&M:s affärsmodell har 

visat sig lönsam också i tuffare tider. 
Skryt om stabila i 

osäkra tider Lönsamhet 

Vi har ett attraktivt erbjudande, spännande och kommersiella kollektioner, en stark 

företagskultur. 
Det som gör att 

företaget lyckas Lönsamhet 
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Bilaga 11 VD-brev från år 2010  

Stycke/Mening Kodning Tema  

Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare för mycket bra insatser under året. 
Medarbetarnas roll för 

företaget Intressenter 

Årets vinst efter skatt steg med 14 procent till 18,7 miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

Vi såg en viss återhämtning i konsumtionen men samtidigt var konjunkturen fortsatt 

svag i flera länder och det generella ekonomiska läget fortsatt osäkert. Förklaring till resultatet Lönsamhet 

Råvarupriserna har till exempel stigit brant. Priset på bomull, vår enskilt viktigaste 

råvara, nästan fördubblades under 2010. 
Förklaring till kostnader 

under året Omvärlden 

Under 2010 ökade vi också våra investeringar i affärsidén. Förbättringarna sträckte 

sig över hela erbjudandet: allt ifrån nya detaljer i designen och högre kvalitet på 

vissa plagg till ännu mer attraktiva priser på andra. Nya investeringar Varumärket 

Vi välkomnade kunder till flera spektakulära öppningar världen över, bland annat på 

Champs-Élysées i Paris där kundernas intresse har överstigit våra högt ställda 

förväntningar. Attraktivt butiksläge Strategi 

Designsamarbeten med Sonia Rykiel och Lanvin, två världsberömda modehus. 

Uppmärksamheten blev stor, inte minst i sociala medier som blir allt viktigare i vår 

kommunikation 
Lyckade 

designsamarbeten Varumärket 

Våra talangfulla designers tog fram flera uppskattade kollektioner, till exempel 

Garden Collection, som tillverkades helt av miljöanpassade material och blev 

mycket omtyckt. 
Nyskapande av 

hållbarhetskollektioner Hållbarhet 

Totalt öppnade vi 218 butiker netto under räkenskapsåret, vilket var något färre än 

de 240 som vi hade räknat med ursprungligen.  Nya butiker Expansion 

Även om vi såg en viss återhämtning i konjunkturen var ekonomin fortsatt svag i 

många länder vilket ledde till att flera köpcentra där H&M hade planerat att öppna, 

aldrig färdigställdes. Konjunkturens påverkan Omvärlden 

Vi ökade vårt ägande till 100 procent i FaBric Scandinavien där Monki, Weekday 

och Cheap Monday ingår och vi fortsatte också att utveckla COS och H&M Home. Ökad investering Intressenter 

Vi äger inga fabriker men bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete i 

leverantörsledet[...] Handel hjälper till att lyfta människor och nationer ur fattigdom. 

H&M skapar indirekt arbeten för hundratusentals människor i tillverkningsländerna, 

framför allt i Asien. 

Förklaring till företagets 

verksamhet och positiva 

effekt Hållbarhet 

Under 2010 ökade vi satsningarna för att långsiktigt stärka varumärket ytterligare 

och för att säkerställa framtida expansion. Vi investerade i marknadsföring, IT-

utveckling och dessutom inom distanshandel, där vi ser att det finns en stor potential 

för framtida tillväxt. Stärka varumärket Varumärket 
 

 

Bilaga 12 VD-brev från år 2011  

Mening/Stycke Kodning Tema  

Vi fortsatte att ta marknadsandelar under 2011 som var ett mycket tufft år för 

klädhandeln. Nya marknader Expansion 

Ekonomisk oro i många länder höll tillbaka efterfrågan, vilket ledde till en allt 

hårdare konkurrens om kundernas konsumtionsutrymme, med många pris- och rea-

aktiviteter som följd. Ekonomisk oro i världen Omvärlden 

Även på inköpsmarknaderna var läget utmanande med en kraftig kostnadsinflation 

som gjorde att inköpskostnaderna för 2011 ökade kraftigt för klädbranschen. 

Bomullspriset, som hade fördubblats redan under 2010, fortsatte att stiga brant för 

att nå historiskt höga nivåer under 2011. Bomull är den enskilt viktigaste råvaran i 

våra plagg. Kostnadsinflation Omvärlden 

Trots de ökade inköpskostnaderna, valde vi en strategi att ytterligare stärka vårt 

kunderbjudande och vår marknadsposition i förhållande till konkurrenterna. 

Satsningarna har varierat över tid och har inneburit allt från ännu bättre priser till 

ännu högre kvalitet och mer hållbart mode. 
Strategi, överleva i en tuff 

tid Strategi 
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Årets stora designsamarbete, ”Versace for H&M”, blev också mycket uppskattat. Lyckat samarbete Varumärke 

Under året ökade vi också satsningarna inom marknadsföring, IT och online. Även 

dessa investeringar syftar till att ytterligare stärka H&M:s marknadsposition på lång 

sikt samt att säkra framtida expansion. Nya investeringar Varumärke 

Årets vinst efter skatt uppgick till 15,8 miljarder kronor jämfört med 18,7 miljarder 

föregående år. Bra resultat Intressenter 

För att underlätta framtida rekrytering och för att belöna och uppmuntra långsiktigt 

engagemang införde vi nyligen ett belöningsprogram för alla anställda, H&M 

Incentive Program. 

Strategi för att behålla 

och rekrytera nya 

medarbetare Intressenter 

under 2011 öppnade vi 266 butiker netto, vilket var 16 butiker fler än ursprungligen 

planerat. Nya butiker Expansion 

Vår finansiella ställning är stark och tillväxten finansieras helt med egna medel. 
Säkerställer finansiell 

ställning Lönsamhet 

Vi tar ett socialt och miljömässigt ansvar som placerar H&M:s hållbarhetsarbete i 

täten av modebranschen globalt. Som globalt detaljhandelsföretag köper och säljer 

vi varor i ett stort antal länder och bidrar därmed också till att skapa över en miljon 

arbetstillfällen för människor världen över. 

Företagets ansvar samt 

påminner om 

verksamhetens nytta Hållbarhet 

Dessa värderingar bygger på en tro på människans förmåga att ta eget ansvar och 

egna initiativ och de sammanfattas i H&M-andan, där lagarbete, entreprenörsanda 

och ständiga förbättringar är andra viktiga riktmärken för hur vi arbetar 

tillsammans. Företagets värderingar Värderingar 

[…] jag vill tacka alla medarbetare för ert stora engagemang och mycket goda 

insatser under det gångna året. Medarbetarnas roll Intressenter 

Våra tidiga vårkollektioner har blivit väl mottagna liksom samarbetet ”David 

Beckham Bodywear”, och intresset för ”Marni at H&M” är stort inför lanseringen. 
Lyckade 

designsamarbeten Varumärke 

Även om mycket tyder på fortsatt utmanande makroekonomiska förhållanden på 

flera marknader under 2012 är vi övertygade om att H&M kommer att stå sig starkt 

också under detta år. Ser positivt på framtiden Lönsamhet 
 

 

Bilaga 13 VD-brev från år 2012  

Stycke/mening Kodning Tema 

Under 2012 fortsatte vår globala expansion och vi öppnade 304 nya butiker netto. 

Fem nya länder tillkom: Bulgarien, Malaysia, Lettland, Thailand och Mexiko. Nya butiker Expansion 

Onlinemarknaden växer alltmer – framför allt är det mobil shopping 
via smartphones och surfplattor som ökar kraftigt[...] Parallellt med 

mobilanpassningen intensifierade vi också under hösten 2012 arbetet med den 

framtida online-expansionen till övriga marknader inom koncernen. 

Utveckling av 

onlinemarknad, 

digitalisering 
Digital 

expansion 

Vi är sedan en tid inne i en investeringsintensiv period där vi bland annat gör 

satsningar inom online och IT samtidigt som vi utvecklar ett helt nytt 

modevarumärke & Other Stories och breddar vårt produktsortiment. Nya investeringar Varumärke 

Trots att årets resultat belastades av dessa satsningar samt även av negativa 

valutaomräkningseffekter, Valutaomräkningseffekter Omvärlden 

[…] ökade resultatet efter skatt med en miljard kronor, dvs 7 procent, till 16,9 

miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

Bara under 2012 skapad vi cirka 10 000 nya arbetstillfällen inom koncernen och i 

dag är vi fler än 104 000 medarbetare. Jag vill tacka samtliga medarbetare för 

mycket goda insatser och ett fantastiskt lagarbete under det gångna året. 

Medarbetarnas roll och 

det positiva med 

verksamheten Intressenter 

Vi satsar stora resurser på och arbetar aktivt för att bidra till sociala förbättringar 

och minskad miljöpåverkan i de samhällen där H&M verkar samt för att säkra en 

hållbar utveckling för H&M på lång sikt. Läs gärna mer om H&M:s omfattande 

hållbarhetsarbete i rapporten H&M Conscious Actions Sustainability Report 2012 

som finns på hm.com/consciousactions2012. 

Förtydligande om vart 

intressenter kan läsa 

företagets 

hållbarhetsrapport Hållbarhet 

Vi expanderar med 10–15 procent nya butiker om året och under 2013 planerar vi 

att öppna cirka 325 nya butiker netto, vilket är i princip en ny butik om dagen. Öppning av nya butiker Expansion 
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Glädjande är också att vi nu utökar H&M-gruppen med ytterligare ett varumärke, 

& Other Stories. Nytt varumärke Varumärke 

Vi har stor respekt för det makroekonomiska läget och hur det kan komma att 

påverka konsumtionen på många av våra marknader, men vi tror mycket på vårt 

erbjudande och är övertygade om att H&M kommer att fortsätta att stå sig starkt. Makroekonomiska läget Omvärld 

 

Bilaga 14 VD-brev från år 2013  

Stycke/Mening Kodning Tema 

2013 var ett mycket intensivt och händelserikt år; bland annat öppnade vi 356 nya 

butiker netto.  
Nya butiker och nya 

marknader Expansion 

Vi öppnade flera flaggskeppsbutiker på fantastiskt bra lägen runt om i världen 

under 2013, bland annat på Times Square i New York och på Via del Corso i 

Rom, och även dessa har blivit mycket väl mottagna av kunderna. Bra butikslägen Strategi 

Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb för att åstadkomma detta och jag vill 

tacka samtliga för mycket goda insatser och ett fantastiskt lagarbete återigen under 

det gångna året. Medarbetarnas roll Intressenter 

Även om flertalet marknader fortsatte att präglas av ett utmanande 

makroekonomiskt läge och många pris- och rea-aktiviteter under året, fortsatte 

H&M att växa med hög lönsamhet och ökade marknadsandelar. Förklaring till lönsamhet Lönsamhet 

Resultatet efter finansiella poster ökade till 22,6 miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

Resultatet påverkades av negativa valutaomräkningseffekter och även av de 

fortsatta stora långsiktiga satsningarna som vi gör för att bygga ett ännu starkare 

H&M och säkra framtida expansion. Valutaomräkningseffekter Omvärlden 

Ett annat område som vi satsar mycket på är onlinehandeln, som blir allt viktigare. 

Vår onlineförsäljning fortsätter att utvecklas mycket väl och e-handel på hm.com, 

som är en av världens mest besökta modesajter, gör att vi når ännu fler kunder 

med vårt erbjudande. Utökad handel online 
Digitaliserad 

expansion 

H&M Conscious är namnet på vårt arbete för en mer hållbar framtid inom mode. 

Läs gärna mer om H&M:s hållbarhetsarbete i vår H&M Conscious Actions 

Sustainability Report på hm.com. 
Tydlig info om 

hållbarhetsarbetet Hållbarhet 

H&M-andan bygger på en grundläggande respekt för individen och tron på 

människors förmåga att ta egna initiativ. Den har funnits med sedan starten 1947 

och fortsätter att genomsyra hela företaget även nu, efter många år av kraftig 

expansion. 
Belysning av företagets 

värderingar Värderingar 

Vi tror mycket på vårt starka erbjudande och är övertygade om att vi stärker vår 

marknadsposition ytterligare under året. Syn på framtiden Lönsamhet 

 

 

Bilaga 15 VD-brev från år 2014  

Stycke/Mening Kodning Tema 

2014 var ett mycket bra år för H&M och jag vill börja med att tacka alla 

medarbetare världen över för ett fantastiskt teamwork. Medarbetarnas roll Intressenter 

Med väl mottagna kollektioner för alla våra sex varumärken och en fortsatt stark 

expansion inom både butik och online, fortsatte vi att ta marknadsandelar under 

2014 och vi stärkte vår marknadsposition ytterligare. Förklaring till resultatet Lönsamhet 

Årets resultat efter skatt ökade med 17 procent till 20 miljarder kronor. Bra resultat Intressenter 

Under 2014 började 16000 nya medarbetare hos oss och vi är nu över 132 000 som 

jobbar inom H&M-koncernen. Nya jobb skapas Intressenter 

Och årets goda resultat gör att vi avsatt 303 miljoner kronor till våra medarbetares 

belöningsprogram HIP, H&M Incentive Program. Medarbetarnas roll Intressenter 

I takt med att vi expanderar blir också de många spännande karriärmöjligheter som 

finns globalt inom koncernen allt fler, och för medarbetarna innebär det stora 

möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med H&M. 
Möjligheterna för 

medarbetarna Intressenter 
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Vi har satsat inom IT, online, nya varumärken och breddning av 

produktsortimentet. Breddar varumärket Varumärke 

Samtidigt som dessa långsiktiga investeringar fortsätter, ser vi nu att våra 

satsningar inom bland annat online börjar bära frukt. Online utvecklas 
Digitaliserad 

expansion 

Under 2014 öppnade vi 379 nya butiker netto– vilket är mer än en ny butik per 

dag. Nya butiker Expansion 

Bland annat har vi öppnat flera nya flaggskeppsbutiker på fantastiska lägen, till 

exempel i Shanghai, Milano, München och New York, för att nämna några. En av 

årets allra finaste butiker öppnades i Melbourne i april 2014 Bra butikslägen Strategi 

I början av 2014 lanserade vi framgångsrikt H&M Sport och under hösten 

lanserades successivt vårt utökade skosortiment i utvalda H&M-butiker och online. 

Heminrednings konceptet H&M Home är ett annat exempel på hur vi breddat vårt 

utbud. Nytt koncept Varumärke 

Hållbarhetsarbetet är affärsmässigt viktigt för oss och är därför helt 
integrerat i vår verksamhet. Viktigt med hållbarhet Hållbarhet 

Exempel på hållbara satsningar som vi tror kommer att göra stor skillnad på sikt är 

vårt arbete med att sluta kretsloppet för textilfibrer, liksom vårt samarbeten med 

andra företag för att ta fram en branschstandard för märkning av plagg – där 

kunderna tydligt kan se vilken social och miljömässig påverkan som är kopplad till 

ett visst plagg och sporra oss till ytterligare förbättringar. 

 

Förtydliganden kring 

företagets 

hållbarhetsarbete 

 

 

 

Hållbarhet 

Glädjande och inspirerande för oss är också att H&M:s hållbarhetsarbete 

uppmärksammas av flera externa bedömare. Bland annat fick H&M under 2014 ta 

emot utmärkelsen ”Fairness Award” av Global Fairness Initiative, och för fjärde 

året i följd utnämndes H&M av Ethisphere Institute till ett av världens mest etiska 

företag. Pris för hållbarhet Hållbarhet 

Även om den allt dyrare US-dollarn kommer att påverka våra inköpskostnader 

kommer vi att se till att vi alltid har det bästa kunderbjudandet på varje enskild 

marknad när det gäller mode, kvalitet, pris och hållbarhet, vilket är grunden i vår 

affärsidé.  

 

Valutakursförändring Omvärld 

 

 

Bilaga 16 VD-brev från år 2015  

Stycke/Mening Kodning Tema  

Med flera varumärken och koncept når H&M-gruppen modeintresserade världen 

över. Under 2015 blev Taiwan, Peru, Macao, Indien och Sydafrika nya marknader 

och H&M är därmed tillgängligt för kunder på 61 marknader, varav 23 även med 

e-handel. Nya marknader Expansion 

2015 var ett mycket expansivt år för oss. Vi öppnade 413 nya butiker netto,tio nya 

onlinemarknader och vi etablerade butiker i nya länder, bland annat i Indien och 

Sydafrika som båda är stora, spännande marknader. Nya butiker Expansion 

Årets resultat efter skatt ökade till 20,9 miljarder kronor, vilket är vårt högsta 

resultat hittills, Bra resultat Intressenter 

Medarbetarnas engagemang är avgörande för att vi lyckas och jag vill tacka alla 

för ett fantastiskt jobb återigen under det gångna året. Det är också roligt att vi med 

årets resultatökning kan tillföra ytterligare 75 miljoner kronor till H&M Incentive 

Program (HIP), som är vårt belöningsprogram för alla anställda. 
Medarbetarens roll i 

verksamheten Intressenter 

Det är satsningar inom flera områden, framför allt inom IT, online och 

breddningen av sortimentet som vi fortsätter att göra för att bygga ett ännu starkare 

H&M och säkra vår expansion även på lång sikt. Investeringar Varumärke 

H&M Beauty har fått en jättebra start. Det är ett brett koncept med ett stort urval 

produkter för kosmetik, kroppsvård och hårstyling. Vi påbörjade lanseringen i juli 

och vi har redan adderat H&M Beauty i cirka 900 butiker på 41 marknader, och 

också online. Nu planerar vi för utrullning till ytterligare 300 butiker under 2016. Nytt koncept Varumärke 
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Jag tror att företag som tar ansvar för människor och miljö kommer att bli de mest 

framgångsrika på sikt. Vi vill fortsätta att växa och bidra positivt i världen, nu och 

för kommande generationer och därför är hållbarhet en del av H&M:s affärsidé 

och integrerat i vår verksamhet. 
Hållbarhet integrerat i 

verksamheten Hållbarhet 

Vi strävar också efter långsiktiga relationer med våra leverantörer och på hm.com 

offentliggör vi vår leverantörslista eftersom ökad transparens är ett viktigt verktyg 

för ökad hållbarhet. Varje år publicerar vi även en utförlig hållbarhetsrapport. 
Relationerna med 

leverantörerna Hållbarhet 

Vi ställer om till förnybar el i våra butiker, kontor och distributionscentraler och 

har under året ökat andelen förnybar el i verksamheten från 27 procent till 78 

procent. 
Information om 

hållbarhetsarbetet Hållbarhet 

Vi har också ökat andelen hållbar bomull i sortimentet. I våra butiker världen över 

tar vi emot avlagda plagg för återanvändning och återvinning med målet att på sikt 

kunna sluta kretsloppet för textilfibrer. 
Information om 

hållbarhetsarbete Hållbarhet 

Vi tror mycket på att vårt kunderbjudande och våra satsningar kommer att leda till 

ökade marknadsandelar, och stärka vår position ytterligare under året. 
Stark position på 

marknaden Lönsamhet 
 

 

Bilaga 17 VD-brev från år 2016  

Stycke/Mening Kodning Tema 

2016 var ett händelserikt år som innehöll många positiva saker men också 

utmaningar både för oss och för branschen. Vi öppnade 427 butiker netto runt om i 

världen och för H&M adderade vi tre nya butiksmarknader samtidigt som vi 

rullade ut H&M:s onlinebutik till ytterligare 11 marknader. Nya butiker Expansion 

[…] jag vill tacka alla medarbetare i koncernen för ett fantastiskt engagemang 

under året. Medarbetarnas roll Intressenter 

Vår försäljning ökade med 7 procent i lokala valutor och även om omsättningen 

för året var vår högsta hittills var ökningen inte lika stor som planerat. Det ledde i 

sin tur till ökade prisnedsättningar som, i kombination med att en stark US-dollar 

fördyrade våra inköp, hade en negativ påverkan på resultatutvecklingen under året. Valutakursförändringar Omvärlden 

För vår bransch kännetecknades 2016 av det fortsatta skiftet mot en alltmer 

växande onlinemarknad och ökad digitalisering. 
Ökad onlinemarknad och 

digitalisering 
Digitaliserad 

expansion 

Ser vi på klädhandeln generellt så var 2016 samtidigt ett utmanande år där olika 

omvärldsfaktorer, bland annat geopolitiska händelser, påverkade handeln negativt 

på många marknader. 
Omvärldsfaktorer som 

påverkat lönsamheten Omvärlden 

Eftersom det är marknader som står för en stor andel av vår försäljning fick det 

också en stor inverkan på vår totala försäljningsutveckling. Men under året 

identifierade vi också saker som vi själva kunde ha gjort bättre i olika delar av 

kunderbjudandet, butiksupplevelsen och varuförsörjningskedjan, och som vi nu 

arbetar metodiskt för att förbättra. Förklaring till resultatet Lönsamhet 

Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede och sedan några år tillbaka 

investerar vi i digitalisering och infrastruktur, och de områden som vi prioriterar är 

omni-channel, varuförsörjningskedjan och avancerad data-analys. 

Utökar verksamheten 

digitalt Digitaliserad 

expansion 

För att vår varuförsörjningskedja ska bli ännu snabbare och mer flexibel investerar 

vi bland annat i teknologi, såsom RFID och automatiserade lager. För kunden 

tillkommer också nya leveransalternativ, till exempel ”next-day-delivery” som vi 

nu erbjuder på fem marknader, och tidsbestämda leveranser som vi har börjat med 

i Japan. Bättre erbjudanden Varumärke 

Samtidigt som vi öppnar nya butiker ser vi hela tiden över den befintliga 

butiksportföljen, vilket innebär att vi ska ha den optimala mixen av varumärken, 

yta och antal butiker på respektive marknad. Det kommer att medföra en del 

omflyttningar, tillägg av butiksyta och också stängningar. Strategi till lönsamhet Strategi 

Med vår storlek kan vi skapa storskalig efterfrågan på hållbara material och 

förnybar el, vi kan stimulera innovation för en cirkulär resursanvändning och vi 

kan driva på för strukturella förändringar i modeindustrin. Om vi också kan vara 

en god förebild för mångfald och transparens tror vi att det skapar lojalitet hos 

både medarbetare och kunder, vilket i sin tur bygger ett ännu starkare företag. Påverkan för hållbarhet 

 
Hållbarhet 

Allt det här, i kombination med de förbättringar som vi jobbar med och våra 

satsningar inom omni-channel, varuförsörjningskedjan och avancerad data-analys 
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gör att vi ser positivt på våra möjligheter att nå vårt nyformulerade mål både för 

2017 och framåt. 
Summering av året Lönsamhet 

 

 

Bilaga 18 VD-brev från år 2017  

Stycke/Mening Kodning Tema  

Modebranschen förändras snabbt. Digitaliseringen gör att behovet att utvecklas 

och hela tiden tänka nytt ökar i en allt snabbare takt. Konsumentbeteenden 

ändras, kundernas förväntningar höjs och konkurrenslandskapet ritas om. Skiftet 

skapar många utmaningar men vi är väl rustade att anpassa oss till de nya 

förutsättningarna och samtidigt ta tillvara de nya möjligheter som uppstår. Utveckling av omvärlden Omvärld 

Försäljningen online och för våra nyare varumärken utvecklades väl, inklusive 

vårt senaste varumärke ARKET som vi lanserade i augusti. Nya koncept Varumärke 

Däremot var försäljningen i många av våra fysiska H&M-butiker svag, främst på 

mogna marknader där kundernas nya köpbeteenden syns tydligt i form av 

minskad trafik till butik och ökad handel online. Ökad handel online 
Digital 

expansion 

Jag vill även gärna lyfta vårt hållbarhetsarbete där vi höjde ambitionerna 

ytterligare under 2017, bland annat med målet att bli klimatpositiva i hela vår 

värdekedja senast år 2040. Hållbarhetsarbete Hållbarhet 

Vår viktigaste styrka och tillgång är våra engagerade medarbetare och vår unika 

företagskultur. Jag vill passa på att tacka alla kollegor i H&M-gruppen runt om i 

världen för ett fantastiskt engagemang under året. Vi har otroligt duktiga team 

på alla våra marknader som möter kunderna varje dag och hela tiden jobbar för 

att ge kunderna bästa värde för pengarna. Medarbetarnas roll Intressenter 

Vi ser dock att det finns en del vi behöver förbättra och vi måste därför 

accelerera vårt förändringsarbete ännu mer. Vi har tre prioriterade 

fokusområden: ständigt utveckla våra varumärken; accelerera våra möjliggörare; 

samt att driva ny tillväxt. Konstruktiv kritik Strategi 

Mobilen är central för att söka,upptäcka och shoppa mode och dela 

inspiration[...] Vi integrerar våra fysiska och digitala butiker för att skapa en så 

smidig och bra kundupplevelse som möjligt. Butikernas närhet till kunderna blir 

en tillgång för att möta efterfrågan på snabb och flexibel service. Vi erbjuder 

bland annat tjänster såsom ”click-and collect”,”scan-and-buy” och online returer 

i butik och vi utnyttjar mobilen för att ge utökad service i butik. 

 
Ändra strategi efter 

omvärld 

Digitaliserad 

expansion 

Vi kommer att investera ännu mer i avancerad dataanalys och AI. Investeringar 
Digitaliserad 

expansion 

Vi växlar upp vår digitala expansion. Vi breddar sortimentet, vi rullar ut vår 

onlinebutik till nya marknader och vi samarbetar med externa plattformar för att 

göra våra varumärken ännu mer tillgängliga […] på sikt är planen att rulla ut 

online till alla våra marknader och fler därtill. Utökar digitalt 
Digital 

expansion 

Vi fortsätter också att öppna nya butiker eftersom vi ser att det fortfarande finns 

en stor tillväxtpotential för fysiska butiker i många regioner och länder, till 

exempel i Asien och Latinamerika. Nya butiker Expansion 

En viktig del av H&M-gruppens tillväxtstrategi är att utveckla nya varumärken 

för nya kundbehov och nya segment. Plan för framtiden Strategi 

Vi har det långsiktiga perspektivet och erfarenheten som behövs för att kunna 

navigera genom en turbulent tid som denna, och vi har kompetensen och 

resurserna som krävs för att ta tillvara de nya möjligheterna som den snabba 

utvecklingen för med sig. genom våra långsiktiga investeringar har vi lagt 

grunden för många år av fortsatt tillväxt. Förklaring till resultatet Lönsamhet 
 

 


