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Abstract    
 
The clothing industry is given a lot of attention and big profiling in the media, while at the same 
time the industry strives to be legitimate and meet the expectations and demands by the sur-
rounding world. Negative publicity in media can threaten a company’s legitimacy and the com-
pany must therefore continuously work to maintain their legitimacy. The purpose of this study 
is to identify and explain the different legitimacy strategies of a clothing company in the sus-
tainability reporting, when the legitimacy is threatened by events in media. The strategies are 
applied when the company either want to create, maintain, or repair their legitimacy. The study 
used a qualitative research method and examined how the object of study, H&M, adapts its 
strategies based on a selected and acclaimed event in the media the same year. By taking a 
starting point in the media event, the content of the sustainability reports could be examined 
and compared with each other. The result showed that H&M inclines to change its strategies to 
meet the threats against their legitimacy by informing its stakeholders through the sustainability 
report. The study also showed that different events are given different amount of attention in 
the sustainability reporting, depending on the character of the event.  
 
Keywords: H&M, Corporate Social Responsibility, sustainability reporting, clothing industry, 
apparel, media, strategy and legitimacy. 
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1.   Inledning  
________________________________________________________ 
 
I studiens inledande kapitel ges en presentation av valt ämnesområde. I kapitlet redogörs för 
bakgrund till studien och problematisering inom området. Problematiseringen följer en krono-
logisk ordning med utgångspunkt i tidig forskning inom området, vilken kompletteras med ak-
tuell forskning för att säkerställa att informationen fortfarande har relevans. Kapitlet mynnar 
ut i studiens syfte och frågeställning.  
________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
 
Klädbranschen har under de senaste två decennierna upplevt en stor tillväxt och ökad uppmärk-
samhet från omvärlden. En intensiv granskning av organisationernas miljömässiga, ekono-
miska och sociala agerande inom industrin har växt fram, varvid bland annat användning av 
skadliga kemikalier och problem relaterade till arbetsvillkor har påvisats. (Kozlowski, Searcy 
& Bardecki 2015) Den ökade uppmärksamheten kommer till uttryck bland annat i media, vilket 
är en av de viktigaste informationskällorna för det nutida samhället. Enligt McCombs (2004) 
är det media som sätter agendan för allmänheten genom att det som uppmärksammas i media 
leder till ett ökat intresse i samhället. Utifrån vad media presenterar kommer samhället att för-
ändra sin bild av organisationen och ställa andra krav än vad som tidigare gjorts.  
  
Klädindustrin bidrar till globala miljöproblem som finns i dagens samhälle. Produktion av klä-
der genererar avfall, föroreningar och sociala kostnader i form av konsumtion och förbrukning. 
Inom branschen talas det även om brister som berör arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och 
säkerhet på arbetsplatser. Detta gäller främst i utvecklingsländer. (White, Nielsen & Valentini 
2017) 
  
Klädbranschens nämnda problematik och medias tendens att uppmärksamma problem leder till 
att företagens intressenter blir allt mer medvetna om branschens effekt på omvärlden. Detta 
leder till att dem ställer allt högre krav på företagen och deras ansvarstagande. (Holder-Webb, 
Cohen, Nath & Wood 2009) Hos intressenterna skapas en bild av organisationen som beror på 
om de lyckas leva upp till de krav som ställs, vilket sedan avgör om företaget anses legitimt 
eller ej (McCombs 2004). Begreppet legitimitet beskriver Frostenson (2015) som ett berätti-
gande från omvärlden, där organisationers agerande bör vara förenligt med direktiv och för-
väntningar som ställs från samhället. Det innebär således att företag, utöver att följa lagar och 
riktlinjer, alltid måste tillvarata samhällets förväntningar för att uppnå mandat att verka, vilket 
Deegan (2002) benämner som ett socialt kontrakt. Legitimitet kan alltså betraktas som en re-
surs, vilket företagen är i behov av för sin fortsatta existens.   
  
I enlighet med Holder-Webb m.fl. (2009) menar Frostenson (2015) att samhället ställer allt 
högre krav på företagens redovisning och som följd har hållbarhetsredovisningen expanderat. 
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Hahn och Kühnen (2012) beskriver att hållbarhetsredovisningen antingen kan integreras i den 
övriga redovisningen, eller redovisas separat i en hållbarhetsrapport. Författarna menar att oav-
sett hur informationen presenteras leder det till ökad insyn i bolaget med syfte att öka företagens 
värde, rykte och legitimitet. Falkheimer och Heide (2011) beskriver hur kommunikationen kan 
användas som en strategi i den externa rapporteringen, i syfte att uppnå övergripande mål. Håll-
barhetsredovisningen är alltså ett sätt för företagen att kommunicera med omgivningen, och 
kan användas som ett verktyg för att förmedla ansvarstagande. Lindblom (1994) redogör för 
olika legitimitetsstrategier som kan tillämpas i hållbarhetsredovisningen beroende på vad före-
taget syftar att uppnå. Om legitimiteten hotas på grund av negativ publicitet i media, kan orga-
nisationen reagera genom att anpassa dessa strategier i hållbarhetsrapporten. På så vis agerar 
företaget för att antingen skapa, bevara eller reparera sin legitimitet.  
 
Studien tar utgångspunkt i klädbranschen som successivt får allt mer uppmärksamhet i media, 
samt hållbarhetsredovisningen som fortsätter att expandera (Kozlowski, Searcy & Bardecki 
2015). Genom att studera uppmärksammade negativa händelser i media, vilket i enlighet med 
McCombs (2004) forskning antas hota legitimiteten i ett företag, ska strategiförändringar iden-
tifieras. Strategierna är till för att skapa, bevara eller reparera den hotade legitimiteten i ett 
företag och identifiering av dem sker genom att studera information i hållbarhetsrapporter. För 
att möjliggöra detta används ett fallstudieföretag, Hennes & Mauritz, som på grund av sin stor-
lek och globala marknadsposition anses representativt för branschen som helhet. Precis som 
klädbranschen i stort granskas och uppmärksammas bolagets agerande i media, och intressen-
terna ställer höga krav på deras ansvarstagande gällande hållbarhet (Li, Zhao, Shi & Li 2014).  
  
H&M-koncernen, fortsatt benämnt H&M, är ett av världens ledande företag inom modebran-
schen med totalt 8 olika varumärken; H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, & Other 
stories, ARKET samt Afound. Företaget beskriver hur de genom sina varumärken erbjuder en 
variation av olika stilar och trender inom mode, skönhet, inredning och accessoarer. (H&M 
2018) Organisationen är upptagen till handel på den svenska börsen Nasdaq Stockholm och 
tillämpar redovisningsprinciper efter International Accounting Standards, IAS, och i förläng-
ningen International Financial Reporting Standards, IFRS. Principerna är anpassade efter EU-
standarder. Moderbolaget är svenskt och därför tillämpas även svensk lagstiftning. Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) har förändrats sedan år 2017 men denna skillnad redogörs inte ytterli-
gare, då det inte anses relevant för att uppnå studiens syfte. H&M uppfyller lagen genom att 
agera i enlighet med Global Reporting Initiatives, fortsatt omnämnt GRI (FAR 2018; H&M 
2018). Utöver att följa de lagar som finns har företaget utformat egna värdegrunder och krav 
på ansvarstagande, vilka benämns som H&M:s uppförandekod (H&M 2010) och den nyare 
versionen H&M:s sustainability commitment (H&M 2016). Kraven ska undertecknas och följas 
av H&M och deras affärspartners, leverantörer samt underleverantörer.  
  
Baserat på den ökade medvetenheten om hållbarhet och H&M:s agerande inom ämnet, upp-
märksammar media regelbundet händelser som på ett eller annat sätt berör bolaget. Händelserna 
är av varierande karaktär och berör olika ämnen men har under det valda året fått särskilt hög 
publicitet.  
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År 2010 redogör media för en brand i en av H&M:s fabriker och att 21 människor miste livet 
(Wiman 2010). Året därpå, 2011, informerar media om hur företagets kläder innehåller otillåtna 
kemikalier och att farliga ämnen kan uppstå vid produktionen (Edenholm 2011). År 2012 redo-
gör media för bristande arbetsvillkor och låga löner i bolagets fabriker i Kambodja, där det 
informeras om timlöner på 3 kronor och att arbetstagarna svimmat under arbetspassen (Röhne 
2012). År 2013 presenteras i media hur en klädfabrik i Bangladesh kollapsat och att mer än 
1000 arbetare förlorat sitt liv (BBC 2013). Vidare uppmärksammar media år 2014 att företaget 
säljer klädesplagg med tryck som kan kopplas till rasism (SVD 2014). Året därpå, 2015, redo-
gör media hur H&M begår arbetsrättsbrott i flera av sina fabriker. Uppmärksamheten i media 
grundar sig i ett avtal som upprättades om byggnads- och brandsäkerhet, som en följd av fabri-
ken som kollapsade i Bangladesh under 2013. Media informerar om hur avtalet inte uppnås. 
(Larsson-Hultin 2015) År 2016 uppmärksammar media hur ett okänt antal syriska flyktingar, 
utan tillstånd att arbeta, jobbat i turkiska fabriker för bolagets räkning. Flera av flyktingarna var 
barn, varav ett yngre än 10 år, och företaget anklagas därmed för barnarbete. (Sturm 2016) 
Slutligen år 2017 uppmärksammar media hur företaget bränt tonvis med defekta kläder vid 
Västerås kraftvärmeverk. Miljöminister Karolina Skog uttalar i media att detta är problematiskt, 
särskilt med hänsyn till det stora nyttjandet av kemikalier som uppkommer vid produktion av 
kläderna, vilka sedan aldrig används utan istället förstörs (Andersson, Åkerblom & Fegan 
2017).  
  
1.2 Problematisering 
     
Deegan, Rankin och Tobin (2002) menar att hållbarhetsrapporteringen ökar under 1990-talet, 
både när det gäller antal företag som väljer att hållbarhetsredovisa och den mängd information 
som ges ut. Som en följd av det menar Hahn och Kühen (2012) att hållbarhet i slutet av 1990-
talet får en allt större plats i näringslivet och att antalet studier på området successivt har ökat.  
 
Guthrie och Parker (1989) grundar sin tidiga forskning om hållbarhetsrapportering i legitimi-
tetsteorin. Forskarnas studie syftar till att finna ett samband mellan ett företags offentliga rap-
portering och uppmärksamhet i media, kopplat till legitimitet. Det går emellertid inte att hitta 
stöd i förhållandet mellan legitimitetsteori och hållbarhetsredovisning i denna studie. Förfat-
tarna erkänner dock att studien kan ha utelämnat relevanta och avgörande aspekter, som till 
exempel tidsomfång. Studien har därför kunnat förfinats och sedan användas av flera forskare. 
Två forskare som tar utgångspunkt i studien är Deegan och Rankin (1996). Resultatet av deras 
studie visar att en organisations strategier i hållbarhetsrapporten kan kopplas till ett företags 
avsikter att förbli legitima. Samma år söker Dearing och Rogers (1996) efter ett samband mellan 
hur en händelse presenteras i media och den uppmärksamhet samhället ger ämnet. Forskarna 
menar att större uppmärksamhet ges till händelser som anses negativt för en organisation, jäm-
fört med händelser som kan gynna företaget.  
 
Brown och Deegan (1998) finner sedan stöd för legitimitetsteorin i samband med deras gransk-
ning av företags hållbarhetsredovisning. Studien visar att mer uppmärksamhet i media leder till 
ökat samhällsintresse för ett visst problem, vilket i förlängningen påverkar hur företag agerar 
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och därefter kommunicerar via sina rapporter. Forskarna beskriver att det är media som utfor-
mar själva samhällsintresset, snarare än att media återspeglar samhällets intressen. Vidare me-
nar de även att strategier för hållbarhetsredovisning och legitimitet är kopplat till mängden upp-
märksamhet i media. Som ett exempel väcker avslöjanden om miljöförstörelse ofta ett högt 
intresse i media. Risken är då stor att det utsatta företaget upplever ett hot mot sin legitimitet 
och vill förändra sina strategier i rapporten. I ytterligare en studie från 1990-talet undersöker 
forskaren O’Donovan (1999) medias roll och inverkan på hållbarhetsredovisningen. Resultatet 
visar att företag använder offentlig rapportering som ett verktyg för att svara på bekymmer som 
uppmärksammats i media. Det anses vara ett effektivt sätt att informera allmänheten om före-
tagets syn på hållbarhet.   
  
Studier om hållbarhetsredovisning under 1990-talet ligger till grund för 2000-talets fortsatta 
intresse för forskning inom området. Deegan, Rankin och Tobin (2002) presenterar ett resultat 
i enlighet med stor del av den forskning som tidigare presenterats på området. Forskarna söker 
efter samband mellan hållbarhetsrapportering och uppmärksamhet i media. Resultatet visar att 
företag är benägna att förmedla mer positiv information i sina hållbarhetsrapporter under tider 
då organisationen fått kritik riktad mot sig i media. Deegan, Rankin och Tobin (2002) presen-
terar även hur de strategier som Lindblom (1994) utformat fortsatt fungerar och kan tillämpas 
på en organisation där legitimiteten anses hotad. McCombs (2004) menar, likt Brown och De-
egan (1998), att media sätter agendan för samhällets intresse, vilket redogörs för i Media 
Agenda Setting Theory. McCombs (2004) menar att det finns ett starkt samband mellan sam-
hällets prioritet av olika miljömässiga problem och hur media tidigare har uppmärksammat 
dessa problem. Resonemanget återkommer även i Islam och Deegans (2010) studie, som finner 
ett mer specifikt samband mellan rapportering av arbetsförhållanden och barnarbete i utveckl-
ingsländer och företagens redovisade information om ämnet. Forskarna finner att en ökad upp-
märksamhet i media gällande barnarbete och bristande arbetsförhållanden ökar företagens rap-
portering om just dessa ämnen. 
  
Hahn och Lülfs (2014) lyfter problem vid val av vilken information som ska lämnas ut i före-
tagens hållbarhetsrapporter. Studien behandlar sociala och miljömässiga effekter som uppstår 
på grund av en organisations sätt att arbeta. Exempel på effekter är giftigt avfall och utsläpp, 
samt barnarbete och diskriminering. Forskarna menar att med hjälp av en hållbarhetsrapport 
kan företag visa upp en komplett bild av sin arbetsförmåga inom hållbarhet. Vidare belyser 
forskarna att den information som ges i hållbarhetsredovisningen delvis är frivillig, vilket bidrar 
till att positiva aspekter kopplat till en organisations sätt att arbeta i första hand kommer lyftas. 
Vidare menar dem att rapporteringen kan skada företagets legitimitet om informationen berör 
frågor och ageranden som inte ligger i linje med samhällets normer och värderingar. Därmed 
kommer det försöka undvikas.  
  
Under senare år har även branschspecifik forskning kopplat till hållbarhet växt 
fram.  Kozlowski, Searcy och Bardeckis (2015) studie syftar till att undersöka och urskilja hur 
olika företag inom klädbranschen rapporterar och vilken hållbarhetsinformation som offentlig-
görs. Forskarna beskriver hur klädföretag i allt större utsträckning väljer att offentliggöra in-
formation om hållbarhet i årliga rapporter. Studiens resultat blir att klädföretag gynnas av ta 
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hållbarhetsfrågor på allvar och arbeta med dem väl, med anledning av att efterfrågan hela tiden 
ökar.  
  
Sammantaget menar Kozlowski, Searcy och Bardeckis (2015) att klädbranschen är en särskilt 
hård granskad industri inom hållbarhetsfrågor, där ett flertal händelser och ageranden ofta kri-
tiseras och offentliggörs i media. Tidigare studie av Brown och Deegan (1998) bekräftar att 
ökad uppmärksamhet i media leder till ökat samhällsintresse. Klädföretag är i stor utsträckning 
beroende av sina intressenter och därför är deras anseende om företaget viktigt för att skydda 
legitimiteten (White, Nielsen & Valentini 2017). Hållbarhetsrapportering kan, som tidigare 
nämnt, användas i ett företag för att kommunicera och förmedla organisationens ansvarstagande 
till omvärlden i syfte att skapa, bevara och reparera legitimitet (Lindblom 1994). Studier av 
Brown och Deegan (1998) samt Deegan, Rankin och Tobin (2002) kommer fram till att företag 
anpassar sig utifrån vad som uppmärksammats i media.  
  
Utifrån tidigare forskning menar både Hahn och Lülfs (2014) samt Kozlowski, Searcy och 
Bardecki (2015) att det finns behov av fortsatt forskning inom området. Enligt dem bör fortsatta 
studier riktas mot specifika branscher kopplat till faktorer som tidigare undersökts, men inklu-
dera fler dimensioner. Forskarna ger exempel på detta genom att föreslå en tidsmässig analys 
av legitimitetsstrategier, till exempel hur strategierna ändras under en vald tidsperiod och hur 
det i sin tur påverkar legitimiteten i ett företag.  
  
Baserat på ovanstående redogörelse av tidigare forskning kommer denna studie ta utgångspunkt 
i behovet av fortsatta studier inom området. Under tidsperioden 2010-2017 kommer studien 
granska sambandet mellan negativ publicitet i media som kan påverka ett företag, strategival i 
hållbarhetsrapporten och företagets legitimitet. Genom att använda ett fallstudieföretag, som 
anses representativt för klädbranschen som helhet med hänsyn till sin storlek och globala mark-
nad, möjliggörs att syfte och frågeställning kan besvaras. Negativa händelser som publicerats i 
media och berör fallstudieföretaget H&M har som nämnts tagits fram och kommer ligga till 
grund för arbetet. Enbart medias effekt på företagets legitimitet kommer att beaktas och media 
avser i denna studie vad som har publicerats på internet.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att identifiera och förklara H&M:s strategival inom ramen för organisat-
ionens hållbarhetsrapportering, när legitimiteten är hotad av negativ publicitet i media. Arbetet 
ska leda till en ökad förståelse för hur företag inom klädbranschen strategiskt använder inform-
ation i hållbarhetsrapporter i syfte att skapa, bevara eller reparera sin legitimitet.  
 

1.4 Frågeställning 
 
Hur kommer ett företags strategier till uttryck i hållbarhetsredovisningen när legitimiteten är 
hotad till följd av negativ publicitet i media?  



  6 

2.   Teoretiskt ramverk  
________________________________________________________ 
 
I studiens andra kapitel presenteras den fakta och teori som arbetet baseras på. Kapitlet inleds 
med lagar och riktlinjer och redogör sedan för begreppet CSR. Därefter presenteras kommu-
nikationsstrategi följt av studiens två teoretiska utgångspunkter; Media Agenda Setting Theory 
och Legitimitetsteorin. Slutligen presenteras arbetets centrala strategier vilka används vid le-
gitimitetshot och därefter mynnar kapitlet ut i studiens analysmodell.  
________________________________________________________ 
 

2.1 Lagar och riktlinjer 
 
År 2002 antog Europaparlamentet IAS-förordningen, som innebär att samtliga noterade företag 
inom EU ska tillämpa IFRS för att samordna redovisningen i olika länder (Justitiedepartementet 
2004). IFRS är ett principbaserat regelverk och innehåller därmed principer och riktlinjer som 
har till syfte att vara vägledande (KPMG 2016). Svensk lag utgår från principerna i IFRS som 
framgår i Årsredovisningslagen (1995:1554), vidare nämnt som ÅRL.  
 
Företag kan välja att uppfylla kraven i ÅRL genom att tillämpa GRI, så länge bolaget säker-
ställer att samtliga upplysningskrav i lagen efterlevs. En GRI-redovisning uppfyller således inte 
per automatik kraven för hållbarhetsrapportering i Sverige. (FAR 2018) GRI:s riktlinjer är do-
minerande inom hållbarhetsredovisning och tanken med riktlinjerna är att skapa en enhetlig och 
jämförbar hållbarhetsredovisning (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Enligt GRI:s rikt-
linjer ska företag identifiera väsentlig påverkan inom ekonomiska, sociala och miljömässiga 
områden i förhållande till intressenternas behov. Områden där en väsentlig påverkan finns ska 
i sin tur redovisas, vilket möjliggör en bedömning av företagets agerande i hållbarhetsfrågor. 
Bedömningen ska vara tillförlitlig och med hänsyn till detta bör det finnas en balans mellan 
positiva och negativa aspekter. (Frostenson 2015)  
 

2.2 Corporate Social Responsibility 
 
Corporate Social Responsibility, fortsatt förkortat CSR, innebär att företag integrerar miljö-
mässiga och sociala frågor i affärsverksamheten, i samverkan med organisationens intressenter 
(Dahlsrud 2008). Intressenterna ställer idag höga krav på företagens CSR- medvetenhet vilket 
har lett till att det är en stor nackdel, särskilt som börsnoterat företag, att inte lyfta CSR- frågor 
och ta dem på allvar (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009).  
  
CSR innebär bland annat att ta ansvar och arbeta för sänkta utsläpp, bättre arbetsvillkor, jäm-
ställdhet och en ökad mångfald. Företagens CSR-hantering bör bottna i organisationens värde-
grund och uppfattas som naturlig för omgivningen, annars riskeras en misstro. Det är således 
viktigt att vinna samhällets tillit, vilket kan ske genom att upprätta egna krav och riktlinjer som 
berör socialt och miljömässigt ansvarstagande. Målsättningen för en organisation är därmed 
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inte enbart att vinstmaximera utan snarare att finna en balans mellan ekonomiska aspekter och 
intressenternas krav på ansvarstagande. (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009)  
  
Den globala marknaden är inflytelserik och med makt kommer ansvar. Företag behöver därför 
anta en långsiktig strategi för att uppfylla socialt och miljömässigt ansvar. (Borglund, De Geer 
& Hallvarsson 2009) Även Smith (2003) informerar om att det är avgörande för en organisat-
ions överlevnad att betrakta hållbara initiativ som en del i sin strategi. Caniato (2012) menar 
vidare att modeindustrin återspeglar de senaste trenderna och ska fånga upp den design som 
samhället föredrar i stunden. På grund av den snabbföränderliga branschen samt klädbran-
schens offentliga profilering, ökar pressen på klädföretag när det kommer till att uppfylla sam-
hällets krav rörande hållbarhet. CSR- hantering korrelerar positivt med konkurrensfördelar och 
bör därför kommuniceras ut till allmänheten (Li, Zhao, Shi & Li 2014).  
 
2.3 Kommunikationsstrategi  
 
Forskarna Zefass och Huck (2007) hävdar att en organisation kan agera strategiskt genom att 
utföra insatser som syftar till att nå framgång. Enligt Falkheimer och Heide (2011) innebär 
kommunikationsstrategi att en organisation agerar medvetet i syfte att uppnå övergripande mål 
genom kommunikation såväl internt som externt. Den externa kommunikationen sker exem-
pelvis mot intressenter och samhälle. Även Hallahan, Holzthausen, van Rulen, Vercic och Sri-
ramesh (2007) definierar strategisk kommunikation som ett företags medvetna användning av 
kommunikationskanaler i syfte att uppnå organisationens övergripande mål. Forskarna hävdar 
att de övergripande målen uppnås genom att organisationen på ett medvetet sätt informerar och 
därigenom övertygar sina intressenter. Barker (2013) menar att en strategiskt integrerad kom-
munikation kan ske genom att tillämpa olika strategier och ta hänsyn till vad omgivande miljö 
ställer för krav. Företagets strategiska agerande bör bottna i trovärdighet, förtroende och lojali-
tet i syfte att upprätthålla långsiktiga relationer med sina intressenter.  
 
Kommunikationsstrategi kan tillämpas i ett företags externa rapporter (Falkheimer & Heide 
2011). I dessa förmedlas information om ett företags ekonomiska ställning och väsentliga hän-
delser under året. Ett företags olika rapporter och den information som anges där i kan användas 
för att såväl distrahera som uppmärksamma intressenter för olika händelser och ansvarstagan-
den, vilket är ett strategiskt sätt att kommunicera information. Företag har således en möjlighet 
att vinkla informationen och bilden av dem själva i redovisningen. På så vis formas den bild 
som samhället har av organisationen. (Lindblom 1994) Genom att kommunicera CSR via den 
externa redovisningen får företagets intressenter en möjlighet att skapa en uppfattning om so-
cialt och miljömässigt ansvarstagande inom bolaget. (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009)  
 

2.4 Media Agenda Setting Theory   
  
Utifrån ökad uppmärksamhet om CSR-frågor och företagens agerande därefter, är det av in-
tresse att förstå sambandet även mellan samhället och media. Det är också av betydelse att förstå 
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hur detta i sin tur kan påverka företag. Enligt McCombs (2004) är Media Agenda Setting The-
ory, fortsatt förkortad MAST, en teori som används för att förklara sambandet mellan samhället, 
media och i förlängningen företagen. Teorin tar utgångspunkt i media och beskriver hur en ökad 
uppmärksamhet i media, antingen för ett visst ämne eller ett helt företag, leder till ett ökat sam-
hällsintresse för det aktuella ämnet eller händelsen.  
  
Enligt McCombs (2004) finns ett positivt samband mellan vad som uppmärksammas i media 
och graden av intresse i samhället. Ju mer media presenterar om ett visst ämne, desto mer upp-
märksamhet ger omgivningen det. Forskaren menar att det är media som sätter agendan för 
vilka frågor och ämnen som samhället anser är viktiga. Deegan och Unerman (2011) menar, 
med utgångspunkt i MAST, att företagens intressenter påverkas av media och vad som presen-
teras där. Utifrån vad media uppmärksammar kommer intressenterna att förändra sina förvänt-
ningar och krav på företaget. När en förändring i kravbilden sker måste företaget anpassa sig 
till nya förväntningar och medias påverkan kan därmed spåras från samhälle till företag. 
  
Händelser som uppmärksammas i media är av olika karaktär. Enligt Elijido-Ten (2011) kan 
händelserna kategoriseras genom att relatera dem till allmänheten. Händelser och frågor i media 
kan vara sådant människor har egen erfarenhet och kunskap om, vilket då är frågor som man 
ofta kan påverka direkt. Men det kan också vara händelser och frågor av den typ som människor 
har mindre personlig erfarenhet om, och därmed en begränsad möjlighet att påverka. Den senare 
typen av händelser kan vara miljöfrågor, där den enskilda personen kan uppleva en begränsad 
möjlighet att direkt påverka samt att det föreligger svårigheter i att se effekten av sitt handlande. 
Enligt forskaren är det just dessa frågor, där den enskilda personen har begränsad erfarenhet 
och möjlighet att påverka, som media har störst möjlighet att styra och sätta agendan för.  
  
För att fortsatt koppla MAST och kategoriseringen av händelser till denna studies ämnesom-
råde, är det av relevans att informera om klädbranschens och medias samband. Islam och Dee-
gan (2010) presenterar ett resultat som visar att media fokuserar på de händelser som samhället 
tenderar att styras av, och att klädbranschens företag agerar för att möta den förändrade krav-
bilden. Forskarna ifrågasätter huruvida företag inom klädbranschen hade förändrat sitt agerande 
om det inte var för att media uppmärksammat ett visst ämne och bekräftar att media sätter 
agendan.   
 
2.5 Legitimitetsteori 
 
Legitimitetsteori är en teori som används för att förklara och förstå ett företags val kopplat till 
hållbarhetsrapportering (Deegan 2002). Begreppet legitimitet definieras enligt Suchman (1995) 
som en uppfattning eller ett antagande om att företagets olika handlingar ska vara i linje med 
de normer och värderingar som finns i samhället. Frostenson (2015) menar att företag kan stärka 
sin legitimitet genom att förstå omvärlden och agera efter den. Det handlar alltså om att anpassa 
sig till samhället för att kunna bevara sin legitimitet trots förändringar över tid (Deegan & Uner-
man 2011). 
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Enligt Demuijnck och Fasterling (2016) grundar sig legitimitetsteorin i ett socialt kontrakt som 
finns mellan företag och samhälle, där samhället ställer krav och har förväntningar på hur en 
verksamhet ska bedrivas, vilket företagen måste anpassa sig till. Enligt Deegan (2002) hotas en 
organisations överlevnad om det beskrivna kontraktet bryts. Hotet mot kontraktet uppstår om 
en organisation inte arbetar på ett sätt som stämmer överens med samhällets bild av hur orga-
nisationen bör agera. Det kan i sin tur leda till att efterfrågan på företagets produkter minskar 
eller elimineras helt. Enligt Demuijnck och Fasterling (2016) kommer en organisation vid en 
rad skandaler eller ifrågasatta aktiviteter inte att förlora sin legitimitet direkt, men den kommer 
gradvis försvagas. Bissoon (2018) menar vidare att det inte bara är företagens aktiviteter som 
ska anpassas efter samhällets värderingar, utan beskriver även hur viktigt det är att kommuni-
cera ut information till samhället för att uppnå förtroende. Författaren hävdar även att just bran-
schanslutning är starkt relaterat till socialt ansvar, där ett större engagemang finns i industrier 
som syns mycket och där miljöpåverkan är en väsentlig del av produktionen.  

Demuijnck och Fasterling (2016) diskuterar uppfattad legitimitet och kommer fram till att en 
utomstående kan uppskatta en organisation, men samtidigt sakna kunskap om hur företaget 
egentligen arbetar. Detta kopplar författarna till förvrängd och dold information, vilket kan leda 
till att människor manipuleras. Basu och Palazzo (2008) menar att företag på grund av rädsla 
väljer att överdriva positiv information och underbetona negativ. Företag använder sig alltså av 
olika legitimitetsstrategier för att försöka dölja eller försköna information och affärshändelser i 
redovisningen (Deegan & Unerman 2011). Både Suchman (1995) samt Basu och Palazzo 
(2008) menar att förklaringen till detta kan vara en rädsla att förlora sin legitimitet.  
  
Suchman (1995) beskriver att arbetet med legitimitet ser olika ut beroende på vad syftet är. Att 
skapa legitimitet innebär att företaget påbörjar en ny typ av aktivitet för att antingen skapa 
acceptans för den nya aktiviteten eller för företaget som helhet. Zucker (1983) menar att skap-
ande av legitimitet primärt uppstår genom integration av nya aktiviteter i den befintliga bran-
schen. Enligt Ashforth och Gibbs (1990) är en skapad legitimitet i stor utsträckning självklar 
även i fortsättningen. När företaget lyckats skapa legitimitet blir nästa steg att bevara den. Att 
bevara legitimitet är enligt Suchman (1995) enklare än att skapa eller reparera den. Här gäller 
det att skydda sig mot tidigare prestationer samt se framtida förändringar eller hot tidigt. Enligt 
Suchman (1995) liknar reparation av legitimitet på många sätt arbetet att skapa den. Till skillnad 
från att skapa legitimitet används reparation av legitimiteten som ett svar på oförutsedda kris-
situationer. Att reparera legitimiteten är alltså ett reaktivt svar på en händelse som påverkat den 
befintliga legitimitet negativt. Strategier för att skapa legitimitet kan också användas för att 
reparera legitimiteten när den till viss del har förstörts.  
 
2.6 Strategier vid legitimitetshot  
 
I tidigare nämnd forskningsstudie av Lindblom (1994) presenteras fyra stycken strategier, vilka 
enligt Deegan (2002) regelbundet citerats i litteraturen. Om ett företag verkar i ett samhälle som 
har andra värderingar än organisationen själv uppkommer en olikhet. Denna olikhet hotar att 
skada företagets legitimitet och således också dess fortlevnad. När ett företags legitimitet ifrå-
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gasätts används strategierna som ett verktyg i syfte att försöka skapa och bevara den. Strategi-
erna kan även användas för att reparera legitimiteten i enlighet med Suchman (1995). Dessa 
implementeras genom att forma information i hållbarhetsrapporten och innebär att:  
  

1. Utbilda och informera intressenter  
2. Förändra uppfattningen om organisationen hos intressenterna 
3. Manipulera uppfattningen om organisationen  
4. Förändra externa förväntningar i samhället  

  
Lindblom (1994) presenterar att den första strategin handlar om att organisationer utbildar och 
informerar sina intressenter om förändring som innefattar agerande och aktiviteter.  Strategin 
implementeras i företag som ett erkännande och bemötande av rådande hot mot legitimiteten. 
Den andra strategin handlar istället om att förändra uppfattningen hos sina intressenter. Upp-
fattningar kan avse företaget som helhet men också dess enskilda prestationer, och förändringen 
sker utan att ändra sitt faktiska agerande direkt kopplat till hotet. Forskarens tredje strategi 
handlar om att manipulera uppfattningen om organisationen. Det sker genom att avleda upp-
märksamheten från händelsen som skadat organisationens legitimitet, för att istället belysa 
andra områden där organisationen visat framgång. Den fjärde och sista strategin innebär att 
organisationen förändrar externa förväntningar, som grundas i vad samhället tänker om företa-
get. Strategin kommer till användning när organisationen anser att intressenterna har felaktiga 
eller orealistiska förväntningar på företagets sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar.  
 
Enligt Lindblom (1994) kan alltså den offentliga information som delges omvärlden genom till 
exempel årsredovisningar och hållbarhetsrapporter, användas för att implementera ovan 
nämnda strategier. Organisationer kan alltså framföra information i redovisningen för att mot-
verka eller kompensera för en negativ händelse som inträffat under året och som uppmärksam-
mats i media. Organisationer arbetar även med rapporterna i rent informativt syfte, för att delge 
information till intressenter som tidigare varit okänt. Fortsatt kan företag belysa styrkor och 
förminska svagheter genom rapporterna, som att berätta om miljöbelöning men undvika att 
berätta om föroreningar.  
    

2.7 Analysmodell  
 
Ovanstående teorikapitel sammanställs i en analysmodell, vilken ska ge klarhet om det sam-
band som ska studeras. Genom modellens byggstenar besvaras studiens syfte och frågeställ-
ning. Bakom modellen finns begreppet CSR i åtanke, alltså ett företags arbete med miljömäss-
iga, sociala och ekonomiska frågor. Även de lagar och riktlinjer som nämnts i form av IFRS, 
ÅRL och GRI utgör grund till analysmodellens byggstenar.   
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Figur 1: Analysmodell 
 
Modellen utgår från teorin MAST, som enligt McCombs (2004) beskriver sambandet mellan 
media och omvärlden. Teorin redogör för hur det som uppmärksammas i media leder till ett 
ökat samhällsintresse och att företag måste anpassa sig därefter. Lindblom (1994) menar vidare 
att företag bör välja vilken information som ska finnas i hållbarhetsrapporten, baserat på upp-
märksammade händelser i media som hotar rådande legitimitet. Genom att ta hänsyn till om-
givningens krav i hållbarhetsrapporteringen kommunicerar företaget på ett strategiskt sätt (Bar-
ker 2013). När ett företags legitimitet är hotad kan fyra strategier utformade av Lindblom (1994) 
användas, och därigenom kan informationen formas i hållbarhetsrapporterna. Strategierna in-
nebär att företag vill utbilda och informera sina intressenter, förändra eller manipulera uppfatt-
ningen om organisationen eller förändra de externa förväntningarna som finns (Lindblom 
1994). Val av strategi återfinns i hållbarhetsrapporten, som enligt Hahn och Kühnen (2012) är 
företagens verktyg att kommunicera med omvärlden. Genom att förmedla denna information i 
hållbarhetsrapporten skapas en uppfattning hos intressenterna om företaget. I förlängningen 
påverkar det företagets legitimitet, vilket är vad samhället anser om företaget och dess hand-
lingar. (Demuijnck & Fasterling 2016; Suchman 1995; Deegan 2002) De fyra strategierna till-
lämpas när ett företag har till syfte att skapa, bevara eller reparera sin legitimitet (Lindblom 
1994), varpå legitimitetsteorin förklarar vad begreppet legitimitet innebär. 
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3.  Metod  
________________________________________________________ 
 
I studiens tredje kapitel presenteras den metod som använts i studien. I kapitlets inledande 
avsnitt beskrivs vald ansats och den kvalitativa metoden. Därefter redogörs för hur litteratur 
och data har samlats in, samt studiens urval. En analysmetod presenteras och strategierna 
kodifieras, i syfte att förtydliga hur varje strategi har identifierats. Kapitlet mynnar ut i en 
diskussion om studiens trovärdighet samt en reflektion av vald sekundärdata. 
________________________________________________________ 
 
3.1 Metodansats  
 
Metod är olika slags tekniker som används för att tillhandahålla kunskap om verkligheten. Inom 
begreppet finns olika inriktningar som beskriver den ansats studien tar när det kommer till ar-
betet med teori. (Jacobsen 2017) Teori användes genom hela arbetet och ett första steg var att 
bygga upp arbetets grund med hjälp av teori. Detta användes sedan som ett verktyg till att ana-
lysera insamlat material och för att kunna dra kopplingar mellan de samband som identifierades. 
Det stämmer överens med Bryman och Bells (2013) förklaring om teorins roll i en undersök-
ning, som enligt dem både kan påverka och styra studiens insamling och analys av data.  
 

3.2 Val av metod  
 
Ett centralt val i studien avsåg vilken metod som skulle användas för att samla in information. 
Det finns enligt Bryman och Bell (2013) två sätt att klassificera metod inom företagsekonomisk 
forskning, vilka är kvalitativ och kvantitativ metod. Utgångspunkt för en kvantitativ ansats är 
att den sociala verkligheten kan mätas med hjälp av siffror och att upplysningar sedan kan be-
handlas med hjälp av statistiska tekniker. En kvantitativ studie analyseras därefter med i förväg 
utarbetade hypoteser. (Jacobsen 2017) Kvalitativ metod är istället en forskningsstrategi där ton-
vikten ligger på ord snarare än kvantifiering (Bryman & Bell 2013). Kvalitativ metod utgår från 
att verkligheten är för komplex för att kunna reduceras till endast siffror (Jacobsen 2017) och 
studien grundar sig istället i tolkningar som genererar en ökad kunskap inom det område som 
studeras (Lindblad 1998).  
 
Studien utgick från en kvalitativ metod vilket betyder att frågeställningen analyserades och be-
svarades med hjälp av ord, istället för uppställda hypoteser vid arbetets start. Det var en utfors-
kande undersökning, vilket enligt Jacobsen (2017) ofta används när författarna vill bilda sig 
grundläggande kunskap över ett specifikt område, i detta fall strategiförändring i klädföretags 
hållbarhetsrapporter. Vid en utforskande undersökning bör man koncentrera sig till få antal 
undersökningsenheter (Jacobsen 2017), vilket stärker motivet till att studien använt ett fallstu-
dieföretag, samt antalet hållbarhetsrapporter som studerats. Jacobsen (2017) menar även att en 
kvalitativ metod enklare tar fram det specifika och unika i det som studeras. Metodvalet ansågs 
lämpligt för denna studie eftersom syftet var att identifiera och förklara strategiska val i de 
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studerade hållbarhetsrapporterna, vilket författarna i enlighet med ovanstående beskrivning an-
såg var relevant att göra i ord. På så sätt kunde en djupare förståelse för det studerade fenomenet 
uppnås, vilket motiverar valet av en kvalitativ ansats. 
 
3.3 Litteraturgenomgång 
 
Ett tidigt steg i studien var att leta fram relevant litteratur som fanns inom ämnet, för att skapa 
en bild om vad som tidigare studerats samt ta del av befintlig kunskap inom området. I likhet 
med vad Bryman och Bell (2013) menar så krävdes en noggrann genomgång av såväl böcker 
som artiklar som ansågs vara lämpade för denna studie. Tillvägagångssättet för att hitta den 
valda litteraturen har varit genom sökning på Örebros universitetsbibliotek, som tillhandahåller 
både böcker och vetenskapliga artiklar. Sökningen skedde via olika databaser på hemsidan, där 
artiklarna hämtades från databaserna Primo, Google Scholar samt den mer ämnesinriktade da-
tabasen Business Source Premier. Vid sökandet användes olika nyckelord som var kopplade till 
det valda ämnet, dessa var: H&M, Corporate Social Responsibility, sustainability reporting, 
clothing industry, apparel, media, strategy and legitimacy. Efter att relevanta artiklar hittades 
användes de refererade källorna inom dessa till att söka vidare efter artiklar som stärkte upp 
samma resonemang eller gav ytterligare information om ämnet.  
 
Det finns mycket forskning på området vilket bidrog till en bred kunskap och nyanserad bild 
om ämnet. Med hänsyn till att det finns många artiklar inom ämnet krävdes en utvärdering 
och sortering av dem, för att välja ut de som ansågs mest relevanta för studien. Med hjälp av 
artiklarnas sammanfattning bildades en uppfattning om huruvida artikeln var passande för ar-
betet eller inte. De lämpliga artiklarna lästes igenom ordentligt, med anteckningar som upprät-
tades vid sidan av. Genom att välja ut viktiga delar kunde författarna sedan bygga upp arbe-
tets bakgrund, problematisering samt den teoretiska referensramen. Tillsammans med empirin 
bidrog litteraturen till att analysen kunde föras och att studiens syfte kunde uppnås.  
 
3.4 Urval  
 
Metoden att skapa urval kan tillämpas på flera olika typer av källor och dokument (Bryman & 
Bell 2013). Till att börja med har studien tagit utgångspunkt i klädbranschen och företaget 
H&M. Detta eftersom att klädbranschen enligt Kozlowski, Searcy och Bardecki (2015) är sär-
skilt utsatt när det kommer till hållbarhet, samtidigt som branschen ges mycket uppmärksamhet 
i media. För att kunna undersöka dessa aspekter ytterligare inom klädbranschen och besvara 
arbetets frågeställning, valdes H&M ut som fallstudieföretag. Författarna ansåg att det var ett 
representativt företag för branschen som helhet, på grund av sin storlek och offentliga profile-
ring i media.  
 
Studien tog, i enlighet med syftet, utgångspunkt i legitimitetshot som antas uppkommit på grund 
av negativa händelser som uppmärksammats i media, som antingen berör det valda företaget 
direkt, eller påverkar branschen som helhet. Författarna har varit medvetna om att det finns 



  14 

andra faktorer som hotar ett företags legitimitet, men denna studie har enbart syftat till att stu-
dera det hot som kan uppstå via media. En medvetenhet finns även kring det faktum att media 
strategiskt väljer vad de vill publicera och hur information framställs, med syfte att locka läsare 
och tittare. Dock tar studien stöd i MAST, som anger att media sätter agendan för samhället 
och hur media vinklar ett ämne är därför av mindre relevans för studien.  
I syfte att identifiera en negativ händelse för respektive år använde sig författarna till en början 
av 3 bestämda sökord i databasen Google, vilka var:   
 

- H&M 
- Skandal 
- År XXXX  

 
Ett exempel på en sökning var: H&M skandal 2015, där ett större antal publicerade artiklar 
redogjorde för organisationens arbetsvillkor. Vid sökning i databasen baseras träffarna och dess 
ordningsföljd på en mängd olika faktorer. Enligt Google (u.å) är artiklarna och hemsidorna som 
presenteras högst upp de som är mest populära, bland annat med hänsyn till antal klick och hur 
länge tidigare besökare har stannat på hemsidan. Detta tog författarna hänsyn till, vilket säker-
ställde att den valda händelsen dels hade publicerats på många olika hemsidor samt att innehål-
let på varje hemsida har studerats av många personer. På så vis kunde författarna, med grund i 
Googles rangordning, anta att händelser som publicerades högt upp och på flera hemsidor är av 
sådan karaktär att de påverkat företagets legitimitet mest. Utifrån sökorden kunde författarna 
identifiera den händelse som givits mycket uppmärksamhet i media aktuellt år. Efter att hän-
delserna identifierats krävdes en fortsatt sökning med respektive händelse som sökord, till ex-
empel: H&M Davidstjärna. Då användes också Googles verktyg för att begränsa sökningen till 
ett relevant tidsintervall, som i detta fall 2014-01-01 och 2014-12-31. Googles urval visade då 
enbart artiklar som publicerats år 2014, vilket vidare användes för att beskriva den valda hän-
delsen.   
 
De valda händelserna är av olika karaktär men samtliga anses ha påverkat H&M och dess legi-
timitet. Därav har händelser valts ut där företaget var delaktigt, med ett undantag som avser 
vald händelse år 2013, då en byggnad kollapsade i Bangladesh. Företaget hade ingen egen till-
verkning i byggnaden, men händelsen antas ändå ha påverkat företaget då arbetsvillkoren i 
branschen som helhet gavs mycket uppmärksamhet i media år 2013. Kollapsen föranledde att 
bristande arbetsvillkor kopplade till Bangladesh och klädindustrin fick hög publicitet, vilket då 
även innefattade H&M:s fabriker.  
 
3.5 Datainsamling 
 
Data kan delas in i de två olika kategorierna; primär- och sekundärdata. Primärdata handlar om 
att forskaren själv samlat in data, medan sekundärdata istället innebär att någon annan samlat 
in den. (Cowton 1998) Denna studie bestod således av sekundärdata genom att studien samlat 
in data från hållbarhetsrapporter som fanns tillgängliga som offentlig handling på företagets 
hemsida. Ett val gjordes genom att informationen hämtades från företagets hållbarhetsrapporter 
istället för årsredovisningar. Anledningen till detta var för att hållbarhetsrapporterna innehöll 
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en större mängd information kopplat till CSR, vilket gjorde det enklare att identifiera strategier 
och därigenom besvara studiens frågeställning. Arbetet har därför inte krävt insamling av pri-
märdata.  
 
Studiens källa för datainsamling var således H&M:s hållbarhetsrapporter, där data samlades in 
mellan åren 2010 och 2017. De valda åren motiverades av den ökade efterfrågan på hållbar-
hetsrapportering under senare år, samt att många händelser som berör CSR har uppmärksam-
mats i media under den valda perioden. Bryman och Bell (2013) menar att ett urval ofta väljs 
utifrån när en viss händelse har inträffat, vilket styrker studiens datainsamling. Forskarna be-
skriver även begreppet mättnad, vilket innebär att datainsamlingen fortlöper tills dess att ingen 
ny relevant data framkommer. Antalet hållbarhetsrapporter som användes i denna studie grun-
dar sig därmed även i hur stort antal som ansågs vara nödvändigt, för att kunna identifiera 
samtliga strategier och besvara frågeställningen.  
 
Vid insamling av empiri grundades resultatet på vald negativa händelse i media för respektive 
år. Detta eftersom mediehändelserna som tidigare nämnts anses vara det som hotar företagets 
legitimitet i denna studie. Genom att identifiera ett eller flera sökord kopplat till respektive 
händelse har hållbarhetsrapporten studerats för att sedan identifiera hur och om H&M tillämpar 
någon av Lindbloms (1994) strategier och agerar mot legitimitetshotet. Sökorden har dels be-
stått av det land där händelsen ägt rum, i fall det kunnat identifieras, samt ett eller flera nyck-
elord för händelsen. Som exempel kan nämnas år 2013 då media uppmärksammade att en bygg-
nad i Bangladesh kollapsade. Då användes orden “Bangladesh” och “collapse” för att gå vidare. 
Med anledning av att företagets hållbarhetsrapporter ges ut på engelska är också sökorden på 
engelska. När sökord identifierades i rapporten gick författarna igenom all information som 
berör ämnet och presenterade denna under aktuell hållbarhetsrapport i empirikapitlet. Nedan-
stående sökord valdes ut respektive år, med hänsyn till vald mediehändelse: 
 
Tabell 1: Valda sökord  
Årtal  Sökord hållbarhetsrapport 
2010 Bangladesh, fire 
2011 Chemicals 
2012 Cambodia, wage 
2013 Bangladesh, collapse 
2014 Rasism, print 
2015 Bangladesh, Accord on Fire and Building Safety  
2016 Turkey, refugee, child labour 
2017 Sweden, burn, waste 

 
Om sökorden inte kunde identifieras i rapporten utgick författarna från vad H&M själva valt att 
presentera mycket information kring det aktuella året. Detta har presenterats som alternativa 
sökord i empirin. Författarna tog då utgångspunkt i de händelser och den information som fö-
retaget själva ansåg var viktigast respektive år, vilken återfanns under särskilda rubriker i håll-
barhetsrapporterna. Dessa rubriker var benämnda som Highlights för år 2010-2011, Key High-
lights för år 2012, Key Performances och Top News för år 2013-2015 samt Key Facts and 
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Figures för år 2016-2017. Rubrikerna gick att finna i rapportens inledning och ett antagande 
har då gjorts att det är information som bolaget tydligt vill förmedla till sina intressenter. För-
fattarna har sedan identifierat vad företaget presenterar mest ur ett CSR-perspektiv, det vill säga 
ekonomiska, miljömässiga eller sociala faktorer. Det ämne som givits störst fokus låg sedan till 
grund för den fortsatta insamlingen av empiri.  
 

3.6 Analysmetod  
 
Nästa steg i processen var att analysera den data som samlats in, vilket skedde genom kodning. 
Kodning är den analysmetod som utgör startpunkten i analyskapitlet för de flesta kvalitativa 
studier (Bryman & Bell 2013). Kodning handlar om att dela upp data i grupper som kallas för 
kategorier, där tillhörigheten av en kategori bestäms utifrån specifika kriterier. Först bestäms 
kategorierna och sedan matchas insamlad empiri. (Jacobsen 2017) Eftersom denna studie syf-
tade till att identifiera olika legitimitetsstrategier som företaget tillämpat och kommunicerat 
genom information i sin hållbarhetsredovisning var det lämpligt att kategorierna bestod av 
dessa fyra strategier. Med hänsyn till det krävdes ett förtydligande av strategierna för att enklare 
förstå dem, och för att författarna bakom studien skulle ha en gemensam bild av vad strategierna 
innebar. Sedan kunde de gemensamt identifieras i empirin. Ett förtydligande av strategiernas 
innebörd skedde med utgångspunkt i tidigare beskrivning av Lindblom (1994), som går att finna 
i teorikapitlet. En liknelse finns till det Jacobsen (2017) menar, som kallar detta för operation-
alisering. Författaren beskriver att operationalisering är ett viktigt steg i en kvalitativ undersök-
ning och innebär att det krävs en utformning av de begrepp som undersöks, för att förstå hur de 
kan mätas. Det är ett tillvägagångssätt som används när en studie syftar till att identifiera vissa 
begrepp. Tillvägagångssättet anses motiverat eftersom att nämnda strategier utgjort en stor del 
i arbetet och var därför viktiga att förtydliga. Nedan följer en tabell med förtydligande av stra-
tegiernas innebörd.  
 
Tabell 2: Förtydligande av strategier  

Legitimitetsstrategier Förtydligande av strategier 

Strategi 1 -  
Utbilda och informera  
intressenter  

Identifieras när företaget avser att möta ett rådande legitimitets-
hot genom att informera om nyheter eller förändringar i företagets 
hållbarhetsarbete till följd av hotet. Företaget berättar då om ny-
heter och hur de agerat kopplat till det som hotar legitimiteten. 
Vidare innefattar strategin även när företaget presenterar inform-
ation som kan öka kunskapen hos intressenterna, kopplat till det 
rådande hotet. 
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Strategi 2 -  
Förändra uppfattningen  
om organisationen hos 
intressenterna 

Identifieras när företaget avser att ändra omvärldens syn och upp-
fattning av organisationen och dess prestationer, utan att de 
själva ändrar sitt faktiska agerande kopplat till det som hotar le-
gitimiteten. Företaget kan då berätta om stöd utan tydligt engage-
mang i frågan eller nyheter inom ett liknande ämne.    

Strategi 3 -  
Manipulera  
uppfattningen  
om organisationen  

Identifieras när företaget inte informerar om, eller möter det rå-
dande legitimitetshotet. Istället avser företaget att avleda upp-
märksamheten genom att fokusera på framgångar inom andra om-
råden. 

Strategi 4 -  
Förändra externa  
förväntningar  
i samhället  

Identifieras när företaget informerar att förändring kräver tid och 
är en utmaning för hela branschen eller landet. Strategin avser att 
försöka förändra rådande krav från intressenter.  

 
I nästa steg kodifierades den insamlade empirin genom att informationen kunde hänföras till 
ovan nämnda strategier, vilka då kunde analyseras vidare med övrig teori. Här gick samtliga 
författare igenom allt material och diskussioner fördes aktivt för att tillsammans tolka empirin, 
vilket bidrog till en minskad risk för personliga tolkningar. De gemensamma tolkningarna och 
motiven bakom dessa sammanställdes och presenterades sedan under rubriker i analysen som 
var benämnda efter varje strategi samt numrerade som strategi 1, 2, 3 och 4. Detta för att bidra 
till en mer lättförståelig analytisk text och för att ge läsaren tydligare koppling mellan strategier 
och övrig teori. Under rubrikerna i analyskapitlet har respektive strategi analyserats med hänsyn 
till den tidigare beskrivna analysmodellen.  
 
Till att börja med framgick en kortare beskrivning av händelsen för att göra läsaren påmind och 
sedan presenterades den strategi som identifierats, samt dess koppling till informationen i håll-
barhetsrapporten. Därefter analyserades kopplingen till legitimitetsteorin och begreppet legiti-
mitet. Detta skedde genom att författarna utgick från den tidigare presenterade teorin och där-
efter sökte efter att tillämpa den på presenterad empiri. Legitimitetsteorin tillämpades som ett 
stöd för att förstå vilka handlingar H&M kan ha utfört i syfte att agera utefter vad media pre-
senterat och samhället ställt för krav. Författarna analyserade även huruvida företaget arbetade 
med att skapa, bevara eller reparera legitimiteten. För att konkretisera tillvägagångssättet an-
vände författarna legitimitetsteorin och Suchmans (1995) definition av de tre olika begreppen 
som utgångspunkt vid försök att identifiera huruvida företaget syftar till att skapa, bevara eller 
reparera legitimiteten. Författarna kunde även förtydliga varför teorins alla delar fyllt en viktig 
funktion i arbetet med att analysera insamlad empiri och slutligen finna en slutsats. 
 



  18 

3.7 Studiens trovärdighet och äkthet 
  
Enligt Bryman och Bell (2013) bedöms kvalité och trovärdighet inom den kvalitativa forsk-
ningen genom begreppen trovärdighet och äkthet. Begreppen är motsvarigheter till de igen-
kända begreppen reliabilitet och validitet som i första hand används inom den kvantitativa 
forskningen. Jacobsen (2017) beskriver trovärdighet som att kunna lita på undersökningen, och 
att den ska ge samma resultat om den genomförs igen. Trovärdighet är i sin tur uppbyggt av 
fyra delkriterier vilka är: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & 
Bell 2013). Beskrivning av dessa följer nedan.  

Det första kriteriet, tillförlitlighet, uppnås i resultatet genom att forskningen följer de omkring-
liggande regler som finns samt att resultatet rapporteras till dem som varit en del av den sociala 
verkligheten som har studerats. Det sistnämnda för att få bekräftelse på att forskaren skapat rätt 
bild av verkligheten, vilket även kallas för respondentvalidering. (Bryman & Bell 2013) Med 
hänsyn till detta uppnådde studien ingen fullständig tillförlitlighet, eftersom den utgick från ett 
företags hållbarhetsrapporter och inga personliga kontakter. Det gör att resultatet ej kommer att 
rapporteras till det företag som ingick för att få deras syn på tolkningen. Däremot har studien 
följt de regler och riktlinjer som finns inom en kvalitativ forskningsmetod, som tidigare beskri-
vits, vilket bidrar till tillförlitlighet. 

Vad gäller överförbarhet i en forskning menar Bryman och Bell (2013) att det handlar om hur 
lätt undersökningen går att tillämpa i en annan miljö eller inom samma miljö vid en senare 
tidpunkt. Genomgående i arbetet har författarna försökt göra studien så allmän som möjligt för 
att kunna tillämpa studien även på andra företag och tidpunkter. Även en tydligt beskriven me-
tod och ett återberättat tillvägagångssätt möjliggör att studien enklare kan tillämpas igen, vilket 
också bidrar till god överförbarhet. Förtydligande av strategierna bidrar till att de på ett bättre 
sätt, och med högre säkerhet, tolkas lika även av andra forskare.  
 
Med pålitlighet menas att forskaren tillämpar ett granskande synsätt vid utformande av studien. 
Det innebär att alla delar i forskningsprocessen redogörs i minsta detalj, vilket betyder att alla 
beslut och val som gjorts under arbetets gång redogjordes tydligt. (Bryman & Bell 2013) Ge-
nomgående har författarna varit noga med att redogöra för vilka avgränsningar och val som 
gjorts i syfte att göra det tydligt för en utomstående läsare. Några exempel var att strategierna 
tydliggjordes, tydliga avgränsningar redan i första kapitlet samt välskrivet urval. Dessa redo-
görelser bidrog till ökad pålitlighet. Enligt Bryman & Bell (2013) kan även hjälp tas av utom-
stående för att granska rapporten och ge svar på om allt är tydligt nog. Detta är också något 
författarna tagit nytta av, genom att under arbetets gång delta på seminarier och ta hänsyn till 
den respondens författarna har fått från övriga medlemmar vid träffarna. Även andra bekanta 
har läst igenom arbetet i syfte att klargöra att innehållet är tydligt.  
 
Enligt Bryman och Bell (2013) innebär det sista kriteriet, bekräftelse, att en forskares egna 
tankar och värderingar inte har påverkat själva undersökningen och dess slutsatser. Detta krite-
rium var svårt att leva upp till eftersom arbetet gick ut på att själva analysera hållbarhetsrap-
porterna, vilket gjorde att egna reflektioner lätt tillkom. Detta går hand i hand med Jacobsen 
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(2017) som hävdar att forskarens egna uppfattning om vad som är viktigt, lätt återspeglas i en 
kvalitativ undersökning. Detta föranleder viss subjektivitet. Bryman och Bell (2013) förklarar 
även dem att kvalitativ metod ofta är tolkande. Författarna i denna studie tog hänsyn till nämnd 
subjektivitet genom att tydligt koppla antaganden till fakta och teori genomgående i hela arbe-
tet. För att vidare minska subjektiviteten läste alla författare igenom samtliga hållbarhetsrap-
porter och arbetade gemensamt när strategierna identifierades.  
 
Det andra begreppet som används vid bedömning av kvalitativa undersökningar är äkthet, vilket 
också förklaras med hjälp av fem underkriterier. Det första handlar om att undersökningen ska 
ge en så rättvis bild som möjligt av verkligheten. (Bryman & Bell 2013). Rapporterna är of-
fentliga dokument hämtade från H&M:s hemsida, och artiklarna som använts är vetenskapligt 
granskade. Dessa två aspekter bidrar till en mer rättvisande bild. De fyra andra kriterierna hand-
lar om undersökningens bidrag till de som deltog i studien (Bryman & Bell 2013). Kriterierna 
är svåra att applicera på denna undersökning eftersom författarna endast studerat dokument och 
inte använt sig av deltagare. Med hänsyn till det redogörs ingen ytterligare förklaring av dessa 
fyra underkriterier. 
 

3.8 Reflektion sekundärdata  
 
Vad gäller den insamlade sekundärdatan menar Bryman & Bell (2013) att användningen av 
sekundärdata medför såväl fördelar som nackdelar. Fördelarna med att nyttja sekundärdata är 
främst en kostnads- och tidsminimering. Sekundärdata kan även bidra till att studien blir mer 
neutral och ej partisk i urvalet av data, då det inte är forskarna själva som samlat in datan och 
därigenom riskerat en subjektivitet. Samtidigt ska även nackdelarna med sekundära källor be-
lysas, där samma författare poängterar vikten av att vara kritisk till de källor som används vid 
dokumentundersökning, det vill säga vid val av sekundärdata. Cowton (1998) menar att ef-
tersom det är företagen själva som skapar och offentliggör hållbarhetsrapporterna finns en viss 
risk att bilden som presenteras inte stämmer överens med verkligheten. Syftet med studien var 
att identifiera hur företag anpassar sina strategier i hållbarhetsredovisningen. Huruvida inform-
ationen i rapporterna stämmer överens med verkligheten är inget som påverkat resultatet, ef-
tersom strategierna kunnat identifierats både när H&M informerat om en händelse, men också 
när de undvikit att nämna det som hänt.  
 
Händelserna som uppmärksammats i media beskrevs på flera olika hemsidor, vilka kunde va-
riera kraftigt när det gäller trovärdighet och anseende. Författarna har tagit hänsyn till detta 
genom att försöka utgå från de mest trovärdiga hemsidorna. Som exempel har hemsidorna Sve-
riges Television och Svenska Dagbladet valts ut i de fall det var möjligt, även om händelsen 
beskrivits på flera sidor. På Sveriges Televisions (u.å) hemsida kan det läsas att de övergripande 
ramarna för deras nyheter beslutas av riksdagen. De ska bedriva nyhetsarbete på ett trovärdigt 
sätt och uttrycka det som presenteras med en balanserad ton samt vara opartiska. På Svenska 
Dagbladets hemsida kan det läsas att de strävar efter att vara opartiska i nyhetsrapporteringen, 
vilket efterlevs genom att dess publikationer bekräftas från flera olika källor (Karén 2017). 
Hemsidorna anses med bakgrund i detta ha en god trovärdighet. 
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4.  Empiri  
________________________________________________________ 
 
I studiens fjärde kapitel presenteras det empiriska resultatet. Inledningsvis presenteras företa-
gets hållbarhetsarbete och uppmärksammade händelser i media under vald tidsperiod. Empirin 
redogör sedan för hållbarhetsrapporternas innehåll, vilket baseras på det urval som presente-
rades i föregående kapitel. Rapporterna presenteras i kronologisk ordning.  
________________________________________________________ 
 

4.1 H&M:s hållbarhetsarbete   
 
H&M:s hållbarhetsarbete genomsyrar hela verksamheten och på företagets hemsida presenteras 
vikten av att agera i linje med hållbarhet. De största utmaningarna inom textilindustrin och 
klädbranschen anses vara tillgång till rent vatten, rådande klimatförändringar, avfall till följd 
av produktion och förbrukning samt arbetsvillkor i fabriker. H&M äger inga egna fabriker där 
kläder tillverkas, utan samarbetar med oberoende underleverantörer. Företaget anger att stor del 
av klädproduktionen sker i några av världens fattigaste länder och att textilindustrin kan vara 
ett steg i rätt riktning mot minskad fattigdom. H&M menar att de syftar till att uppnå verklig 
förändring, genom att förbättra levnadsvillkor i fattiga länder. (H&M 2018) Deras verkställande 
direktör Karl-Johan Persson uttrycker företagets ansvarstagande enligt följande;  
 

“Jag tror att företag som tar ansvar för människor och miljö kommer att bli de mest fram-
gångsrika på sikt” 

Karl-Johan Persson VD, (H&M 2018) 
 
Med bakgrund i detta uttalande har H&M en värdegrund samt riktlinjer och krav som ska upp-
fyllas, av såväl dem själva som samarbetspartners. Dessa tas i uttryck genom företagets uppfö-
randekod och sustainability commitment.  
 
4.1.1 H&M:s uppförandekod och H&M:s sustainability commitment 
 
H&M:s uppförandekod upprättades i slutet av 1990-talet, se bilaga 1. I en sådan anges riktlinjer 
för hur ett företag ska agera på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Uppföran-
dekoden baseras på internationella standarder, som bland annat är Förenta Nationernas kon-
ventioner om mänskliga rättigheter och barns rättigheter. H&M:s kod berör bland annat förbud 
mot barnarbete, god arbetsmiljö, ersättning vid arbete samt hantering av avfall och kemikalier. 
(H&M 2010) År 2016 utvecklas uppförandekoden vilket resulterar i H&M:s sustainability com-
mitment, se bilaga 2. Denna innehåller liknande krav som tidigare men med ytterligare tillägg 
som berör främst djur och deras rättigheter. (H&M 2016) 
 
Båda versionerna riktar sig mot H&M själva, dess affärspartner, leverantörer och underleve-
rantörer. Avtalen undertecknas och det är företagets affärspartners och leverantörens ansvar att 
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se till att även underleverantörer lever upp till kraven (H&M 2010, H&M 2016). I studien kom-
mer H&M:s uppförandekod användas vid analys av hållbarhetsrapporterna för år 2010-2015. 
Vidare kommer HM:s sustainability commitment användas för åren 2016-2017.  
 

4.2 Hot mot H&M i media år 2010-2017  
 
Media uppmärksammar intressenter om händelser och ageranden som berör företag och när 
publiciteten är negativ hotas företagets legitimitet (McCombs 2004). Med bakgrund i detta kan 
det konstateras att H&M vid ett flertal tillfällen har kritiserats hårt av media, då negativ inform-
ation om företaget har uppmärksammats (Jerdén 2018). Nedan redogörs i kronologisk ordning 
för händelser som valts ut i media, i enlighet med tidigare beskrivning av urvalet. Händelserna 
som valts ut är publicerade i media mellan år 2010-2017.  
 
År 2010 uppmärksammar Aftonbladet hur 21 personer dött på grund av en brand i H&M:s 
fabrik i Bangladesh. Orsaken till branden ska ha varit en kortslutning i elsystemet. Nödutgång-
arna på den sjunde våningen var låsta och människorna kvävdes därför till döds. Ytterligare ett 
40-tal människor ska ha skadats i branden. Håcan Andersson, presskontakt på H&M, menar att 
fabriken vid tidigare besiktningar uppfyller de krav som ställs i uppförandekoden. Nu utreds 
fabrikens säkerhet av polis. (Wiman 2010)  
 
Året därpå, 2011, redogör Affärsvärlden för en undersökning som visar att vissa av H&M:s 
kläder innehåller kemikalier som är förbjudna att använda. Undersökningen utfördes av Green-
peace och resultatet visar att det mycket giftiga ämnet Nonylfenol förekommer vid tillverk-
ningen. Ämnet är hormonstörande och svårt att bryta ned, vilket gör att det är förbjudet att 
använda vid produktion av textil inom EU. (Edenholm 2011)  
 
Röhne (2012) skriver året därpå att H&M efter en skandal i Kambodja nu kritiserats hårt för 
brister i dess uppförandekod som tv-programmet Kalla Fakta uppmärksammat. Företaget får 
kritik för att inte ha lagt till levnadslön till sina arbetare som krav i deras uppförandekod, vilket 
bland annat konkurrenterna Zara och Filippa K gjort. Kalla Fakta avslöjar hur arbetsförhållan-
dena i deras klädfabriker i Kambodja ser ut med personal som har löner på tre kronor i timmen 
och arbetar uppemot 70 timmar i veckan. De långa arbetspassen har bidragit till att arbetare 
svimmat under dagen.  
  
År 2013 redogör BBC (2013) att en fabrik i Bangladesh plötsligt kollapsat med ett stort antal 
människor inuti. Byggnaden bestod av flera klädindustrier och hade tidigare fått klagomål rik-
tade mot sig på grund av sprickor i väggarna. Efter kollapsen stängdes 18 fabriker ned på grund 
av bristande säkerhet. Antalet döda i kollapsen är strax över 1000 och BBC beskriver händelsen 
som den värsta industriolyckan någonsin. 
 
Svenska Dagbladet publicerar år 2014 en artikel där de beskriver hur H&M har tillverkat en 
tröja med dödskalle och Davidsstjärna som motiv. Trycket associeras till diskriminering av 
judar och företaget anklagas för rasism. (SVD 2014)  
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År 2015 publicerar Svenska Dagbladet att H&M:s fabriker fortfarande ses som dödsfällor. 
H&M var det första företaget att skriva på “the Accord on Fire and Building Safety in Bangla-
desh” efter att byggnaden kollapsade i Bangladesh år 2013. Avtalet upprättades i syfte att skapa 
säkra arbetsplatser. En granskning som SvD fått ta del av från amerikanska Labor Rights Forum 
visar att fabrikerna som företaget samarbetar med fortfarande inte har genomfört de föränd-
ringar som krävs. (Larsson-Hultin 2015) 
 
Sveriges Television uppmärksammar år 2016 en rapport utgiven av människorättsorganisat-
ionen Business and Human Rights Resource Center. Rapporten visar hur ett okänt antal syriska 
flyktingar har jobbat i turkiska fabriker under året, för H&M:s räkning. Flyktingarna hade inget 
tillstånd att arbeta och flera av dem var barn, varav ett yngre än 10 år, vilket kategoriseras som 
barnarbete. (Sturm 2016)  
 
År 2017 sänder Uppdrag granskning ett reportage på Sveriges Television med namnet Bränn-
bart mode. H&M har under år 2016 sänt 19 ton nyproducerade kläder i en specialbyggd contai-
ner till Västerås kraftvärmeverk, för att sedan bränna upp kläderna. Företaget försvarar sig och 
menar att det gäller varor som innehåller otillåtna kemikalier eller är skadade, och därmed inte 
kan användas. Miljöminister Karolina Skog ifrågasätter vid uppmärksammande av händelsen 
varför produktionen överhuvudtaget innehåller farliga kemikalier. (Andersson, Åkerblom & 
Fegan 2017)  
 
Tabellen nedan sammanfattar valda händelser i media, vilka antas hota H&M:s legitimitet re-
spektive år. Tabellen presenterar även de sökord som är kopplade till händelsen som används 
för att hitta information kring ämnet i hållbarhetsrapporterna.   
 
Tabell 3: Sammanställning av legitimitetshot och sökord  

 
4.3 H&M:s hållbarhetsrapporter  
 
Med utgångspunkt i tabellen ovan framställs nedanstående resultat. Genom sökord presenteras 
den information i respektive hållbarhetsrapport som kan kopplas till det valda ordet. I de fall 

Årtal Legitimitetshot i media Sökord hållbarhetsrapport 
2010 Bristande säkerhet och brand Bangladesh, fire 
2011 Förbjudna kemikalier vid produktion av kläder Chemicals 
2012 Bristande arbetsvillkor och låga löner Cambodia, wage 
2013 Bristande säkerhet och byggnadskonstruktion  Bangladesh, collapse 
2014 Rasistiskt motiv på tröja Rasism, print 
2015 Bristande säkerhet och byggnadskonstruktion Bangladesh, Accord on Fire and 

Building Safety  
2016 Bristande arbetsvillkor och barnarbete Turkey, refugee, child labour 
2017 Bristande avfallshantering Sweden, burn, waste 
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som sökorden inte hittas i rapporten används alternativa sökord. Resultatet redogörs nedan i 
kronologisk ordning. 
 
4.3.1 Hållbarhetsrapport år 2010 
 
H&M informerar om hur 21 personer mist livet i en av företagets leverantörsfabriker i Bangla-
desh. Genom rapporten sänder företaget tankar till familjerna som drabbats. De beskriver hur 
organisationen hjälper de barn som drabbats efter att ha förlorat en eller bägge föräldrarna. 
H&M betalar 2 000 Taka per månad, motsvarande 220 kronor, till barnen som drabbats och 
möjliggör på så vis en fortsatt skolgång och försörjning. Utöver de månatliga utbetalningarna 
till de drabbade skänker de 100 000 Taka, motsvarande 11 000 kronor, till varje barn. Pengarna 
kommer göras tillgängligt för barnen på deras 18-årsdag. H&M informerar vidare att betalning-
arna och pengarna bevakas av Bangladesh kommité, BRAC, för att säkerhetsställa att de når 
barnen. De har stött på utmaningar när pengarna ska skänkas, bland annat genom att finna en 
bank som kan säkerställa betalningar och uttag i landet. Tillslut fann de en lämplig och riktar 
därför stor tacksamhet till den bank som valt att ställa upp. (H&M 2010)  
 
H&M redogör även för hur de har deltagit i förhandlingar i syfte att förbättra fabrikens försäk-
ringar och även försökt bidra till förändring på regeringsnivå. De informerar vidare om att de 
börjat stödja ett säkerhetsprojekt, vilket företaget uppmanar att fler inom klädindustrin bör delta 
i. Projektet innefattar bland annat att studera de elektriska installationer som finns i fabrikerna 
i syfte att eliminera befintliga risker. Målet är att förstå och åtgärda grundläggande orsaker till 
bränder samt på lång sikt öka samarbetet med berörda myndigheter, i syfte att höja säkerheten 
i fabriken och hos arbetstagarna. (H&M 2010)  
 
4.3.2 Hållbarhetsrapport år 2011 
 
I rapporten finns en intervju med VD Persson, där han redogör om hur H&M har en stor inver-
kan på branschen som helhet, med tanke på bolagets globala räckvidd. Hand i hand med alla 
möjligheter kommer också ett stort ansvar, vilket gör att de kontinuerligt måste agera i rätt 
riktning gällande hållbarhetsfrågor. För att ta itu med komplexa frågor inom klädbranschen 
behöver de samarbeta med andra företag. Med bakgrund i detta samarbetar företaget med or-
ganisationen Greenpeace, för att tillsammans uppnå sina ambitioner inom hållbarhet. De vill 
eliminera användningen av farliga kemikalier och uppnå ett nollutsläpp i global textilprodukt-
ion. Under året har de även utvecklat en färdplan ihop med kända märken som Adidas Group, 
Nike och Puma. Vilket går ut på att gemensamt sätta en ny standard och leda branschen mot 
nollutsläpp av farliga kemikalier. (H&M 2011)  
 
H&M presenterar att organisk hampa är deras senaste tillskott i företagets utbud av hållbara 
material. Cia Sohlman, ansvarig för H&M:s strategier och utveckling gällande miljövänliga 
material, informerar om tillskottet i rapporten. Hon förklarar att hampa är likt både bomull och 
linne, men har flera miljömässiga fördelar. Bland annat behöver det inte sprayas med giftiga 
kemikalier, och kräver heller inte lika mycket vatten för att växa. (H&M 2011)  
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I rapporten informerar H&M om att läderprodukter kräver en intensiv kemisk behandling med 
ämnen som kan vara skadligt för miljön. Företaget själva köper inte in lädret till sin produktion 
och kan därför inte ha direkt inflytande över detta steg i kedjan. Med hänsyn till det har de gått 
med The Leather Working Group, som arbetar med att främja hållbara affärsmetoder. Avslut-
ningsvis redogörs att de vill sätta en trend för säsongen och på sikt framtiden, genom att ut-
veckla sin kemikaliehantering i hela produktionskedjan. På så vis inspirerar de andra företag 
inom branschen och menar att det är omodernt att producera kläder med giftiga kemikalier 
involverade  i processen. Sedan 1995 har de successivt arbetat med att minska användningen 
och fortsätter framåt i samma riktning. (H&M 2011)  
 
4.3.3 Hållbarhetsrapport år 2012 
 
I rapporten för år 2012 redogör H&M om att de arbetar för att skapa en rättvis dialog med 
Kambodja. Genom ett samarbete med fackföreningen IF Metall har ett projekt startats upp. 
Projektet handlar om att utveckla dialogen inom textilindustrin mellan arbetsgivare och an-
ställda. Syftet är främst att utbilda både arbetsgivare och fackföreningar för att på så vis skapa 
varaktiga lösningar inom rättvisa kollektivförhandlingar. Företaget hoppas att detta ska främja 
arbetarna och bidra till en stabil marknad. Det handlar om att utbilda fackföreningar till att 
representera sina medlemmar på ett bättre sätt i förhandlingar. På så vis kan både löner och 
anställningsvillkor förbättras inom kollektivavtalen, vilket är något som anses nödvändigt hos 
Kambodjas textilarbetare. (H&M 2012)  
  
Vidare framgår att H&M har som mål att stödja en bättre hälsa, när det kommer till deras fa-
briksarbetare i Kambodja. De informerar om händelser under året som rapporterats in, där flera 
medarbetare svimmat och insjuknat på olika fabriker i landet. Fallen har inträffat i fyra av fö-
retagets fabriker och därigenom drabbat 218 medarbetare. Bolaget valde att beställa undersök-
ningar för att ta reda på orsakerna bakom incidenterna, men resultatet från dem visade inga 
tydliga svar. Anledning var att det bara hände i fabriker i Kambodja som producerar olika pro-
dukter, vilket gjorde det svårt att hitta kopplingar. (H&M 2012)  
 
Under 2005 startade organisationen Better Work ett samarbete med H&M vid namn Better 
Factories Cambodia (ILO-BFC). I rapporten beskriver de att samarbetet kunnat användas i år 
för att bidra med åtgärder som ska förebygga nämnda incidenter. Genom att utveckla hand-
lingsplaner uppnås förbättringar gällande ventilation, kylning och kemisk hantering. Inom 
andra områden som även inkluderar klagomålshantering har viss förbättring skett, genom hälso- 
och säkerhetskommittéer som skapats. Bolaget ska fortsätta arbeta vidare med förbättringar på 
industrinivå och vill på sikt också utforma handlingsplaner och varaktiga lösningar för hela 
sektorn. (H&M 2012)  
 
4.3.4 Hållbarhetsrapport år 2013  
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I hållbarhetsrapporten för 2013 informerar VD Persson att hela organisationen fortfarande har 
starka minnen kvar av arbetsplatsolyckan och den rasade fabriken i Bangladesh, som inträffade 
under året. Han redogör för hur de själva inte har någon produktion i byggnaden, men att kläd-
branschen som helhet har påverkats och måste ta ett ansvar. Att samarbeta med hela klädbran-
schen i frågan kräver omfattande åtgärder, men förbättringar i fabrikerna kan bli större. För-
ändring på ett politiskt plan är också viktigt menar Persson, som hävdar att det är en komplex 
och lång process men samtidigt ett måste för att kunna bidra med förbättring. (H&M 2013)  
 
Information ges i rapporten att avtalet Accord on Fire and Building Safety signeras, med syfte 
att göra arbetsplatserna säkrare i Bangladesh. H&M delger att de var först att skriva under av-
talet. Utifrån avtalet som signeras sätter de upp ett nytt mål som ska vara uppnått innan 2014. I 
målet står det att samtliga fabriker i Bangladesh där företaget har sin produktion ska genomgå 
inspektioner för att säkerhetsställa att brand- och byggnadssäkerhet följs, samt att man ska ge 
arbetstagarna ytterligare säkerhetsutbildning. Utöver avtalet som tecknas presenterar bolaget 
att nästan en miljon arbetare i Bangladesh och Indien har utbildats om sina rättigheter sedan 
2008. Under nuvarande år sparade H&M in pengar för varje presentkort som såldes, i syfte att 
ge familjer i Bangladesh tillgång till rent vatten. De insamlade pengarna skänktes till Water 
Aid, vilka sedan möjliggjorde att 193 000 familjer fick tillgång till rent vatten. (H&M 2013) 
 
Vidare redogör de för att bolaget har en stor inverkan på tillväxtmarknader, genom att tygpro-
duktionen ofta bidrar till utveckling på dessa platser. Idag finns de största tygproduktionerna 
belägna i bland annat Bangladesh, Kambodja och Turkiet. Det är en stor industri som skapar 
miljontals jobb och därigenom hög tillväxt. I de fabriker H&M har sin produktion sysselsätts 
1,6 miljoner människor varav majoriteten är kvinnor. Det bidrar till en viktig inkomstkälla till 
arbetstagarna och deras familjer. Samtidigt är mänskliga rättigheter och miljömedvetenhet 
mindre utvecklade i dessa länder. H&M informerar att stora förbättringar har skett under åren, 
men att långa arbetstider, lön och säkerhet är fortsatt stora problem, särskilt i Bangladesh och 
Kambodja. Bolaget vill bidra till positiv utveckling i samhället genom att förbättra levnadsstan-
darden hos människor. En förutsättning är då att  vara så närvarande som möjligt. (H&M 2013)  
 
4.3.5 Hållbarhetsrapport år 2014  
 
De valda sökorden hittades inte i hållbarhetsrapporten för 2014. Därmed tillämpas alternativa 
sökord i enlighet med urvalsmetoden, för att få fram nedanstående empiri.  
 
Alternativa sökord: Environment, cotton, electricity, co2.  
 
År 2014 är majoriteten av informationen som ges i rapporten inriktad på miljömässig hållbarhet 
och stort utrymme ges till produktionens effekt på miljön, även om bolaget också lyfter etiska 
och sociala frågor. H&M presenterar hur de är det ledande företaget i världen inom användning 
av organisk bomull, enligt en rapport från Organic Cotton Market Report. Företaget informerar 
även om skillnaden mellan organisk bomull och konventionell bomull, där den senare sorten 
kräver mängder av vatten och kemiska ämnen för att produceras. Organisk bomull sparar på 
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bägge resurser. Minskad användning möjliggörs genom att bomull antingen kan odlas ekolo-
giskt, vilket kräver mindre besprutningsmedel, genom att den återvinns eller är av typen Better 
Cotton. (H&M 2014)  
 
Ett annat område inom miljömässig hållbarhet som ges stort utrymme är produktionstekniken, 
huvudsakligen användningen av energi, vatten och kemikalier. Produktionen av denim kräver 
mängder av både vatten och energi, vilket H&M vill förändra. Under hösten 2014 lanserade de 
sin första kollektion av Conscious Denim, vilket innebär att plaggen framställts med hälften av 
den vanliga vattenförbrukningen. (H&M 2014) 

H&M informerar också om hur de strävar efter att endast använda förnybar el i verksamheten. 
Elförbrukningen inom butikerna har minskat med 12% i år och de strävar efter att fortsätta 
minska. Genom att arbeta för att minska elförbrukningen samt öka användningen av förnybar 
el, kommer företaget bidra med minskade koldioxidutsläpp. Utsläppen har minskat med 4 % i 
år, och bolaget förväntar sig att minska koldioxidutsläppen med 50 % till nästa år, jämfört med 
2010. Detta samtidigt som företaget haft en hög tillväxt. (H&M 2014)  

4.3.6 Hållbarhetsrapport år 2015 
 
År 2015 använder H&M ett helt uppslag till att följa upp avtalet Accord on Fire and Building 
Safety. H&M informerar om att de ser överenskommelsen som ett komplement till företagets 
redan befintliga hållbarhetsprogram. Vidare poängterar de att flera viktiga förbättringar har 
uppnåtts, men det framgår ingen information om vad förbättringarna avser. H&M redogör för 
att det krävs engagemang från alla delaktiga aktörer för att kunna uppnå avtalet och kraven som 
ingår i det. Information ges i rapporten som förtydligar att H&M:s leverantörslista skiljer sig 
från listan med företag som omfattas av avtalet, med anledning av att det bara avser tygtillverk-
ning. (H&M 2015)  
 
I rapporten förklarar de även att det varit förseningar gällande strukturella förbättringar hos 
leverantörerna. Orsaken bakom förseningarna var enligt företaget själva begränsad tillgång till 
teknisk utrustning och brist på kvalificerade ingenjörskonsulter och entreprenörer. Bristerna 
som uppmärksammats har inte varit så allvarliga att någon omedelbar åtgärd har krävts. H&M 
engagerar sig vidare för att korrigera de brister som uppmärksammats och strävar efter att följa 
upp den tidsplan som finns. De ska även följa upp och ge extra stöd åt de fabriker som behöver 
hjälp. (H&M 2015)  
 
4.3.7 Hållbarhetsrapport år 2016  
 
H&M informerar om den rådande flyktingkrisen i Europa. H&M förklarar att de vill svara på 
krisen genom att erbjuda praktikplatser till flyktingar i några av deras produktionsländer, i sam-
arbete med Rädda Barnen. Syftet är att främja integrationen och hjälpa särskilt utsatta grupper 
att komma in på arbetsmarknaden. Företaget menar även att det syftar till att säkerhetsställa att 
fabrikernas ledare kan förstå de utmaningar som flyktingar möter när de kommer till ett nytt 
land. (H&M 2016) 
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Vidare informerar de också om hur bolaget agerar direkt mot arbetsvillkoren i Turkiet. I år 
säkerhetsställs det att flyktingar har samma villkor och sociala trygghet i fabrikerna som övriga 
turkiska arbetare. Det nämns speciellt att syriska flyktingar i Turkiet omfattas. Det framgår 
också att fortsatt förbättring av löner har skett under året, varav totalt 140 fabriker nu har ett 
bättre lönesystem än tidigare. Lönesystemen introduceras på bland annat på tre nya marknader, 
vilka är Turkiet, Indien och Indonesien. (H&M 2016)  
 
I hållbarhetsrapporten redogör H&M för hur de har agerat i syfte att förbättra sociala frågor i 
Turkiet. Genom Ethical Trading Initative (ETI) arbetar de för att förbättra villkor och social 
trygghet i landet. Vidare informerar de om att tvångsarbete och barnarbete är en potentiell risk 
längs hela värdekedjan, men särskilt i de fabriker företaget använder sig av för att tillverka 
material. Bolaget delger att barnarbete uppstår när en arbetande person är yngre än 14 eller 15 
år, vilket också anges i H&M:s sustainability commitment punkt 1G, som är upprättad i enlighet 
med ILO-konventionen. De redogör att bolaget är starkt emot barnarbete. Under året har de 
uppdaterat sin riskbedömning kring barnarbete och fokus ligger främst på produktion av råva-
ror, vilket är den produktion som löper högst risk för barnarbete. (H&M 2016)  
 
4.3.8 Hållbarhetsrapport år 2017 
 
År 2017 presenterar H&M en intervju med Ellen McArthur kring Circular Fibers Initiative och 
redogör för bolagets delaktighet i projektet. Initiativet tar utgångspunkt i textilindustrins slö-
sande av resurser. McArthur redogör att industrin bränner och slänger kläder motsvarande en 
full sopbil, varje sekund. Vidare informerar hon om hur branschen generellt slösar med resurser 
och att kläder bränns istället för att återvinnas. Det medför att en stor del av värdet i produkt-
ionen går förlorad. Projektet lyfter fram fyra målsättningar för att uppnå en hållbar textil-eko-
nomi, vilka avser att avveckla ämnen som medför utsläpp, öka användningen av kläder, för-
bättra återvinningen och utnyttja resurser mer effektivt vid produktion. För att uppnå dessa mål 
krävs att industrin som helhet agerar och vågar utforska nya material och tekniker. McArthur 
informerar att hon tillsammans med H&M uppmanar samtliga att agera och höja ambitionsni-
vån för att tillsammans bygga en hållbar textil-ekonomi. (H&M 2017)  
 
I rapporten redogörs vidare att hållbara produktionsprocesser är en väsentlig del för att möjlig-
göra ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete. I klädindustrin är kemikalier involverat i stora delar av 
produktionsprocessen, vilket innebär att företagens hantering av sådana ämnen är avgörande 
för att uppnå en hållbar produktion. Med hänsyn till det skapar H&M en ny kemisk vision, 
vilken går ut på att skapa säkra och giftfria produkter, i enlighet med projektet Circulare Fibre 
Initiative. Företaget sätter upp ett mål som innebär att med hjälp av ny teknik möjliggöra en 
spårning av inmatade kemikalier i kläderna, senast år 2030. (H&M 2017)  
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4.4 Sammanfattning av empiri  
 
H&M redogör för att de arbetar starkt med frågor kring hållbarhet inom verksamheten. Samti-
digt uppger de även svårigheter med att kläderna tillverkas i fabriker som är placerade långt 
bort och ofta i utsatta länder. De menar att samtliga företag i branschen bör ta ett ansvar, för 
både människor och miljö, samt att detta på sikt är vägen till framgång. (H&M 2018) H&M har 
skapat värdegrunder och riktlinjer för hur dem själva och deras partners ska agera på ett etiskt 
korrekt sätt, vilket framställs i företagets uppförandekod samt sustainability commitment 
(H&M 2010, H&M 2016). Värdegrunderna är återkommande i samtliga hållbarhetsrapporter 
där företaget knyter åter till dess innehåll. Hållbarhetsrapporterna visar att de ämnen och hän-
delser som uppmärksammats i media i stora drag liknar varandra. Mycket medialt fokus åläggs 
mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, samtidigt som miljöfrågan är en trend i dagens 
samhälle.  
 
Sammantaget visar den insamlade empirin att H&M presenterar mycket information där de tar 
hänsyn till vad intressenter och omvärld uppmärksammar och förväntar sig av dem. År 2011 
och 2013 informerar bolagets VD om de hot som uppmärksammats i media. Flera rapporter 
nämner även den valda händelsen på olika sätt, antingen genom att uppmärksamma själva hän-
delsen eller genom att belysa att problemet finns. Gemensamt för rapporterna är att företaget 
presenterar olika samarbeten som skapats eller utvecklats respektive år. Genom dessa visar fö-
retaget att de arbetar för att nå framåt och bli mer hållbara, samtidigt som de kan användas i ett 
förebyggande syfte för att minska risken att negativa händelser upprepar sig.  
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5.  Analys  
________________________________________________________ 
 
I studiens femte kapitel analyseras insamlad empiri. Analysen sker med utgångspunkt i arbetets 
analysmodell och kopplar således samman både teori och empiri. Återkoppling sker även till 
studiens första kapitel och framförallt tidigare forskning inom området. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av identifierade strategier, samt en diskussion kring en identifierad gråzon.  
________________________________________________________ 
 
Att skapa legitimitet innebär bland annat att påbörja en ny aktivitet, och på så vis skapa accep-
tans för aktiviteten eller företaget som helhet (Suchman 1995). För att sedan behålla den skap-
ade legitimiteten krävs att organisationen agerar i enlighet med samhällets krav och förvänt-
ningar. Utöver att följa lagar och regler måste företaget tillvarata samhällets intressen och ge-
nom detta uppnå det sociala kontraktet och mandat att verka. (Frostenson 2015) H&M tillämpar 
internationella redovisningsstandarder i kombination med Sveriges lagar och riktlinjer, vilket 
bidrar till att företaget vinner acceptans i samhället och därigenom får möjlighet att verka. I 
kombination med detta arbetar H&M aktivt i syfte att möta de förväntningar och krav som 
samhället har. Detta kan konstateras utifrån fallstudieföretagets omfattande hållbarhetsarbete, 
dess uppförandekod samt sustainability commitment. Företaget arbetar således för att upprätt-
hålla det sociala kontraktet, vilket är i enlighet med hur Demuijnck och Fasterling (2016) be-
skriver legitimitet.  
 
McCombs (2004) redogör, i enlighet med MAST, att en ökad uppmärksamhet i media leder till 
att samhällsintresset ökar för det aktuella ämnet. Enligt Elijido-Ten (2011) är miljö ett ämne 
där media har särskilt stor möjlighet att sätta agendan. Fortsatt menar Dearing och Rogers 
(1996) att negativa händelser, jämfört med positiva, ges en större medial uppmärksamhet. När 
en negativ händelse uppmärksammas i media och därigenom hotar företagets legitimitet är det 
avgörande att organisationen kan kommunicera ut rätt information till sina intressenter. Lind-
blom (1994) har tagit fram fyra strategier vilka syftar till att användas som verktyg för att skapa, 
bevara och reparera legitimiteten när denna anses vara hotad. Strategierna kan identifieras i 
H&M:s hållbarhetsrapporter genom att företaget strategiskt väljer att informera om olika saker, 
beroende på vad som hänt i företaget och vad som uppmärksammats under året. H&M agerar 
här strategiskt genom att de väljer att kommunicera viss information, vilket är en form av kom-
munikationsstrategi enligt Hallahan m.fl. (2007).  
 

5.1 Strategier vid legitimitetshot  
 
Analysmodellen används i syfte att redogöra för sambandet mellan negativ publicitet i media, 
strategival i hållbarhetsrapporten och H&M:s legitimitet. Legitimitetsstrategierna identifieras 
utifrån hur företaget ger ut information i rapporterna och avser att antingen skapa, bevara eller 
reparera legitimiteten. Uppdelning efter Lindbloms (1994) fyra strategierna sker i kommande 
avsnitt och analysmodellen ligger till grund när respektive strategi analyseras. Strukturen syftar 
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till att förtydliga när en strategi kan identifieras och bidra till möjligheten att se likheter och 
skillnader mellan såväl år som händelser. Samtidigt anser författarna att dispositionen blir tyd-
lig för en utomstående läsare. Varje avsnitt inleds med tidigare förtydligande av respektive 
strategi. Utöver det bör nämnas att strategierna fortsatt benämns med siffror i kombination med 
dess huvudord för att på ett enkelt sätt kunna knyta an till dessa även i analysen. När dessa 
anges syftar författarna till de strategier Lindblom (1994) skapat. Avsnittet mynnar ut i en tabell 
som visar en sammanställd bild av vilka strategier som kunnat identifieras vilka år.  
 
5.1.1 Strategi 1: Utbilda och informera  
 
Identifieras när företaget avser att möta ett rådande legitimitetshot genom att informera om 
nyheter eller förändringar i företagets hållbarhetsarbete till följd av hotet. Företaget berättar 
då om nyheter och hur de agerat kopplat till det som hotar legitimiteten. Vidare innefattar 
strategin även när företaget presenterar information som kan öka kunskapen hos intresseterna, 
kopplat till det rådande hotet. 

År 2010 redogör media hur 21 personer dött och ytterligare 40 personer skadats i en brand, 
vilken bröt ut i en fabrik i Bangladesh, där H&M hade sin produktion (Wiman 2010). Strategi 
1 kan identifieras i hållbarhetsrapporten genom att företaget presenterar information om hän-
delsen i rapporten samt delger intressenterna konkret information om hur de kommer att agera 
till följd av det som inträffat. Detta stämmer överens med hur Lindblom (1994) beskriver stra-
tegi 1 som ett erkännande mot rådande hot. Här kan det således antas att företaget möter det 
rådande legitimitetshotet genom att informera om händelsen i rapporten, samt delge intressen-
terna hur de kommer agera till följd av hotet. Legitimitet innebär enligt Frostenson (2015) att 
ett företag måste förstå sin omvärld och agera utefter vad som händer. Enligt Deegan och Uner-
man (2011) handlar det fortsatt om att anpassa sig till samhällets krav och förväntningar och 
därigenom skydda sin legitimitet. H&M agerar i enlighet med dessa forskares resonemang ef-
tersom att de uppmärksammar händelsen och informerar hur de verkar därefter. Fallstudieföre-
tagets agerande går hand i hand med hur Bissoon (2018) beskriver att det inte räcker för en 
organisation att tillämpa aktiviteter till följd av ett hot, utan de måste även kommunicera ut det 
till samhället. Detta stämmer också väl överens med hur företag kan kommunicera strategiskt 
enligt Barker (2013). När detta appliceras på H&M kan det konstateras att företaget syftar till 
att kommunicera ut informationen till samhället eftersom de tydligt redogör för händelsen sin 
hållbarhetsrapport. H&M (2010) presenterar att de agerar genom ett finansiellt stöd till barnen 
vars föräldrar dog, och att de lagt mycket tid på att säkerställa att pengarna kommit fram. I 
samma rapport nämns även att det var svårt att hitta banker att placera pengarna i, men att 
bolaget efter en tids arbete tillslut fann en lämplig sådan. Allt detta stämmer väl överens med 
hur Lindblom (1994) beskriver strategi 1 och dess innebörd. Enligt forskaren är det ett strate-
giskt val att informera om sitt agerande och sina aktiviteter kopplat till ett legitimitetshot. Sam-
mantaget kan det konstateras att H&M agerar utifrån det legitimitetshot media framställer i 
enlighet med hur McCombs (2004) förklarar sambandet mellan just media, samhälle och före-
tag. Det kan tänkas att H&M utövar strategi 1 som ett reaktivt svar på den händelse som upp-
märksammas i media. Detta kan kopplas till vad Suchman (1995) menar är ett försök att repa-
rera en skadad legitimitet. Företaget avser då att bygga upp intressenternas förtroende genom 



  31 

att ta ansvar för händelsen, vilket H&M i så fall gör genom att informera om hur arbetet har 
förändrats.  
 
År 2012 presenterar media information kring bristande arbetsförhållanden i Kambodjas kläd-
fabriker, där delar av H&M:s tillverkning är belagd (Röhne 2012). Även här kan strategi 1 
identifieras i hållbarhetsrapporten genom att H&M nämner händelsen och bekräftar att personal 
har svimmat och insjuknat i bolagets fabriker. Detta kan kopplas till hur Lindblom (1994) be-
skriver strategi 1, där forskaren anger att företag kan bemöta det legitimitetshot som råder ge-
nom att delge information kring händelsen. Vidare förklaras även i rapporten att Kambodja är 
ett land som generellt sett har dåliga arbetsvillkor och löner  (H&M 2012). Företaget möter 
hotet genom att informera om situationen, och ökar på så vis kunskapen hos sina intressenter 
gällande vad som hänt och varför. Detta är något som Bissoon (2018) förklarar som en viktig 
del för företag i arbetet med att uppnå förtroende och legitimitet. Lindblom (1994) hävdar att 
denna strategi även kännetecknas av att företaget presenterar nyheter inom det uppmärksam-
made området, vilket kan knytas samman med fallstudieföretaget. H&M (2012) redogör för sitt 
aktiva jobb med att förbättra arbetsvillkoren med hjälp av olika samarbeten, däribland projektet 
Better Factories Cambodia. De informerar även att ett nytt projekt påbörjats i syfte att utveckla 
förutsättningarna för arbetstagarna och förbättra dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
I bolagets övriga hållbarhetsrapporter finns ingen specifik information kring arbetsförhållan-
dena i Kambodjas fabriker, varken tidigare eller senare år. Detta stärker både resonemanget 
kring den identifierade strategin och även att den valda informationen påverkas av mediahän-
delsen. Detta bekräftar Brown och Deegans (1998) påstående om att en ökad uppmärksamhet i 
media leder till ett ökat samhällsintresse, vilket också i förlängningen kan antas påverka inne-
hållet i ett företags rapporter. Det kan konstateras att bolaget använder sin hållbarhetsrapport 
för att svara på den negativa händelse som uppmärksammats i media, vilket också O’Donovan 
(1999) menar. Detta kan även kopplas till kommunikationsstrategi, där Hallahan m.fl. (2007) 
hävdar att ett företag kan använda sina kommunikationskanaler, i detta fall hållbarhetsrappor-
ten, i syfte att informera och påverka intressenterna i en viss fråga. Företaget informerar om 
händelsen i enlighet med strategi 1, till följd av uppmärksamheten i media. Kopplat till Such-
man (1995) kan det förklaras som ett sätt att reparera en skadad legitimitet. Forskaren hävdar 
också att ett företag syftar till att skapa legitimitet när de påbörjar en ny aktivitet. Att H&M 
under detta år informerar om sitt nya projekt med Better Factories Cambodia, kan alltså vara 
ett sätt för dem att skapa ny legitimitet inom området. 
 
År 2013 uppmärksammar media hur en fabrik i Bangladesh rasat (BBC 2013). Även detta år 
kan strategi 1 identifieras, då H&M dels informerar och skriver om själva händelsen, men också 
berättar om hur klädindustrin ser ut på tillväxtmarknader samt ger en inblick i den problematik 
som råder där, kring bland annat säkerhet. Detta stämmer väl överens med hur White, Nilsen 
och Valentini (2017) presenterar klädbranschen och dess utmaningar. Företaget utbildar och 
informerar sina intressenter genom att delge denna typ av information, vilket stämmer överens 
med hur Lindblom (1994) identifierar strategi 1. Som ett direkt svar på kollapsen ägnar bolagets 
VD Persson i början av rapporten en del av sin intervju till händelsen, där han informerar om 
händelsen och om hur företaget inte hade någon av sin produktion i fabriken, men att branschen 
som helhet har påverkats av händelsen (H&M 2013). Här kan även konstateras att händelsen 
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som uppmärksammas är av allvarlig karaktär. Det motiveras genom att händelsen berör män-
niskoliv och inte till exempel ett fel i produktionen. Att publiceringen är allvarlig kan bidra till 
att H&M ser det som extra viktigt att informera om händelsen i rapporten, och därmed tillämpa 
strategi 1. Enligt Deegan (2002) hotas legitimiteten hos ett företag om det sociala kontraktet 
inte uppnås. Det kan förutsättas att det finns en förväntning från intressenterna på klädbran-
schen som helhet att ingen kommer till skada i fabrikerna. I och med att över 1000 personer dör 
riskeras det att H&M:s sociala kontrakt inte uppnås.  
 
Enligt H&M:s uppförandekod, avsnitt 3.1 och 3.2, ska byggnader vara säkra och i beredskap 
för eventuell brand (H&M 2010). En nyhet som H&M (2013) informerar om i hållbarhetsrap-
porten är hur de som första företag tecknar ett avtal med syfte att förbättra byggnads- och brand-
säkerheten i fabrikerna. Detta går att tolka som ett reaktivt svar på händelsen som uppmärk-
sammats i media. Strategi 1 identifieras här genom att bolaget presenterar information om det 
rådande hotet samt tecknar det nya avtalet. Att företaget tydligt informerar att de är först att 
teckna avtalet kan vara ett sätt att visa sitt tidiga ansvarstagande och således försöka minska 
den negativa effekten på legitimiteten. Caniatio (2012) redogör för klädbranschens stora offent-
liga profilering, och hur det ökar pressen på klädföretag att uppfylla samhällets hållbarhetskrav, 
vilket kan tänkas vara en av anledningarna till att de är först med att skriva under det avtal som 
uppkom till följd av en händelse företaget ej varit delaktiga i. Det kan även tänkas att deras 
agerande kan leda till konkurrensfördelar, genom att tidigt visa engagemang i syfte att förbättra 
situationen i leverantörsfabrikerna, till skillnad från att agera efter att andra företag skrivit på. 
Detta är i enlighet med vad Zhao, Shi och Li (2014) hävdar gällande att konkurrensfördelar 
korrelerar positivt med CSR-hantering gentemot företagets leverantörer. Resonemanget inne-
bär alltså att H&M:s ökade CSR ansvar gentemot sina leverantörer, kan komma att bidra till 
konkurrensfördelar i förhållande till övriga klädföretag på marknaden. Fortsatt skiljer sig mäng-
den information om Bangladesh mellan åren, vilket ytterligare stärker att media sätter agendan, 
i enlighet med MAST (McCombs 2004). Den stora händelsen har högst troligt påverkat intres-
senters syn av företaget, vilket påverkar dess legitimitet negativ. Även här kan det då tänkas att 
H&M försöker reparera den skadade legitimiteten, genom att besvara händelsen och visa på sitt 
agerande i frågan med bland annat det nya avtalet. De försöker alltså stärka intressenternas 
förtroende till företaget.  
 
Fortsatt presenterar media år 2016 hur syriska flyktingar arbetat utan tillstånd i Turkiet, och att 
flera av arbetarna ska ha varit barn (Sturm 2016). Dessa ämnen har Islam och Deegan (2010) 
studerat, varvid forskarna hävdar att en ökad uppmärksamhet i media kring bristande arbetsför-
hållanden och barnarbete tenderar att öka företagets rapportering om just dessa ämnen. Detta 
kan appliceras på företaget då H&M möter det rådande legitimitetshotet och strategi 1 kan 
identifieras genom att information presenteras i hållbarhetsrapporten kring  flyktingkrisen i 
Europa. Rapporten delger ren information kring läget i Europa, tillsammans med åtgärder i 
syfte att förbättra situationen. Även här kan det således identifieras att H&M kommunicerar 
genom hållbarhetsrapporten på ett medvetet och strategiskt sätt, vilket stämmer överens med 
hur Falkheimer och Heide (2011) definierar kommunikationsstrategi. H&M agerar enligt stra-
tegi 1 när de utbildar dess intressenter genom att återberätta fakta kring krisen, samt delger en 
nyhet kring företagets agerande inom området. Specifikt innebär nyheten att företaget erbjuder 
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praktikplatser till flyktingar och säkerhetsställer att de syriska flyktingarna har samma villkor 
som övriga arbetare (H&M 2016). Fortsatt identifieras strategin när dem berättar vad barnarbete 
är och hur det uppstår, vilket också återges i H&M:s sustainability commitment punkt 1G 
(H&M 2016). Företaget redogör för hur barnarbete är en potentiell risk längs hela värdekedjan 
och att de under året har arbetat för att minska denna risk i samarbete med Ethical Trading 
Initative. De har även uppdaterat sin riskbedömning kring barnarbete. (H&M 2016) Samman-
taget kan den presenterade informationen kopplas till det Suchman (1995) hävdar är ett försök 
att reparera en skadad legitimitet, genom att företaget bemöter och talar om hotet för att öka 
förtroendet hos sina intressenter samt presenterar nyheter inom ämnet.  
 
5.1.2 Strategi 2: Förändra uppfattningen  
 
Identifieras när företaget avser att ändra omvärldens syn och uppfattning av organisationen 
och dess prestationer, utan att de själva ändrar sitt faktiska agerande kopplat till det som hotar 
legitimiteten. Företaget kan då berätta om stöd utan tydligt engagemang i frågan eller nyheter 
inom ett liknande ämne.   

År 2011 uppmärksammar media att H&M använder förbjudna kemikalier i klädproduktionen 
(Edenholm 2011). Strategi 2 kan här identifieras i hållbarhetsrapporten. De möter inte hotet 
direkt genom att redogöra för det i sin rapportering utan fokuserar istället på andra framgångar 
inom samma område, detta år kemikaliehantering, vilket enligt Deegan och Unerman (2011) 
kan vara ett försök att försköna information och händelser i hållbarhetsrapporteringen. Fortsatt 
menar Både Suchman (1995) samt Basu och Palazzo (2008) att detta agerande kan bero på en 
rädsla att förlora sin legitimitet. Istället presenterar företaget istället information om ett nytt 
material av en hållbar sort. Genom att förmedla sådan information kan dem ändra omvärldens 
syn av organisationen inom ämnet, utan att agera genom att direkt möta hotet (Lindblom 1994). 
Bolaget förtydligar vidare framgång i rapporten genom att låta Cia Sohlman, ansvarig för deras 
miljöstrategier, berätta om fördelarna med det nya materialet. Hon nämner då att materialet inte 
innehåller några farliga kemikalier. (H&M 2011) I rapporten finns inget inslag där företaget 
ger svar på varför de använt sig av farliga kemikalier, utan fokus ligger på att informera om 
andra framgångar inom ämnet kemikaliehantering. Detta går hand i hand med Tobins (2002) 
studieresultat, som visar att företag är benägna att rapportera mer positiv information när något 
dåligt uppmärksammas. Det kan därmed ses som ett sätt för H&M att förändra uppfattningen 
om organisationen, vilket också är hur Lindblom (1994) definierar strategin. Hade nyheterna 
som lyfts i rapporten inte handlat om kemikaliehantering utan till exempel bomull, kan det 
konstateras att strategi 3 hade varit mer tillämpbar. Den strategin identifieras när företaget pre-
senterar nyheter inom ett helt annat område än det som uppmärksammats i media (Lindblom 
1994), det vill säga om något annat än kemikaliehantering. För att koppla till hur detta påverkar 
arbetet med företagets legitimitet är det svårt att veta om deras legitimitet har hunnit tagit skada 
eller inte. Det kan tänkas att företaget bara behöver fortsätta sitt arbete med att bevara legitimi-
teten kring området. Bevara innebär att företaget försöker skydda sig mot tidigare prestationer 
för att behålla legitimiteten (Suchman 1995). Detta genom att påverka intressenternas bild av 
företaget och visa på positiva delar inom ämnet och på detta sätt nästan dölja den negativa 
händelsen.  
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Å 2013 redogör media för hur en byggnad i Bangladesh kollapsar (BBC 2013). Även detta år 
kan strategi 2 identifieras, då företaget i sin hållbarhetsrapport presenterar hur de skänker både 
kläder och pengar till hjälporganisationen WaterAid (H&M 2013). Det första är ett materiellt 
stöd i form av kläder som de inte kunnat använda sig av och det andra är ett finansiellt stöd till 
en organisation, som i sin tur agerar med faktisk hjälp. Genom detta stöd kan bolagets intres-
senter se att företaget tar ansvar när det kommer till att stötta människor i Bangladesh, vilken 
kan inverka på den bild som skapas om företaget. Att intressenterna har en positiv bild av H&M 
är i enlighet med McCombs (2004) resonemang avgörande för huruvida ett företag anses legi-
timt eller ej. De vinner på så sätt ett berättigande från omvärlden i enlighet med Lindblom 
(1994), utan att något vidare engagemang ges i frågan. Resonemanget bygger dock på antagan-
det att det inte är en särskilt resurskrävande insats att ge bort kläder som företaget inte kan nyttja 
i annat syfte. Det kan tänkas att företaget försöker reparera sin legitimitet inom området genom 
att svara på hotet från media och visa delar som de arbetar med. Informationen kring det finan-
siella stödet kan kopplas till Hallahans m.fl. (2007) syn på strategisk kommunikation. Forskarna 
menar att företag kan använda sina kanaler för att informera intressenterna på ett medvetet sätt, 
vilket H&M gör genom att de presenterar utvald information kring WaterAid.  
 
År 2015 uppdagas i media hur avtalet The Accord on Fire and Building Safety, som tecknades 
år 2013, inte uppnås och att fabrikerna Bangladesh fortfarande brister i säkerhet. Bakgrunden 
till avtalet var kollapsen som ägde rum samma år som avtalet tecknades. Media uppmärksam-
mar vidare att det inte har skett någon förbättring och att fabrikerna som inspekterats under-
känns. (Larsson-Hultin 2015) Samtidigt kan det även utifrån H&M:s uppförandekod konstate-
ras att bolaget inte levde upp till de rättsliga kraven gällande byggnadssäkerhet, som återfinns 
i avsnitt 3.1 (H&M 2010). H&M anger inte i hållbarhetsrapporten år 2015 att avtalet inte uppnås 
och presenterar istället förbättringar som de menar har skett. Utifrån detta kan strategi 2 identi-
fieras och kopplas till avtalet. Vilket troligen uppkom som ett snabbt svar på händelsen och att 
företaget vid den tidpunkten saknade konkreta verktyg och åtgärder för att uppnå säkrare ar-
betsplatser. Utifrån detta antagande kan avtalet, i enlighet med hur Lindblom (1994) definierar 
strategi 2, vara ett försök att förändra omvärldens syn och uppfattning om organisationen, utan 
att företaget ändrar sitt faktiska agerande. Det blir på så vis en snabb åtgärd för H&M att se till 
att det sociala kontraktet och därigenom legitimiteten kvarstår, eftersom kontraktet riskerar att 
brytas om organisationen inte arbetar i enlighet med samhällets förväntningar (Deegan 2002). 
Precis som Borglund, De Gee & Hallvarsson (2009) menar är det en förutsättning att intressen-
terna känner tillit gentemot företagen, vilket sker genom att leva upp till förväntningarna som 
finns. Med tanke på att bolaget har upprättat ett avtal som de sedan inte lyckats hålla, samt gått 
emot sin egen uppförandekod, krävs med stor sannolikhet ett agerande för att reparera den po-
tentiellt skadade legitimiteten. Detta är således ett troligt motiv bakom avtalet som upprättades. 
Genom agerandet kan det tänkas att H&M bevarar sin legitimitet inom området, trots den ne-
gativa publiceringen. Det går i så fall hand i hand med Suchman (1995), som menar att bevarad 
legitimitet bland annat innefattar att skydda företaget mot tidigare prestationer. 
 
Avslutningsvis kan strategi 2 även identifieras år 2017, då media redogör för hur H&M bränt 
tonvis med nyproducerade kläder, vilka bland annat innehåller otillåtna kemikalier (Andersson, 
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Åkerblom & Fegan 2017). I rapporten kan man samma år ta del av hur företaget skapar en ny 
kemisk vision som går ut på att skapa giftfria produkter och på sikt möjliggöra fullständig spår-
ning av inmatade kemikalier (H&M 2017). Informationen i rapporten kan enligt Lindblom 
(1994) vara ett sätt att förändra uppfattningen om organisationen hos intressenterna, genom att 
presentera en nyhet inom samma område som hotet. Resonemanget samspelar med H&M:s 
agerande 2011, då företaget belyser nyheter inom ämnet kemikaliehantering i samband med att 
kemikaliefrågan kritiserats i media. Precis som då framgår det inte i rapporten att företaget 
ändrar sitt faktiska agerande, eftersom det förutsätter att H&M slutar producera och bränna 
kläder med farliga kemikalier. Istället belyser de framgångar inom ett område som trots allt 
berör just kemikalier, vilket kan syfta till att ända omvärldens syn på företagets kemikaliehan-
tering. Det blir då ett sätt för dem att återigen skydda sin legitimitet när denna anses hotad.  
 
5.1.3 Strategi 3: Manipulera uppfattningen  
 
Identifieras när företaget inte informerar om, eller möter det rådande legitimitetshotet. Istället 
avser dem att avleda uppmärksamheten genom att fokusera på framgångar inom andra områ-
den. 

År 2014 redogör media för hur ett tryck på ett av H&M:s plagg kopplas till rasism (SVD 2014). 
Deegan (2002) menar att legitimiteten skadas om företaget handlar på ett sätt som inte är i linje 
med samhällets normer och värderingar. Applicerat på H&M förklarar detta varför bolagets 
legitimitet anses hotad. Bolaget anklagas för rasism, vilket går emot samhällets generella vär-
deringar. I rapporten detta år kan strategi 3 identifieras på grund av att det saknas information 
där företaget redogör för den rasistiska anklagelsen och varför de tagit bort plagget. Det finns 
information om bolagets etiska agerande i rapporten, men denna är av generell karaktär och 
verkar inte ges större utrymme år 2014 än något annat år som studeras.  
 
Demuijnck och Fasterling (2016) beskriver en uppfattad legitimitet vilket innebär att en utom-
stående, exempelvis intressent, kan uppskatta en organisation men samtidigt ha bristande kun-
skap om hur företaget egentligen arbetar. Applicerat på H&M kan det tänkas att flest intressen-
ter tar del av skandalen via media och att dessa människor i så fall är medvetna om vad som 
hänt oberoende av vad de läser i hållbarhetsrapporterna och inte. Men det kan även tänkas att 
en del intressenter undgått att höra om skandalen via den offentliga publiceringen i media och 
därmed skapar sin aktuella uppfattning om bolaget utifrån vad de läser i årsrapporten. Resone-
manget kan i så fall förklara varför bolaget väljer att dölja information i sin rapport, eftersom 
sådan information enligt Demuijnck och Fasterling (2016) kan leda till att människor manipu-
leras. På så vis kan H&M:s intressenter fortsätta uppskatta bolaget, genom att sakna kunskap 
om detaljfrågor i deras arbete. Bolaget kan även tänkas påverka sina intressenter genom att 
förvrida information (Demuijnck och Fasterling 2016). Även detta går att hänföra till årets rap-
port då företaget trots allt nämner kort om etisk hållbarhet, men förvrider denna genom att inte 
redogöra för det faktiska problem som uppstått. Istället presenteras desto mer om miljömässig 
hållbarhet. Enligt Zerfass och Huck (2007) kan ett företag agera strategiskt i syfte att uppnå 
framgång, vilket kan tänkas vara det H&M gör när de utelämnar viss information och framhäver 
annan.  
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De miljömässiga hållbarhetsfrågorna får alltså stort utrymme i rapporten för 2014, även i jäm-
förelse med andra studerade år. Till exempel nämns hur de under året blivit utnämnda till det 
ledande företaget i världen när det kommer till att nyttja hållbar bomull. Dem redogör även för 
framgångar som berör tillverkningen av denim, samt att användningen av elektricitet minskar 
och därigenom koldioxidutsläppet. (H&M 2014) Detta är i enlighet med Lindbloms (1994) be-
skrivning av strategi 3, som identifieras genom att företaget framhäver prestationer som gått 
bra och där de visar framgång. På så sätt kan intressenterna manipuleras, i syfte att avleda upp-
märksamheten från det faktiska hotet. Detta kan ses som ett motsatsvis agerande i jämförelse 
med identifiering av strategi 1, som istället innebär att företag möter hotet genom att redogöra 
för det som hänt i rapporten. Det blir enligt Lindblom (1994) således två olika sätt att hantera 
ett legitimitetshot, genom att implementera strategier i hållbarhetsrapporten.  
 
Förklaringen bakom detta beteende hävdar Basu och Palazzo (2008) beror på en rädsla att för-
lora sin legitimitet. Därmed väljer företag att överdriva positiva delar istället för att nämna ne-
gativa sådana. Även resultatet från Tobins (2002) studie framhäver detta, och att företag vid 
kritik av media blir mer benägna att redovisa positiv information. Denna forskning stärker re-
sonemanget bakom H&M:s agerande, varför bolaget väljer att informera mycket om miljömäss-
iga framgångar i sin rapport och låter bli att nämna den etiska skandalen som uppmärksammats. 
Det förklarar också varför bolaget redogör så mycket om positiva framgångar inom miljö, med 
tanke på att de under året befunnit sig i en tid med kritik riktad mot sig från media. För att 
vidare koppla strategin till arbetet med företagets legitimitet, menar Suchman (1995) att arbetet 
med att bevara handlar om att skydda företaget mot deras egna prestationer samt se förändringar 
och hot. Detta kan hänföras till H&M då dem verkar fokusera på att framhäva sitt positiva 
hållbarhetsarbete, sannolikt med avsikten att behålla förtroendet hos sina intressenter och däri-
genom behålla sin legitimitet.  
 
5.1.4 Strategi 4: Förändra externa förväntningar 
 
Identifieras när företaget informerar att förändring kräver tid och är en utmaning för hela 
branschen eller landet. Strategin avser att försöka förändra rådande krav från intressenter.  
 
År 2010 uppmärksammas i media hur 21 personer dött till följd av brand i en av H&M:s fabriker 
(Wiman 2010). Strategi 4 kan identifieras i hållbarhetsrapporten genom att företaget redogör 
för hur de deltagit i förhandlingar i syfte att implementera en förändring på regeringsnivå i 
landet. Här kan det tänkas att H&M anser att intressenterna har orealistiska förväntningar på 
företaget och därmed tydligt poängterar att förändring krävs i landet och inte är något de själva 
kan förändra, vilket är i enlighet med hur Lindblom (1994) definierar strategi 4. När ett företag 
redogör att det krävs förändring på hög politisk nivå i landet, kan det alltså tänkas leda till att 
rådande krav på dem själva minskar. Å andra sidan är det viktigt att företaget inte går emot de 
förväntningar som finns, då företaget enligt Demuijnck och Fasterling (2016) är beroende av 
av det sociala kontraktet. Genom att H&M uppmanar övriga inom branschen att delta i säker-
hetsprojekt de själva är involverade i, vilket på lång sikt syftar till att öka samarbete och enga-
gera myndigheter, visar företaget att de vill skapa förändring i enlighet med intressenternas 
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kravbild. Det kan alltså tänkas att det sociala kontraktet fortsatt uppnås genom det. H&M anger 
dock återigen att förändring tar tid och att engagemang från hela branschen krävs, vilket som 
tidigare nämnt är typiskt för strategi 4 och stämmer väl överens med hur Lindblom (1994) be-
skriver strategin.  
 
Fortsatt presenterar media år 2011 hur H&M tillverkar kläder där förbjudna kemikalier är en 
del av processen (Edenholm 2011). Även här kan strategi 4 identifieras i hållbarhetsrapporten, 
bland annat i den inledande intervjun med VD Persson som lyfter problematiken och komplex-
iteten kring kemikalier samt hur det är en utmaning för hela branschen. Genom denna inform-
ation kan det antas att företaget försöker förändra de externa förväntningarna och till viss del 
förflytta kravbilden från sig själva. I H&M (2011) lyfts inte den faktiska händelsen som upp-
märksammats i media, utan snarare en förklaring om att kemikaliefrågan kräver samarbeten 
inom hela branschen för att lösas. Enligt Bissoon (2018) finns ett starkt samband mellan bransch 
och socialt ansvar, där branscher med stor miljöpåverkan också måste ta ett större ansvar. Detta 
bekräftar H&M i sin hållbarhetsrapport och företaget beskriver att de genom sin globala räck-
vidd bär ett stort miljömässigt ansvar, samtidigt som de största frågorna kräver samarbete. Här 
kan det tänkas att företaget inger ett förtroende för dess intressenter genom att de verifierar 
företagets stora ansvar och möjlighet till att skapa förändring, samtidigt som de återigen poäng-
terar branschens ansvar. Avslutningsvis syns även strategi 4 i rapporten när företaget förklarar 
att de inte har direkt inflytande över hela värdekedjan, eftersom de själva inte köper in lädret 
till produktionen (H&M 2011). Genom att informera kring detta förflyttas sannolikt ansvaret 
till viss del över från H&M till underleverantörer, vilket kan syfta till att förändra rådande krav 
hos intressenterna. Detta kan även förklaras med hjälp av det som Basu och Palazzo (2008) 
hävdar om att företag kan välja att försköna viss information på grund av rädsla att förlora sin 
legitimitet. Det ses i företaget genom att de skjuter ifrån sig ansvaret i syfte att minska hotet 
mot deras egna legitimitet.  
 
Kopplat till ovanstående bör nämnas att företagets uppförandekod, vilken inte tillåter använd-
ning av förbjudna kemikalier, även ska efterlevas av underleverantörer (H&M 2010). Dock 
friskriver sig H&M från en del av ansvaret, då de anger att det är leverantörernas ansvar att se 
till att även underleverantörer följer kraven. Detta kan givetvis bero på att företaget inte har 
möjlighet att kontrollera leverantörer så pass långt ned i produktionskedjan, men kan även ses 
som ett förflyttat ansvar. Sammantaget kan det därmed tänkas att H&M, i enligt med Lindblom 
(1994), förändrar de externa förväntningarna och påverkar sin legitimitet genom att framhäva 
hela branschens ansvar och berätta hur de själva inte har möjlighet att direkt kontrollera vissa 
inköp och viss produktion. Företagets åtgärder och delgivande av information kan vara ett för-
sök att bevara dess legitimitet, då de inte presenterar några nyheter i rapporten utan istället 
försvarar sig mot tidigare prestationer, vilket stämmer överens med hur Suchman (1995) defi-
nierar ett försök till att bevara sin legitimitet.  
 
År 2013 är medias fokus på fabriker och dess arbetsförhållanden. Strategi 4 kan identifieras när 
VD Persson anger i hållbarhetsrapporten för samma år att det krävs en ansträngning från bran-
schen som helhet för att åstadkomma en förbättring för arbetarna och att det är en process som 
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är tidskrävande. (H&M 2013) Detta kan kopplas till hur Lindblom (1994) beskriver vald stra-
tegi, och fortsatt kan detta antas medföra att företagets intressenter får en ökad förståelse kring 
problematiken att själva uppnå förändring, vilket också är i enlighet med tidigare händelser där 
studien funnit stöd för strategi 4. Enligt Brown och Deegan (1998) medför en stor mängd upp-
märksamhet i media att samhällsintresset för ett visst problem ökar. I förlängningen påverkar 
detta hur företaget rapporterar. Detta kan knytas an till vald media händelse  2013, vilken ges 
stort medialt utrymme. Detta kan således, med bakgrund i forskarnas ansats, vara anledningen 
till att H&M lämnar så mycket information kring ämnet. Strategi 4 kan även identifieras när 
Persson i H&M (2013) beskriver att ett arbete tillsammans med andra företag kräver mer tid, 
men att det kan ge större inverkan i fabrikerna. Fortsatt beskriver han hur politiska processer 
kan vara långsamma och komplexa, men att de krävs för att uppnå systematisk förändring och 
förbättring. Utifrån detta kan det tänkas att företaget syftar till att förändra uppfattningen hos 
intressenterna och minska kravbilden på sig själva. Genom att förklara hur förbättring kräver 
ett samarbete från många parter och hur sådant kräver tid förändras rådande kravbild mot före-
taget, vilket även betyder att hotet mot deras legitimitet kan tänkas minska. Det kan även bidra 
till att intressenter kan tänkas få en bättre förståelse för att H&M inte själva kan göra allting 
rätt.  
 
Fortsatt beskrivs i hållbarhetsrapporten från år 2013 att företaget inte själva äger fabrikerna och 
att detta medför att det är svårt att exakt kontrollera vad som sker (H&M 2013), men att uppfö-
randekoden finns med syfte att samtliga ska efterleva den. Dock anges, som tidigare nämnt, i 
uppförandekoden att det är upp till leverantörerna att informera sina underleverantörer om den 
och se till att denna följs i samtliga fabriker där bolagets produkter tillverkas (H&M 2010). 
Detta medför att ett stort ansvar överlämnas från H&M till dess leverantörer och att kontrollen 
blir svårare att utföra. Fabrikerna arbetar ofta för många olika varumärken och det är inte alla 
som ställer krav som liknar uppförandekoden, vilket försvårar jobbet enligt dem själva. Även 
här identifieras strategi 4, där företaget tydliggör att de inte kan ha full kontroll i fabrikerna i 
och med att de själva inte äger dessa, samt att om inte alla företag ställer krav är förändring 
svårt att uppnå. (H&M 2013) Ansvaret förflyttas till viss del från företaget och rådande krav 
från intressenter kan tänkas minska.  
 
Utifrån händelsen i media år 2015 som berör de ej uppnådda avtalen kan strategi 4 identifieras, 
genom att H&M redogör för att det krävs att samtliga aktörer arbetar för att uppnå avtalet. Detta 
görs enligt Lindblom (1994) för att minska rådande krav från intressenter i arbetet med företa-
gets legitimitet. Företaget förklarar även varför leverantörslistan skiljer sig mot listan av företag 
som omfattas av avtalet, vilket ytterligare stärker strategins identifiering. Att H&M uttrycker 
sig till intressenterna och förklarar varför inte alla fabriker omfattas av avtalet, kan således ses 
som ett försök att förändra externa förväntningar som finns på bolaget. Resonemanget stärks 
upp ytterligare då företaget redogör för förseningar hos leverantörerna under året, vilket lett till 
en begränsad möjlighet att utföra inspektioner (H&M 2015). H&M vinklar informationen i 
hållbarhetsrapporten så att det blir tydligare för intressenterna att organisationen inte ansvarar 
för problemet. Hänvisat till Deegan och Ranking (2002), kan detta ses som en hållbarhetsstra-
tegi med avsikt att förbli legitima.  
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År 2017 uppmärksammar media att H&M bränner oanvända kläder i Sverige (Andersson, Åker-
blom & Fegan 2017). De presenterar i hållbarhetsrapporten samma år en intervju med Ellen 
MacArthur som berättar hur kläder bränns i stora mängder och att det gäller hela branschen. 
Bolaget är delaktiga i Circular Fibers Initiative, vilka har fyra mål för att uppnå en hållbar tex-
tilekonomi. Målen är långsiktiga och kräver både att branschen som helhet samt konsumenten 
tar ett ansvar. (H&M 2017) Här kan strategi 4 identifieras genom att målen förflyttar en del av 
fokuset från bolaget till branschen och dess konsumenter. I H&M (2017) förklarar företaget att 
även de brända kläderna avser varor som innehåller otillåtna kemikalier eller är skadade, vilka 
enligt H&M:s sustainability commitment punkt 2D ska hanteras säkert (H&M 2016). De bely-
ser i sin hållbarhetsrapport att kemikalier är involverade i en stor del av klädtillverkningen. 
Företaget sätter i och med det upp ett nytt mål angående kemikaliehantering, som går ut på att 
skapa säkra och giftfria produkter. Målet ska vara uppfyllt 2030, och innebär konkret att det 
ska gå att spåra inmatade kemikalier fullständigt, vilket inte är möjligt idag. (H&M 2017) Här 
kan strategi 4 identifieras. Detta genom att belysa att kemikaliehantering är ett utmanande pro-
blem för hela klädbranschen och att ingen färdig lösning finns idag (H&M 2017). Det kan tän-
kas bero på att H&M, i enlighet med  Lindblom (1994), försöker förändra de externa uppfatt-
ningarna om problemet. På så vis får intressenterna information om att det är ett stort problem 
som troligtvis kräver omfattande åtgärder och kan därmed förändra uppfattningen om just 
H&M som företag.  
 

5.2 Sammanfattning av identifierade strategier 
 
Studien har kunnat identifiera och analysera samtliga strategier utifrån insamlad empiri och 
teori. Sammantaget är strategierna spritt fördelade över den studerade tidsperioden. Vissa år 
har flera av strategierna kunnat identifieras, vilket belyser att företag kan tillämpa de olika stra-
tegierna parallellt i sin rapport. Samtidigt bör poängteras att tre år har enbart en strategi kunnat 
identifieras. I tabell nedan sammanställs strategierna kopplade till respektive år. 
 
Tabell 3: Sammanställning av identifierade strategier. 
Strategier / Årtal 201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Strategi 1 –  
Utbilda och  
informera 

X  X X   X  

Strategi 2 –  
Förändra  
uppfattningen 

 X  X  X  X 

Strategi 3 –  
Manipulera upp-
fattningen 

    X    

Strategi 4 –  
Förändra externa 
förväntningar 

X X  X  X  X 
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Ett samband har påträffats år 2010 och 2013, där H&M utbildar och informerar kring den hän-
delse som uppmärksammats i media, samt presenterar information om hur de gått tillväga för 
att hantera konsekvenserna. Bägge år tillämpas då strategi 1 som ett reaktivt svar på händelsen 
i media. H&M kan syfta till att reparera sin legitimitet genom att visa att de tar ansvar för 
problemet, vilket samspelar med hur Suchman (1995) resonerar. Samma två år redogör företa-
get att det krävs en insats från branschen som helhet och agerande på politisk nivå för att uppnå 
fullständig förändring. Detta är typiskt för strategi 4. Utifrån denna information kan det tänkas 
att företaget vill förändra rådande kravbild på dem. Även år 2012 och 2016 redogör H&M om 
de specifika händelserna som ägt rum och uppmärksammats i media, vilket hänförs till strategi 
1. Till skillnad från åren ovan identifieras inte denna strategi i kombination med att företaget 
lämnar ut information som kan syfta till att förändra externa förväntningar. Företaget klargör 
vad som hänt och hur de kommer agera kopplat till händelsen likt ovan, vilket enligt Suchman 
(1995) är ett sätt för företag att reparera en skadad legitimitet.  
 
Ytterligare ett samband mellan år 2011, 2013, 2015 och 2017 kan utläsas. H&M antas försöka 
förändra uppfattningen till följd av händelserna, genom att framhäva annan positiv information, 
nyheter inom samma område eller bidra finansiellt utan engagemang. Detta hänförs till strategi 
2. Samtliga år finns även en antydan att H&M syftar till att förändra de externa förväntningar 
som finns, vilket kopplas till strategi 4. Företaget tydliggör att problemet är branschens ansvar 
och att det är en tidskrävande process att åtgärda, vilket kan göra att bolagets intressenter får 
mer förståelse för problematiken som råder. År 2014 kan, till skillnad från övriga år, bara stra-
tegi 3 identifieras i hållbarhetsrapporten. År 2014 redogör H&M inte för vald händelse, och 
nämner ingen likvärdig information inom ämnet. Istället informerar företaget om framgångar 
inom andra områden och kan således tänkas manipulera uppfattningen om organisationen.  
 
Sammanfattningsvis visar analysen att H&M lägger stor vikt vid sin hållbarhetsrapportering, 
och därmed kommunicerar sitt ansvarstagande genom den externa rapportering. I enlighet med 
Lindblom (1994) anpassar företaget innehållet i sina hållbarhetsrapporter utefter vad samhället 
uppmärksammar, i syfte att fortsatt ha legitimitet.  
 
5.2.1 Strategiernas gråzon 
 
Kopplingen mellan analysmodell och empiri var inte självklar i studiens alla delar och strategi-
erna var därmed något svårare att identifiera i dessa sammanhang. Författarna anser därför att 
det är av relevans att föra en fortsatt diskussion kring denna empiri och valda strategier, då det 
kan konstateras att strategierna i vissa fall har en gråzon.   
 
I hållbarhetsrapporterna för år 2010 och 2013 redogör H&M för finansiella bidrag till följd av 
de uppmärksammade händelserna i media. Författarna har valt att placera dessa bidrag under 
olika strategier vilket anses kunna motiveras med hjälp av empirin. År 2010 placeras det finan-
siella bidraget under strategi 1, då företaget redogör att de skänkta pengarna har involverat 
myndigheter och bankväsendet i Bangladesh, vilket enligt dem själva har medfört ett omfat-
tande arbetet. Här anser författarna således att ett engagemang i frågan kan identifieras. År 2013 
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placerar författarna istället det finansiella bidraget under strategi 2, med anledning av att före-
taget skänker pengar direkt till hjälporganisationen WaterAid. Denna transaktion medför inget 
större engagemang, vilket motsatsvis transaktionen år 2010 gjorde. Det finansiella bidraget till 
WaterAid år 2013 antas inte ha krävt så mycket resurser, då ingen vidare information ges i 
rapporterna som berör hur den faktiska vattenbristen kommer åtgärdas. Ett större engagemang 
antas äga rum år 2010 då H&M redogör i detalj för svårigheter som uppstått och hur de löser 
dessa problem.  
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6.  Slutsats  
________________________________________________________ 
 
I studiens sjätte kapitel besvaras syfte och frågeställning och genom detta presenteras arbetets 
slutsats. En återkoppling sker även till tidigare forskning inom området. Därefter ges förslag 
till fortsatt forskning inom området. 
________________________________________________________ 
 
Syftet med studien var att identifiera och förklara ett företags strategival inom hållbarhetsrap-
porteringen, när dess legitimitet är hotad av negativ publicitet i media. Utifrån behovet av yt-
terligare studier inom ämnet som forskarna Hahn och Lülfs (2014) samt Kozlowski, Searcy och 
Bardecki (2015) uttryckt, bidrar denna studie med kunskap om hur media påverkar ett företags 
strategival och i förlängningen företagets legitimitet. Genom analysen har studiens analysmo-
dell och resultat kopplats samman och bidragit till att studiens syfte uppnås och att frågeställ-
ningen besvaras.  
 
Till att börja med visar denna studie att en redan skapad legitimitet till viss del är självklar även 
i fortsättningen, vilket överensstämmer med Ashford och Gibbs (1990) forskning. Denna slut-
sats motiveras genom att det studerade företaget, trots att det årligen har uppmärksammats ne-
gativa händelser i media som hotar företagets legitimitet, fortsatt är ett av världens ledande 
modeföretag. Studien visar att samtliga av Lindbloms (1994) strategier tillämpas i det studerade 
företagets hållbarhetsrapportering i syfte att skapa, bevara eller reparera den hotade legitimite-
ten. Studien visar dock att strategierna används i olika grad och kommer till uttryck i olika 
sammanhang. Analysen visar att det studerade företaget anpassar innehållet i hållbarhetsrap-
porterna utefter vad media och omvärld uppmärksammat under året. Företaget presenterar sju 
av de åtta studerade åren information som kan kopplas till den negativa händelsen eller det 
aktuella ämnesområdet. Detta stämmer överens med Brown och Deegan (1998) samt Deegan, 
Rankin och Tobin (2002) vilka hävdar att företag anpassar sig utefter vad media publicerar. 
Fortsatt visar analysen att strategierna kommer till uttryck genom att företaget presenterar in-
formation med hänsyn till legitimitetshotet.  
 
Strategi 1 kommer till uttryck genom att fallstudieföretaget informerar om den aktuella händel-
sen och hur de ska bemöta konsekvenserna av det som skett. Utifrån denna studies urval kan 
ett samband utläsas mellan mediahändelsernas karaktär, kopplat till strategi 1. Samtliga hän-
delser som identifierats ihop med strategi 1 innefattar att människors liv kommit till skada, 
vilket kan ses som allvarliga händelser. En slutsats är således att karaktären på händelsen på-
verkar det studerade företagets strategival. Strategi 2 uttrycks genom att fallstudieföretaget inte 
möter det rådande hotet direkt, utan istället uppmärksammar hur de arbetar med förbättringar 
inom samma ämne eller presenterar bidrag utan engagemang. Fortsatt visar analysen att strategi 
3 enbart används i ett fall, då företaget väljer att presentera positiv information inom andra 
områden än det media har uppmärksammat. Händelsen detta år handlar om en kritiserad design, 
vilket kan tänkas vara av mindre allvarlig karaktär än när människors liv kommit till skada. De 
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två händelserna är alltså av olika karaktär och behandlas på skilda sätt av företaget. Detta stäm-
mer överens med tidigare slutsats, avseende strategi 1 och dess händelser. Strategi 4 identifieras 
flest gånger och tas till uttryck genom att fallstudieföretaget informerar hur viss problematik 
grundas i branschen som helhet eller i ett specifikt land. Ett företag är beroende av sina intres-
senter och dess anseende om företaget, vilket fortsatt är avgörande för företagets existens 
(White, Nielsen & Valentini 2017, Deegan 2002). En slutsats är därmed att det studerade före-
taget tillämpar strategi 4 i syfte att minska rådande krav från sina intressenter. Genom att för-
flytta en del av ansvaret från sig själva kan de förbli legitima trots aktuellt hot i media. 
 
Avslutningsvis indikerar arbetet att fallstudieföretaget agerar i syfte att vara legitimt. Studien 
visar att strategierna samspelar med rådande legitimitetshot, vilka uppkommit till följd av ne-
gativ publicitet i media. Utifrån detta dras slutsatsen att det studerade företaget påverkas av de 
negativa händelser som uppmärksammas i media. Händelserna har sedan betydelse för vilka 
strategier som används och hur hållbarhetsrapporterna utformas, vilket påverkar legitimiteten.  
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  
 
Studiens generaliserbarhet är begränsad med anledning att enbart ett fallstudieföretag har stu-
derats. För att kunna dra mer generella slutsatser om klädbranschen som helhet kan framtida 
studier omfatta fler företag inom branschen. Genom att studera en större mängd företag inom 
samma bransch kommer andra händelser att ha uppmärksammats i media, vilket kan generali-
sera vilka strategival ett företag gör till följd av ett mediahot av en specifik karaktär. Det förut-
sätter att liknande mönster kan identifieras, vilket i så fall stärker analysmodellens samband. 
Med anledning av att detta arbete finner en gråzon i Lindbloms strategier kan framtida studier 
även syfta till att identifiera och finna nya strategier vilka kan identifiera och förklara de sam-
band denna studie ej kunnat fastställa. Fortsatt vore det intressant att inkludera företagets in-
tressenter i analysmodellen för att öka förståelsen för hur omvärlden legitimerar ett företag efter 
att en negativ händelse har uppmärksammats och skadat företagets legitimitet. Detta kan tänkas 
medföra att frågan huruvida legitimiteten skapas, bevaras och repareras kan besvaras.  
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