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Abstract 

Den 24 oktober 2012 utför samhällsprogrammet Kalla Fakta en kritisk granskning av 

modeimperiet H&M, där man ifrågasätter H&M:s handlande angående levnadslönerna för 

textilarbetarna i deras produktionsländer. I denna uppsats är syftet att undersöka om H&M 

valt att försvara sig mot denna granskning i en korrespondens med Kalla Fakta. Det är ur ett 

retoriskt perspektiv intressant att studera hur ett värdsledande förtetag, som H&M, strategiskt 

väljer att svara på denna typ av situation för att försöka återuppta sin trovärdighet. I denna 

studie har jag med hjälp av retorikens statuslära och William L. Benoits apologia-teorier, 

kunna konstaterat att H&M använt sig av olika försvarstrategier som  förändras över tid i 

korrespondensen.  I denna studie har jag även kunna konstaterat att korrespondensen är en del 

av H&M:s återhämtningsarbetet i försök att förstärka deras ethos och till viss del reducera den 

bild som Kalla Fakta valt att målat upp av företaget. 

Nyckelord: retorik, apologia, statusläran, ethos, förebyggande kriskommunikation, H&M. 
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1. Inledning 
 

H&M-kläder, vilken svensk har inte haft det på sig? Vem har inte hört talas om det här företagets fantastiska 

framgångar eller ägarfamiljens enorma förmögenhet? Kalla fakta handlar ikväll om den som syr ett klädesplagg 

och den som plockar hem vinsten. Å ena sidan tio tusentals fattiga sömmerskor i Asien med några få kronor i 

timmen, å andra sidan en av världens rikaste ägarfamiljer. Vi tar verkligen ett socialt ansvar, så mycket som man 

kan begära, säger H&M […]1 

 

Runt om i världen omringas vi av familjen Perssons klädimperium, H&M, och deras 

lågkostnadskläder, men till vilket pris? Den 24 oktober 2012 sänder TV4 

samhällsprogrammet Kalla Faktas kritiska granskning av klädjätten. En granskning som 

speglar textilarbetarnas dåliga arbetsförhållanden och framställer H&M  som ett oetiskt 

företag som inte tar något som helst socialt ansvar för textilarbetarna, som i själva verket står 

för deras tillverkning. 2 Granskningen bidrar till att H&M:s trovärdighet kritiseras i media, 

vilket slutligen leder till att H&M  väljer att publicera en korrespondens den 10 december 

2012. Denna korrespondens publiceras på H&M:s newsroom, som är H&M:s webbaserade 

”pressrum”. Korrespondensen består i sin helhet av Kalla Fakta och H&M:s mailkontakt 

under hösten 2012, samt en anmälan till granskningsnämnden. I mailen förtydligar H&M att 

de inte äger några fabriker utan endast anlitar fristående fabriker för att producera sina kläder.   

 

Jag har valt att studera denna korrespondens för att se hur H&M har valt att svara på Kalla 

Faktas granskning. Ur ett retoriskt perspektiv blir denna korrespondens intressant att studera 

för att se hur ett världsledande företag som H&M, väljer att svara på denna typ av situation då 

företagets anseende står på spel och i så fall hur de strategiskt väljer att försöka återuppta sin 

trovärdighet och stärka sitt ethos. Denna uppsats fokuserar på att studera om H&M valt att 

använda sig av någon typ av försvarsstrategier och i så fall hur dessa tar sig uttryck. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ur ett retoriskt perspektiv studera hur H&M  valt att hantera och 

bemöta Kalla Faktas kritiska granskning som sändes den 24 oktober 2012 på TV4. Min avsikt 

är att dels studera H&M:s hantering av situationen, det vill säga hur H&M valt att svara på 

Kalla Faktas granskning och hur detta potentiellt har påverkat H&M:s ethos. Även den 

korrespondens som publicerats på H&M:s newsroom den 10 december 2012 studeras för att 
                                                           
1 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717, hämtad 080413 
2 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717, hämtad 080413 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717
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undersöka om H&M uttrycker någon form av försvar och i så fall hur detta tar sig uttryck. För 

att uppnå mitt syfte har jag valt att arbeta utifrån nedanstående frågeställningar, som jag med 

hjälp av anknytning till teorier om kriskommunikation, ethos och försvar besvarar.  

 

• På vilket sätt har H&M valt att hantera Kalla Faktas granskning? 

• Vilka aspekter i korrespondensen mellan H&M och Kalla Fakta kan identifieras som 

ett uttryck av försvar? 

• På vilka sätt kan H&M:s hantering och korrespondens potentiellt påverka företagets 

ethos? 

1.2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa den information som utgör bakgrunden till mitt 

material och den situation som jag har valt att analysera. Inledningsvis presenteras H&M och 

Kalla Fakta för att sedan presentera Kalla Faktas granskning och granskningens efterföljder. 

1.2.1 Perssons modeimperium  
H&M , som under tidigare skede gick under namnet Hennes och senare Hennes & Mauritz, 

grundades år 1947 i Västerås av Erling Persson och expanderades fortlöpande. 3 Det svenska 

klädföretaget grundades med affärsidén att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris och 

innehar i dagsläget 2800 butiker, över hela världen. 4 Främst är de etablerade i länder som 

Tyskland, USA, Frankrike och Storbritannien.5 Sedan Erling grundande företaget har posten 

som vd gått vidare inom familjen Persson.  

 

I dagsläget innehar Erlings barnbarn, 6 Karl-Johan Persson, posten som vd och koncernchef.7  

K-Js far, Stefan Persson, har tilldelats rollen som företagets styrelseordförande.8 Något som är 

viktigt att uppmärksamma är att H&M  själva framhåller att deras produkter tillverkas utanför 

företaget. H&M äger alltså inga fabriker utan köper sina produkter från cirka 700 fristående 

                                                           
3 http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/People-and-History/Our-History.html, hämtad 
080413 
4 http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/About-HM/Business-Concept-and-Growth.html, 
hämtad 080413 
5 http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/About-HM/Sales-Markets.html, hämtad 080413 
6 Pettersson, Bo (2001) Handels Männen: Så skapade Erling och Stefan Persson sitt modeimperium, Stockholm: 
Ekerlid, sid 345 
77 http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Managing-Director.html. 
hämtad 080413 
8 http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Board-of-Directors.html , 
hämtad 080413 

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/People-and-History/Our-History.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/About-HM/Business-Concept-and-Growth.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/About-HM/Sales-Markets.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Managing-Director.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Board-of-Directors.html
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fabriker runt om i Asien och Europa. 9  Tillverkningen styrs av H&M:s centrala 

produktionskontor som har till uppgift att sköta kontakten med leverantören, samt se till att 

produktionen går rätt till och att produkterna framställs under goda arbetsförhållanden.10  

1.2.2 Kalla Fakta 
TV4:s samhällsprogram Kalla Fakta har funnits sedan 90-talets början och är känt för att 

många gånger skapat stora debatter. Programmet har vid ett flertal tillfällen blivit belönat för 

sin granskande journalistik, med bland annat Stora journalistpriset år 2009.11  Kalla Fakta 

belönades även med första pris under den internationella film- och tv-galan, New York 

Festivals, år 2012 efter att de, år 2010, granskat drottningens far, Walther Sommerlath, och 

hans nazistiska kopplingar.12  

 

Programidén bygger på att granska ett samhällsproblem som sedan sänds i form av 

känsloväckande inslag och intervjuer. Kalla Fakta berömmer sig själva för att ha avslöjat 

politiker, makthavare och samhällsfenomen.13 Under senare år har man valt att efter varje 

program sända en uppföljande livedebatt med inblandade aktörer, där låter man aktörerna 

försvara sig och ifrågasätta varandras handlande, med fokus på granskningen som utförts. 

 

Under de år som programmet sänts har många haft rollen som programledare och i dagsläget 

innehar Linda Sundström, samhällsjournalist, denna roll efter att Lennart Ekdal valt att avsäga 

sig uppdraget efter 23 år i redaktionen.14    

 

1.2.3 Kalla Faktas granskning av H&M den 24 oktober 2012 
År 1997, då H&M firar sitt 50-års jubileum, utförde SVT en granskning av företaget och 

uppmärksammade fabriksarbetarnas dåliga arbetsförhållanden i produktionsländerna. I 

programmet besökte programledaren Cecilia Zedig bland annat länder som Filippinerna, Kina 

och Bangladesh. Under programmet framhävdes fabriksarbetarnas dåliga arbetsförhållanden i 

känsloväckande intervjuer.15 Granskningen fick stor uppmärksamhet.  

 

                                                           
9 http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Production.html, hämtad 080413 
10 http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Production.html, hämtad 080413 
11 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta, hämtad 080413 
12 http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-vann-pris-f%C3%B6r-sommerlath-granskningen-
4fc33b4604bf72228b0009cc, hämtad 080413 
13 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta, hämtad 080413 
14 http://www.expressen.se/nyheter/lennart-ekdal-lamnar-kalla-fakta-i-tv4/, hämtad 130413 
15 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403, hämtad 080413 

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Production.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Production.html
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta
http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-vann-pris-f%C3%B6r-sommerlath-granskningen-4fc33b4604bf72228b0009cc
http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-vann-pris-f%C3%B6r-sommerlath-granskningen-4fc33b4604bf72228b0009cc
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta
http://www.expressen.se/nyheter/lennart-ekdal-lamnar-kalla-fakta-i-tv4/
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403
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Senare, år 1998, intervjuades Stefan Persson i TV4:s Studio Ekdal. I intervjun uttalade sig 

Stefan Persson, dåvarande vd för H&M, om vikten av företagets sociala ansvar i 

produktionsländerna.16 H&M ansvarar alltså för att tillverkningen av deras produkter skall ske 

under goda arbetsförhållanden.17  

 

Under hösten 2012 väljer TV4 att återigen ta upp frågan i samhällsprogrammet Kalla Fakta, 

under ledning av programledaren Lennart Ekdal. I programmet granskades 

arbetsförhållandena i Kambodja vid M&V Internationals fabrik, en av H&M:s fristående 

fabriker. Reportaget sändes den 24 oktober 2012 och hade, enligt Media Mätning i 

Skandinavien(MMS), cirka 591000 TV-tittare. 18  Dessutom hade programmet cirka 10737 

webbtittare.19 Under programmet diskuterades främst, vad Kalla Fakta valt att benämna som 

den skeva proportionen mellan en sömmerskelön i Asien och en H&M-vinst i Sverige och 

västvärlden. 20  Detta speglades i känslosamma intervjuer med de anställda vid 

produktionsfabrikerna.  

 

Under Kalla Faktas inslag uppmärksammade man bland annat hur lite H&M har åstadkommit 

sedan SVT:s granskning år 1997.21 I granskningen uppmärksammades även hur litet ansvar 

som H&M tagit sedan Perssons uttalande i Studio Ekdal år 1998. Granskningen visade att 

fabriksarbetarna med lön motsvarande cirka 500 svenska kronor i månaden, ska kunna betala 

mat, medicin och skola. Programmet uppmärksammade att fabriksarbetarna tvingas jobba 

ca.70-80 timmar i veckan, samt ta ett lån för att ens ha råd att betala mat och bostad, medan 

H&M under 2011 gick med vinst på 15 miljarder kronor. Under arbetsförhållanden i högt 

tempo med sömnbrist och lågt kaloriintag lever fabriksarbetarna under ohälsosamma 

förhållanden vilket ofta leder till ”massvimningar”. I en uträkning som Fair Trade har gjort 

borde levnadslönen vara tre gånger så hög för att en fabriksarbetare ska kunna försörja sig.22  

H&M benämner sig själva som ett branschledande företag inom socialt ansvar, medan  Kalla 

Faktas granskning visar att H&M ligger i underkant  jämfört med konkurrenterna. H&M har, 

till skillnad mot företag som Inditex (ägare av exempelvis Zara) och Filippa K, inget krav på 

                                                           
16 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717, hämtad 080413 
17 http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Production.html#cm-menu, 
hämtad 080413 
18 http://mms.se/hottop/hottop.asp?profil=7, hämtad 130413 
19 http://hottopweb.mms.se/Weekly/Program/2012-43/Sites/1001029?, hämtad 130413 
20 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403, hämtad 080413 
21 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403, hämtad 080413 
22 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717, hämtad 080413 
 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Production.html#cm-menu
http://mms.se/hottop/hottop.asp?profil=7
http://hottopweb.mms.se/Weekly/Program/2012-43/Sites/1001029?
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717
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levnadslön i en så kallad ”uppförandekod”. ”Uppförandekoden” är ett dokument där förtaget 

skriftligt ställer krav på och styr förhållandena i fabrikerna där deras produkter tillverkas. 

Enligt granskningen uppmanades H&M  år 2006 att tillföra ett krav på levnadslön i sin 

”uppförandekod”.  I dagsläget ställs istället krav på ”lågstadgade minimilöner, sedvanlig 

branschlön eller lön som fastställts genom kollektivavtal”. 23 H&M svarade med att det inte 

finns någon branschstandard som kan ange levnadslönens nivå och att de därför inte kan 

tillföra detta. 24 Allra sist i inslaget väljer Kalla Fakta att besöka en presskonferens som K-J 

Persson, H&M:s nuvarande vd, håller i för att presentera tredje kvartalets vinstsiffror. Där gör 

K-J Persson det klart för Kalla Fakta att frågan om levnadslöner är komplex och att H&M  

gör mer nytta än skada för Kambodja.25 

 

I Kalla Faktas följande livedebatt, Kalla Fakta studio, erbjöds K-J Persson att vara med, han 

tackade nej och ersattes av Pierre Börjesson som är H&M:s ansvarige för social hållbarhet. 

Vid debatten medverkade även Christopher Riddselius (projektledare vid Fair Trade), Cecilia 

Zadig (journalist) - som utförde SVT:s granskning år 1997, Sanna Samuelsson (moderedaktör 

vid Nöjesguiden) samt Mattias Sundin (riksdagsledamot för Folkpartiet). I debatten 

diskuterades bland annat varför H&M inte kommit längre i processen, trots att det har gått 15 

år sedan man senast  lovade att levnadslönerna skulle förändras. H&M:s representant menade 

att arbetet hela tiden pågår och att ett samarbete med fack och regering i de olika länderna ska 

förändra förutsättningarna.26 

1.2.4 Efter Kalla Faktas granskning  
Efter att TV4 sänt Kalla Faktas granskning den 24 oktober 2012 ifrågasätts H&M:s vd, K-J 

Persson, i media om varför inga krav ställs på fabrikerna att införa levnadslöner för 

sömmerskorna. Bland annat gör Svenska Dagsbladet, SvD, en intervju med vd:n som 

publiceras i tidningens nätupplaga dagen efter att TV4 sänt sitt reportage. I intervjun 

ifrågasätts H&M, som är ett stort och inflytelserikt företag, om varför de inte kan ställa högre 

krav på fabrikerna och vad H&M kan göra för att förändra förutsättningarna för 

textilarbetarna. SvD ifrågasätter även H&M:s trovärdighet  och intentioner om att vilja höja 

                                                           
23 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717, hämtad 080413 
24 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717, hämtad 080413 
25 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717, hämtad 080413 
26 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403, hämtad 080413 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403


6 
 

levnadslönerna, eftersom H&M vid tidigare skeden har förflyttat sin produktion från 

utvecklingsländer till lågavlönade länder.27 

 

Den 12 december 2012  beslutar sig TV4 för att sända en uppföljande granskning efter det 

program som sändes den 24 oktober 2012. Denna gång ligger fokus på styrelseordförande 

Stefan Persson, H&M:s tidigare vd, som bär det yttersta ansvaret för bolaget. Granskningen 

skildrar framför allt skillnaden mellan de som har och de som inte har ekonomin att kunna 

försörja sig. Bland annat ställs Stefan Perssons dagliga inkomst, på cirka10 miljoner kronor, i 

kontrast till fabriksarbetarnas månadslöner.28 Löner som knappt räcker till försörjning. Kalla 

Fakta framhäver även hur H&M väljer att flytta sina produktioner till låginkomstländer för att 

kunna öka sin produktion, för att sedan öka försäljningen med kläder designade av kända 

designers.  

 

I samband med att TV4 väljer att göra en efterföljande granskning, väljer H&M att två dagar 

innan programmet sänds publicera en korrespondens på sitt newsroom. 29 Denna innehåller 

bland annat mailkontakten mellan Kalla Faktas produktion och H&M under hösten 2012. I 

samband med publiceringen skriver H&M på sitt newsroom: 

 
Med anledning av Kalla Faktas program om H&M vill vi här klargöra hur vi arbetar med de 

områden som tas upp. Vi har haft löpande kontakt med Kalla Faktas redaktion sedan i maj 

och vår inställning har varit att erbjuda största möjliga tillgänglighet och öppenhet för att 

Kalla Fakta ska kunna göra nyanserade program om H&M och vår verksamhet. 30 

 

Vi tycker det är angeläget att våra intressenter får en nyanserad och korrekt bild av H&M 

och vårt arbete och därför publicerade vi i måndags korrespondensen med Kalla Faktas 

redaktion.31 

 

Denna korrespondens, som publicerats på H&M:s newsroom, kommer att ligga som grund för 

min studie och kommer att redovisas utförligt i mitt materialavsnitt.  

                                                           
27 http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd, 
hämtad 130413 
28 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403 hämtad 080413 
29http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsR
oom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html, hämtad 080413 
30http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsR
oom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html, hämtad 080413 
31http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsR
oom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html, hämtad 080413 

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
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1.2.5 Tidslinje 
Den 24 oktober 2012 TV4 sänder Kalla Faktas granskning, därefter väljer H&M den 22 

november att skicka ett mail till Kalla Faktas redaktion. Kalla Fakta sänder därefter frågor till 

H&M för att få kompletterande  svar som besvaras av H&M både den 4 och 6 december 2012. 

Därefter väljer H&M den 6 december att informera TV4 och Kalla Faktas redaktion om att en 

anmälan till Granskningsnämnden gjorts. Den 10 december skickar H&M sin anmälan till 

Granskningsnämndens yrkesetiska nämnd där man kritiserar Kalla Faktas arbetsmetoder 

under den följande granskningen som TV4 väljer att sända den 12 december 2012. 

2. Tidigare forskning  
Med undantag för en uppsats på B-nivå, skriven vid Lunds universitet inom medie- och 

kommunikationsvetenskapsämnet har tidigare forskning ännu inte utförts på den situation 

rörande H&M som jag valt att studera. Den tidigare uppsatsens författare har liksom jag, valt 

studera Kalla Faktas eftersända livedebatt. Författarna, Berg och Bermudez har med hjälp av 

en kvantitativ textanalys studerat hur H&M hanterar kriser genom extern kommunikation i 

debattsammanhang samt hur deras strategier ser ut och hur dessa kommer till uttryck.32 Den 

slutsats som författarna kommer fram till är att H&M  lyckas vårda sin ”image” i 

förebyggande syfte genom att använda sig av kommunikations- och förnekelsestrategier.  

 

Till skillnad från den tidigare studien så kommer jag fokusera på kriskommunikation i 

förebyggande syfte och hur kommunikation används vid försvar. Jag kommer att använda mig 

av ett mer omfattande material, då jag valt att studera korrespondensen mellan Kalla Fakta 

och H&M samt hur H&M valt att hantera granskningen. 

2.2 Forskning inom apologia 
Forskning inom apologia har bland annat gjorts av William L. Benoit som har samlat sina 

resonemang, tillsammans med andra forskares idéer, i boken Accounts, excuses, and 

apologies- a theory of image restoration strategies. Benoit visar hur man med hjälp av försvar 

kan återuppta ett skadat anseende.33   

2.3 Svensk forskning inom apologia 
Vad gäller svensk forskning inom apologia har Orla Vigsø, professor vid Södertörns 

högskola, skrivit en artikel där han behandlar kriskommunikation och apologia i förhållande 
                                                           
32 Berg & Bermudez, Upprepning - tröttsamt eller effektivt?-En kvalitativ textanalys av Kalla Fakta Studios 
debattprogram ”Drömmen om levnadslön”, publicerad på uppsatser.se, hämtad 020513 
33 Benoit, William L. (2005) Accounts, Excuses and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies, sid.2 
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till en artikel skriven av Försäkringskassan. I Kriskommunikation - men från vem till vem?,  

som är publicerad i tidskriften Rhetorica Scandinavia nummer 46, analyserar Vigsø hur 

Försäkringskassan valt att uttrycka sig i skrift efter att deras arbete kritiserats av medborgarna. 

Vigsøs slutsatser visar att den apologia som förväntats av medborgarna uteslutits och att 

Försäkringskassan istället valt att vända sig riksdagen och regeringen i ekonomiskt syfte.34 

 

I Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation har Vigsø även analyserat 

Migrationsverkets apologia efter ”tårtkalaset”. Där han kunnat konstatera att 

Migrationsverkets apologia endast till viss del följer de krav som ställs på apologia för att den 

ska anses etiskt korrekt. Det vill säga när apologia ska vara riktar sig till en specifik 

målgrupp i en passande kontext samt är ”sanningsenligt, ärligt, snabbt och frivilligt.”35 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna förstå och analysera korrespondensen som publicerats på H&M:s newsroom 

kommer jag att använda mig av teorier om kris och kriskommunikation, ethos, apologia och 

statusläran. För att redogöra för hur H&M valt att hantera situationen efter granskningen 

kommer teorier kring kriskommunikation och ethos att kunna hjälpa mig förklara de val som 

H&M gör.  

 

I denna studie kommer jag framförallt att använda mig av statusläran, som grundar sig i 

teorier kring försvar och är ett av retorikens allra äldsta analysverktyg.36 Jag kommer även att 

komplettera dessa teorier med William Benoits teorier kring apologia. Benoits apologia-

teorier behandlar också försvaret, men riktar sig in på hur aktören i fråga väljer att använda 

sig av försvaret för att återuppta ett skadat anseende. Detta kan vävas samman med retorikens 

ethos-begrepp.  

 

                                                           
34 Vigsø, Orla, Kriskommunikation – men från vem till vem? Rhetorica Scandinavia 2008::46, sid.84 
35 Vigsø, Orla, Tårtkalaset och allmänhetens förtroende: en studie av Migrationsverkets kriskommunikation, 
Mral & Vigsø, 2013 under publ., sid.26 
36 Lindqvist, Janne (2005) Vad gäller saken? Statusläran som verktyg för retorisk argumentationsanalys, 
Rhetorica Scandinavia nr. 33, sid.34 
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3.1 Kris och kriskommunikation 
En kris kan bland annat drabba en organisation och kännetecknas ofta av att något hotfullt 

plötsligt inträffar utanför en organisations fullständiga kontroll.37 Undantaget är en ”pyrande 

kris”, vilket innebär att en organisation är väl medveten om ett problem, men som sällan 

vidtar åtgärder förrän problemet kritiserats offentligt. Vid denna tidpunkt går denna typ av 

kris sällan att kontrollera. 38 En kris utveckling kan dock påverkas och avgöras genom att 

organisationen i ett tidigt skede kommunicerar till sina intressenter.39 Med andra ord innebär 

det att organisationen ger respons på krisen. 40  

 

Kriskommunikation handlar alltså om att verka initialt. 41  Det vill säga att kommunicera 

mellan organisation och de inblandade, både externt och internt. Något som är viktigt att 

tänka på vid en kris är att vara varsam med den information man väljer att dela med sig av, 

eftersom kriskommunikationen har möjligheten att avgöra krisens utveckling.42  Det handlar 

exempelvis om att inte dela med sig av för mycket information innan man vet hur i hur stor 

omfattning krisen har skett.  Något som bör uppmärksammas är det transparenta samhälle vi 

idag lever i, det vill säga att alla har tillgång till allt. Ett ökat informationsbehov medför stor 

informationsspridning genom olika medium och som också ställer högre krav på 

organisationers informationsdelning.43  

 

Jesper Falkheimer, Mats Heide och Larsåke Larsson skriver, i sin bok Kriskommunikation, att 

en kris går att dela in i fem olika faser; förebyggande-, förberedelse-, akut-, återhämtnings- 

och lärofasen. Krisens två första faser behandlar framför allt det arbete som sker för att 

försöka undvika en kris, medan de följande handlar om arbetet under och efter en kris. Där 

ligger fokus på hur man arbetar för att återställa allt till det vanliga och därefter dra lärdomar 

av det som har skett.  

 

I denna uppsats kommer jag framför allt att fokusera på akut- och återhämtningsfasen, som 

handlar om krisens uppkomst och hur den verkar samt hur H&M försöker reparera de skador 

                                                           
37 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009). Kriskommunikation. 1. uppl. Malmö: Liber, 
sid.15 
38 Hansson- Nylund, Helena, Dialoger om fotbollsvåld: förebyggande kriskommunikation, Mral & Vigsø, 2013 
under publ, sid.95 
39 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, sid.24 
40 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, sid.15 
41 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, sid.36 
42 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, sid. 23 
43 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, sid. 47 
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som har uppstått. Dessa två faser går vanligtvis in i varandra då man under krishanteringen 

påbörjar arbetet att försöka reparera de skador som krisen har medfört. 44 

Kriskommunikationen blir därmed ett verktyg för organisationer i deras arbete att återuppta 

det skadade anseendet som krisen medfört och även en del av återhämtningsfasen. Det vill 

säga att en organisation har möjligheten att, genom kommunikation, själva förändra bilden av 

något som framställts som negativt och på så sätt återuppta det skadade anseendet. 

 

I det fall som denna uppsats behandlar, ställdes H&M  inför vad som skulle kunna definieras 

som en förtroende kris, efter att TV4 sänt Kalla Faktas kritiska granskning och framställt 

H&M som ett oetiskt företag. Detta i sin tur ledde till att H&M valde att publicera en 

korrespondens  med Kalla Fakta, där de utförligt förklarar hur de arbetar för att återuppbygga 

den trovärdighet som Kalla Fakta ifrågasatt. Därmed blir den akuta och återhämtningsfasen 

ett sätt att definiera H&M:s hantering och deras arbete att försöka återuppta det skadade 

anseendet. 

3.2 Ethos 
Ethos är ett av de tre grundläggande bevismedlen som kan användas för att nå retorikens 

främsta mål, vilket antikens Aristoteles ansåg vara att ” Vad det än gäller finna det som är 

bäst ägnat att övertyga.”45 Ethos som bevismedel handlar om avsändarens trovärdighet, som 

konstrueras genom dennes val av uttryck och argument samt hur avsändaren väljer att 

disponera och framföra sitt verk.46   

 

Ett starkt ethos innefattar en jämn balans mellan bevismedlets tre beståndsdelar; ett gott 

omdöme eller handlingsklokhet (fronesis), god karaktär (arete) och välvilja (eunoia). För att 

en organisation ska framstå som trovärdig, med ett starkt ethos, krävs en jämn balans mellan 

dessa beståndsdelar 47 Det handlar dels om att dela med sig av sin kunskap genom att visa att 

organisationen handlar utifrån de ramar som finns. Det handlar även om att uppvisa en god 

moral gentemot sina medmänniskor, exempelvis genom att tillfredsställa deras behov och inte 

                                                           
44 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, sid.20 
45 Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, sid. 30 
46 Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
sid.125 
47 Hellspong, Lennart (2004). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 2., [utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur, sid.177 
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endast handla för sin egen vinnings skull. Det är även viktigt att handlingen har goda 

avsikter.48   

Ethos handlar framför allt om att behålla sitt goda anseende utåt. Detta goda anseende är 

Benoits motsvarighet till ethos. Ethos kan enkelt förändras med tiden eftersom det är 

mottagarna som bedömer avsändarens ethos vid en viss tidpunkt. 49  Ethos är därmed 

dynamiskt, vilket innebär att exempelvis en organisations ethos endera kan förstärkas eller 

försvagas beroende på hur denna framställs i en viss situation. Ethos delas därför in i tre 

former, som benämns av Jens Elmelund Kjeldsen som: inledande-, härlett- och slutligt 

ethos.50 Det inledande ethos handlar om den bild som omvärlden har av H&M som företag 

och som de bär med sig in i en situation där ethos ska bedömas. 51 Härlett ethos formas 

därefter utifrån de val som organisationen väljer att göra och skapas i förhållande till 

omvärldens förväntningar på organisationen i situationen.52 Slutligt ethos är en produkt av 

inledande- och härlett ethos som rubriceras efter att organisationen agerat.53 

 

I denna studie får ethos sin innebörd i att H&M försöker att  återuppta sitt skadade ethos, eller 

sitt goda anseende, efter att TV4 sänt Kalla Faktas granskning. Därför blir sättet H&M 

formulerar och uttrycker sig i korrespondensen viktigt för deras anseende utåt och därmed 

deras slutliga ethos. 

3.3 Apologia 
Benoit menar att all kommunikations främsta mål är att upprätthålla ett gott anseende utåt. 54  

Det goda anseendet handlar framför allt om att framhäva avsändarens trovärdighet.  Benoit 

menar att när en klandervärdig handling begås och denna uppmärksammas, löper det risk för 

att skada avsändarens anseende. 55 Apologia är en del av arbetet att försöka återuppta ett 

skadat anseende.56 Bland annat använder sociala aktörer apologia för att frikänna sin skuld 

efter att de blivit anklagade för att ha agerat fel.57 

 

                                                           
48 Hellspong, 2004, sid.177-178 
49 Kjeldsen, 2008, sid.129 
50 Kjeldsen, 2008, sid.133 
51 Kjeldsen, 2008, sid. 133-134 
52 Kjeldsen, 2008, sid. 135-136 
53 Kjeldsen, 2008, sid. 140 
54 Benoit, 2005, sid.63 
55 Benoit, 2005, sid.72 
56 Benoit, 2005, sid.2 
57 Hearit, Berkshire Diana & Hearit, Keith M. (2011) NPR Under Fire: On the Kategoria-Based Apologia of 
Juan Williams, Journal of Radio & Audio Media 18(1), pp. 65–83, sid.67 
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Apologia är en organisations eller individs försvar på anklagelserna, kategoria, som aktören 

ställs inför. Sällan sker försvaret i förhållande till anklagelserna, som det principiellt borde 

göra, utan syftar ofta till att skylla ifrån sig skulden på någon eller någonting annat.58  

I denna uppsats har jag dock valt att fokusera på Benoits fem kategorier  som handlar om hur 

man kan gå tillväga för att återuppta ett skadat anseende. 59 Dessa kategorier kommer jag att 

presentera nedan: denial, evading responsibility, reducing offensiveness, corrective action och 

mortification. 

 

I min uppsats kommer jag att studera mitt material med hjälp av dessa kategorier för att 

därefter beskriva vilken retorisk försvarsstrategi H&M har valt att använda sig av i den 

korrespondens som publicerat på deras newsroom.   

 

Denial: förnekelse. Avsändaren förnekar sin skuld genom att antingen förneka att 

informationen stämmer överens med sanningen eller förneka sin inblandning. Denna del av 

försvaret kan uppfattas som att avsändaren väljer att lägga över skulden på någon annan.  

Evading responsibility: undvikande av ansvar. Avsändaren förnekar ansvaret för handlingen, 

men erkänner sin skuld och menar att omständigheter påverkat handlingens uppkomst. 

Reducing Offensiveness: minska händelsens negativa karaktär. I denna del av försvaret 

försöker avsändaren få sin publik att inte tycka allt för illa om parten. Benoit delar in denna 

handling i sex olika sätt att göra detta på: 

Bolstering: stödja.  Är ett sätt att försöka minimera publikens negativa åsikter om den 

anklagade, avsändaren påminner om sin goda karaktär och sina tidigare godhjärtade 

handlingar i försök att stärka sitt ethos.  

Minimization: minimera. Avsändaren förmildrar händelsen och dess konsekvenser genom 

att argumentera för att agerandet endast kunnat anses som negativt vid en första anblick.  

Differentation: skilja. Avsändaren jämför händelsen med en handling med en mer negativ 

karaktär, för att sedan skilja dessa åt, i försök att få mottagaren att se handlingen i ett annat 

perspektiv.  

Transcendence: överföra. Avsändaren väljer att överföra händelsen till en annan kontext 

för att ställa handlingen i ett annat perspektiv.  

Attack accuser: Attackerar anklagarna. Avsändaren väljer att attackera de som anklagat 

denne för att ha begått en viss handling, detta för att minska deras trovärdighet vad gäller 

                                                           
58 Mral & Vigsø, red., sid.12 
59 Benoit, 2005, sid.75-79 
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anklagelserna.  

Compensation: kompensation. Avsändaren erbjuder att dela ut kompensation i någon 

form, för att på så sätt väga upp den negativa effekten. 

 

Corrective action: förbättringsåtgärder. Avsändaren kan antingen välja att föreslå att gå 

tillbaka till så som det såg ut innan eller att lova att bättra sig och försäkra sig om att det tagits 

lärdom av det som har hänt och att det därför inte kommer ske igen. Med andra ord föreslås så 

kallade förbättringsåtgärder. 

Mortification: djup ånger. Avsändaren erkänner sin skuld och ber om förlåtelse för sitt 

handlande. Dock är det viktigt att förlåtelsen uppfattas som äkta och ärlig för att detta skall 

uppnå det resultat man strävar efter, det vill säga en mer positiv effekt och ett stärkt ethos.60 

 

Benoits kategorier behandlar snarlika uttryck och strategier som benämns i retorikens 

statuslära, som presenteras nedan. Efter en presentation av statusläran kommer jag förklara 

varför jag valt att komplettera dessa kategorier. 

 

3.4 Statusläran 
Statusläran kommer från det som Cicero kallade för constitutio, det vill säga den huvudfråga 

eller tes som ett tal bygger på. Denna fråga eller ”sak” kom i senare verk att benämnas som 

status och har gett upphov till det vi idag benämner som statusläran. 61 Statusläran är ett 

retoriskt redskap som används för att analysera och beskriva oenigheter och används i Sverige 

för att framförallt analysera försvarstal.62 Ouintilianus påpekar att en fråga inte kan uppstå 

förrän en oenighet mellan två parter uppstått.63  I mitt fall blir statusläran ett hjälpmedel för 

att förklara vilken typ av försvarsstrategi som H&M använder sig av i den korrespondens som 

publicerats på sitt newsroom. 

 

Jag har valt att utgå från statuslärans fyra kategorier: constitutio coniecturalis, constitutio 

definitiva, constitutio qualitatis och constitutio translationis.64 Dessa kommer jag beskriva 

nedan tillsammans med dess underavdelningar som presenteras i Ad Herennium med fokus på 

försvaret. Det bör uppmärksammas att det i dagsläget inte går att säkra vem som var och är 

                                                           
60 Benoit, 2005, sid.75-79 
61 Lindqvist, 2005, sid.35 
62 Lindqvist, 2005, sid.33-34 
63 Lindqvist, 2005, sid.35 
64 Lindqvist, 2005, sid. 35-36 
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författaren till Ad Herennium. Jag kommer därför inte kunna tillskriva någon de teorier som 

går att finna i Ad Herennium.  

 

Constitutio coniecturalis: person-handling. Denna del av statusläran fokuserar på 

handlingen som den försvarade blivit anklagad för, det vill säga om det som påstås ha skett, 

verkligen ägt rum.65  Det vill säga om det finns sannolikhet, tecken, bevis eller efterföljande 

beteenden som kan tyda på att informationen stämmer, eller om saker och ting kan uteslutas. 

Här bör försvaret göra en tydlig och enkel förklaring som försvagar de misstankar som de 

blivit anklagade för.66 

Constitutio definitiva: definition av handlingen. I denna del av statusläran fokuseras 

definitionen av fallet. Det vill säga att de inblandade är ense om vad som har skett, men är 

oense om hur fallet ska rubriceras eller definieras. 67  Kalla Fakta har valt att definiera 

problemet som om att H&M  är den enda boven i dramat, medan H&M menar något helt 

annat.  Som försvar bör det påvisas att den definition som motparten har gett fallet är falsk 

eller orättfärdig. Samtidigt som den egna definitionen framhävs som sann.68  

Constitutio qualitatis: handlingens kvalitet. I den tredje delen av statusläran fokuserar man 

på hur fallet skall beskrivas och på vilka grunder som fallet utförts. Man utför ett så kallat 

kvalitativt resonemang,69 där försvaret framställer omständigheter till varför saker och ting 

har skötts på det sätt som det gjort. Detta steg delas in i fyra underkategorier: 

Concessio: medgivandet. I denna kategori erkänner den anklagade sin skuld och ber om 

förlåtelse. Kategorin kan även delas in i ytterligare två underavdelningar: urskuldande och 

avbön. Urskuldande syftar till att den anklagade förnekar att handlandet varit medvetet och 

att det endast skett av en olyckshändelse.70 Avbönen uppstår då den anklagade bekänner 

sitt brott men manar om medömkan.71 

Remotio criminis: bestridande av ansvar. I denna del menar den anklagade att ansvaret inte 

ligger på dennes bord och för därför över anklagelsen på någon annan.72 Man hävdar att 

det inte fanns någon annan utväg och att andra tvingat en till att handla.73 ”Det var inte jag, 

det var den.” 

                                                           
65 Lindqvist, 2005, sid.36 
66 [Cicero] (2009), Ad Herennium. 3. uppl. Retorikförlaget, sid.40 
67 Lindqvist, 2005, sid.36 
68 Ad Herennium, 2009, sid.50 
69 Lindqvist, 2005, sid.36 
70 Ad Herennium, 2009, sid.33 
71 Ad Herennium, 2009, sid.34 
72 Lindqvist, 2005, sid.36 
73 Ad Herennium, 2009, sid.34 
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Translatio criminis: överförande av ansvar. I denna del av constitutio qualitatis återförs 

anklagelserna till den anklagande.74 Skulden för händelsen som har skett förnekas och 

tillskrivs istället en omständighet eller aktör.75 

Comparatio: jämförelse. I denna del jämför den anklagade sitt handlande med andra större 

händelser eller får situationen att framstå som att den skulle leda vidare till en ärad eller 

nödvändig handling.76 

 

Constitutio translationis: överförandet. I denna kategori väljer försvararen att föra över 

frågan till ett annat område, vilket skulle kunna demonstreras genom att det hävdas att frågan 

bör tas upp vid ett annat forum. 77 

 

Anledningen till mitt val att komplettera apologia med statusläran är för att teoriernas olika 

delar ofta sammanvävs med varandra. Exempelvis handlar både statuslärans translatio 

criminis och Benoits evading responsibility om att tillskriva en annan aktör eller omständighet 

ansvaret för handlingen.  Det som skiljer dessa teorier åt är att statusläran hjälper till att 

studera vilken typ av retorisk försvarsstrategi och teknik som H&M valt att använda, medan 

Benoits teorier hjälper mig att beskriva hur försvaret tar sig uttryck. Det vill säga hur H&M  

har uttryckt sig för att försöka återuppta sitt skadade ethos. Statuslärans translatio criminis 

beskriver denna försvarsstrategi som att överföra ansvaret på en om omständighet eller aktör.  

Därefter beskriver Benoits evading responsibility hur försvaret tar sig uttryck genom att 

aktören väljer att undvika ansvaret i form av att förneka ansvaret för handlingen och påpeka 

att omständigheterna påverkat handlingens uppkomst. 

4. Material  
I min uppsats kommer jag att utgå från korrespondensen som publicerats på H&M:s 

newsroom den 10 december 2012.78 Denna innehåller mailkontakten mellan Kalla Faktas 

redaktion och H&M  under november och december månad år 2012, vilken består av fyra 

mail samt en anmälan. Det första mailet skickades till Kalla Faktas redaktion den 22 

november 2012 och följdes sedan av två ytterligare mail den 4 november och den 6 november 

2012. Den 6 november valde H&M även att, i ett mail, informera Kalla Fakta och TV4 om att 
                                                           
74 Lindqvist, 2005, sid.36 
75 Ad Herennium, 2009, sid.36 
76 Lindqvist, 2005, sid.36 
77 Lindqvist, 2005, sid.37 
78http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsR
oom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html, hämtad 080413 

http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
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H&M anmält dem till Granskningsnämnden.  H&M valde även att skicka en anmälan till 

granskningsnämnden den 10 december 2012.  

 

Materialet går att återfinna som bilaga för att dels underlätta för läsaren samt undvika problem 

med att återfinna materialet, i och med att det handlar om ett webbmaterial. I bilagan kommer 

dessa mail följa den kronologiska ordningen och att benämnas med datum; Mail 22/11 2012.  

För att åtskilja de mail som skickats samma dag har jag valt att benämna dessa som: Mail 6/12 

2012 (1) och Mail 6/12 2012 (2), då det senare alternativet utgör det mail som skickas till 

Kalla Fakta och TV4 för att informera dem om att H&M valt att anmäla dem till 

Granskningsnämnden. Jag har även valt att titta på Kalla Faktas granskningar för att själv 

kunna sätta mig in i ämnet på en djupare nivå.  

 

För att kunna genomföra denna uppsats har jag även valt använda mig av ett flertal olika 

källor såsom webbsidor, statistik, reportage och litteratur som jag funnit relevant för mitt 

ämne. Källor som med andra ord hjälper mig att besvara min frågeställning. Jag har bland 

annat valt att grunda mitt bakgrundsmaterial med hjälp av information som går att finna på 

H&M:s hemsida, men även med hjälp av Kalla Faktas reportage som går att återfinna på 

TV4play.  

  

Den litteratur som jag valt att använda mig av innehåller till viss del teorier som inte grundar 

sig inom retorikämnet, men som går att förklara genom retoriska termer och även att 

komplettera med retoriska teorier. Jag har därför valt att komplettera Benoits apologia-teorier 

med statusläran för att kunna genomföra en mer utförlig och trovärdig analys. De reportage 

och det material jag valt att hämta från webbsidor kommer framförallt från H&M  och Kalla 

Faktas egna hemsidor och ger varderas sida av situationen. Det betyder i sin tur att den 

information jag hämtar från varderas hemsida står för denne aktörs syn på situationen och kan 

därför inte anses som täckande. Eftersom jag valt att fokusera på H&M:s hantering av 

situationen blir därför information som publicerats på deras hemsida mest relevant för min 

studie, samtidigt som Kalla Faktas information utgör bakgrunden.  

 

Det bör dock uppmärksammas att allt går att redigera i dagens samhälle och att 

korrespondensen skulle kunna vara förskönad innan den publicerats. H&M skriver bland 

annat i sitt första mail till Kalla Faktas redaktion, den 22 november 2012, att de tidigare sänt 

dem information om H&M:s aktiva arbete med lönefrågor och hållbarhetsarbete. Det vill säga 
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information som inte publicerats i korrespondensen. Det bör därför uppmärksammas att 

mycket material kan ha uteslutits i korrespondensen. H&M  har bland annat valt att endast 

publicera mail som skickats från dem själva i korrespondensen och valt att komplettera sina 

svar med, vad som enligt H&M är, Kalla Faktas frågor. Detta innebär att H&M själva kan ha 

valt att försköna korrespondensen och det ger i sin tur endast ett perspektiv av 

mailkonversationen.  Detta påverkar dock inte H&M:s sätt att uttrycka sig i korrespondensen 

som publicerats och jag ser därför inte detta som ett problem för min studie. Trots att en del 

material kan och har uteslutits vid publiceringen av korrespondensen, har jag valt att utgå från 

det material som korrespondensen utgör.  

4.1 Urval av material 
Jag har valt att avgränsa mig till H&M:s korrespondens med Kalla Fakta  för att jag valt att 

lägga fokus på H&M:s hantering av situationen. Det vill säga hur H&M valt att ge respons på 

Kalla Faktas granskning. Det bör uppmärksammas att H&M medverkat vid intervjuer i 

media, men att korrespondensen är det enda material som H&M själva valt att publicera. Jag 

har därför valt att låta resterande information kring situationen falla under bakgrundsmaterial 

till korrespondensens publicering dels för att kunna förklara situationen, men också för att inte 

utesluta någon del av händelseförloppet.  

5. Metod 
Nedan kommer jag att redogöra för den metod jag har valt att använda mig av, samt vilka 

problem som jag kan komma att stöta på. 

5.1 Val av metod 
I min uppsats kommer jag att använda mig av en hermeneutisk forskningsmetod. Metoden 

används för att tolka en text och dess mening, samt för att förklara hur något tar sig uttryck i 

ett sammanhang. Denna metod hjälper mig att studera mitt material genom att förklara hur 

delar av min teori tar sig uttryck i korrespondensen med Kalla Fakta. Denna form av 

forskningsmetod är kvalitativ på så sätt att textens mening formas i hur jag väljer att tolka 

den.79  Den hermeneutiska forskningsmetoden beskrivs ofta som konsten att förstå vad vi 

läser.80 Metoden ger alltså endast en möjlig tolkning och utgår från läsarens förförståelse. För 

att närmare kunna studera om H&M valt att uttrycka sig i försvar och hur det i så fall tar sig 

uttryck kommer jag att använda mig av en CTA-metod (close textual analysis eller 

                                                           
79 Hellspong, Lennart (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur, sid.160 
80 Hellspong, 2001, sid.13 
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närläsning), som presenteras i Jim A. Kuypers bok, Rhetorical criticism-perspective in 

action.81  

 

CTA-metoden gör att jag närmare kommer att kunna studera vilken typ av försvarsstrategi 

som H&M valt att använda och i så fall hur det tar sig uttryck. Metoden utgår från 

hermeneutiken och används för att förklara vad textens beståndsdelar gör för helhetsintrycket 

av texten i förhållande till kontexten. Som analytiker närmar man sig materialet 

förutsättningslöst för att sedan låta texten tala.  Metoden används för att på en djupare nivå 

förstå en text.82 Stephen Howard Browne skriver att för att kunna förstå en text och se vad 

som utgör ett visst uttryck krävs det att den studeras, utifrån ett djupare perspektiv, från början 

till slut. I mitt fall handlar det om att studera om något försvar tar sig uttryck i H&M:s 

publicerade korrespondens. CTA-metoden utgår från att en retorisk övertygelse, i till exempel 

en text, är en konstruktion eller uppsättning av en rad uttryck.83   

 

Jag anser att denna metod är mest användbar för mitt material då jag valt att studera om H&M 

valt att uttrycka ett försvar i deras korrespondens, för att den hjälper mig att på en djupare 

nivå förstå vad textens delar gör för helhetsuttrycket. Mitt syfte med detta val av metod är att 

jag närmare ska kunna studera korrespondensen för att finna delar ur statusläran och Benoits 

apologia-teorier.  

 

Min avsikt med denna studie är att studera hur H&M valt att svara på Kalla Faktas 

granskning för att därefter undersöka om H&M  uttrycker någon form av försvar och hur detta 

i så fall tar sig uttryck. Det vill åter igen säga att jag valt att se hur beståndsdelarna i texten 

förmedlar ett visst uttryck, då jag valt att lägga fokus på hur saker och ting uttrycks i 

korrespondensen, samt mer övergripligt beskriva H&M:s hantering av Kalla Faktas 

granskning. Därför har jag funnit CTA-metoden som bäst applicerbart på mitt material och för 

att på en djupare nivå kunna studera mitt material. 

 

                                                           
81  Browne Howard Stephen(2009), Close textual analysis: approaches and applications, kap.6 ur Rhetorical 
criticism-perspective in action, sid.63 
82Browne, Close textual analysis: approaches and applications, Kuypers, 2009, sid.63 
83 Browne, Close textual analysis: approaches and applications, Kuypers, 2009, sid.63 
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5.2 Tillvägagångssätt 
För att genomföra min analys kommer jag först att beskriva och analysera H&M:s hantering 

av Kalla Faktas granskning i form av de val som de valt att göra och förklara dessa  med hjälp 

av teorier om kriskommunikation och ethos. Därefter kommer jag, genom en närläsning, att gå 

djupare in i mitt valda material för att titta på om korrespondensen utgör något uttryck för 

försvar. 

 

För att genomföra min analys kommer jag att studera varje mail för sig utifrån en 

närläsningsmetod för att sedan plocka de delar som sammanfaller med min teori och som är 

återkommande i texten. Därefter kommer jag att sammanställa mailen för att sedan redovisa 

de delar som utmärkt sig i min analys. 

5.3 Metodproblem 
Problemet med mitt val av metod är att en hermeneutisk tolkning gör att tolkningen begränsas 

till endast en möjlig tolkning, eftersom den utgår från läsarens förförståelse. Det gör därför att 

något som jag tolkar på ett visst sätt skulle i själva verket kunna tolkas på ett annat sätt av en 

annan student, alternativt tolkas annorlunda med hjälp av en annan metod eller teori.  Min 

tolkning görs utifrån att applicera teorier på mitt valda material, för att därefter dra slutsatser 

av mitt sätt att tolka teorin. Analysen blir därför inte kvantitativ, utan kvalitativ, eftersom 

uppsatsen utgår från ett tolkande förhållningssätt.  

 

Något som bör uppmärksammas är att jag med hjälp av CTA-metoden endast funnit vissa 

delar av Benoits apologia-teorier och statusläran i mitt material. Såsom denial, evading 

responsibility och reducing offensiveness från Benoits apologia-teorier, samt constitutio 

coniecuralis och constitutio qualitatis från statusläran. I min analys kommer jag att 

presentera de mest utmärkande delarna av mitt material som uttryckt någon form av försvar. 

Detta gör att det material som inte uttycker någon form av försvar kommer att utelämnas i 

min analys. 

 

6. Analys- och resultatredovisning 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa de resultat som jag kommit fram till under min analys 

som jag utfört med hjälp av teori och metod. Först kommer jag att redovisa den analys och de 

resultat som jag kommit fram till efter att ha studerat H&M:s hantering av Kalla Faktas 
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granskning med hjälp av teorier kring kriskommunikation och ethos, för att sedan presentera 

den analys och de resultat jag kommit fram till. Efter att ha studerat H&M:s korrespondens 

med hjälp av en närläsningsmetod samt Benoits apologia-teorier och statusläran. De 

uttalanden som analysen bygger på utgår från den korrespondens som går att finna som 

bilagor.84 

6.1 H&M:s hantering av Kalla Faktas granskning 
Den 24 oktober 2012 framställs H&M av Kalla Fakta  som ett vinstrivande företag som väljer 

att blunda för textilarbetarnas löneförhållanden i  produktionsländerna medan företaget  

årligen tjänar miljarder på deras produktion. Kalla Fakta menar att H&M är ett oetiskt företag  

som inte tar något som helst socialt ansvar för textilarbetarna som står för deras produktion. 

Kalla Fakta väljer att kritisera H&M  genom att framställa dem som ett företag utan någon 

som helst välvilja (enouia) för sina medmänniskor, människor som i själva verket bidrar till 

deras stora produktion men som tilldelas alldeles för låga löner för att kunna försörja sig 

själva. Detta gör att H&M:s handlingsklokhet (fronesis) och goda karaktär(arete) kritiseras på 

grund av deras oetiska handlande, vilket på så sätt försvagar deras ethos. Kalla Faktas 

granskning fokuserar framför allt på den stora frågan om hur H&M som ett världsledande 

klädföretag, som årligen omsätter miljarder i vinst, kan välja att blunda för problemet medan 

deras konkurrenter valt att handla. Efter Kalla Faktas kritiska granskning fortsätter andra 

medier att ifrågasätta H&M:s trovärdighet och varför H&M inte väljer att handla och bidra till 

bättre arbetsförhållanden för textilarbetarna i sina produktionsländer.  Till exempel valde SvD 

att göra en intervju med vd:n  K-J Persson för att få en klarhet i H&M:s handlande. 

 

H&M  hade med tanke på Kalla Faktas kritiska granskning och dess efterföljder erhållit ett 

försvagat inledande ethos då H&M den 10 december 2012 beslutar sig för att publicera en 

korrespondens på sitt newsroom som innehåller mailkontakten mellan Kalla Fakta och H&M 

under november och december månad år 2012. Två dagar efter publiceringen, den 12 

december 2012, sänder Kalla Fakta sin efterföljande granskning. I samband med denna 

granskning skriver H&M på sitt newsroom:  

 
Med anledning av Kalla Faktas program om H&M vill vi här klargöra hur vi arbetar med de 

områden som tas upp. Vi har haft löpande kontakt med Kalla Faktas redaktion sedan i maj 

                                                           
84 Se bilaga  
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och vår inställning har varit att erbjuda största möjliga tillgänglighet och öppenhet för att 

Kalla Fakta ska kunna göra nyanserade program om H&M och vår verksamhet. 85 

 

Vi tycker det är angeläget att våra intressenter får en nyanserad och korrekt bild av H&M 

och vårt arbete och därför publicerade vi i måndags korrespondensen med Kalla Faktas 

redaktion.86 

 

H&M väljer uttryckligen att förklara att publiceringen av korrespondensen, två dagar tidigare,  

genomfördes för att dela med sig av sin egen version av det som Kalla Fakta framställt som 

den enda sanningen. H&M väljer att påbörja sitt återhämtningsarbete för att vinna tillbaka sin 

trovärdighet och stärka sitt ethos. Korrespondensen är till för att explicit vända sig till H&M:s 

intressenter, som framförallt består av aktieägare och konsumenter, för att försöka återuppta 

det skadade anseendet eller sitt försvagade ethos. Det som framförallt blir viktigt för H&M  i 

denna situation är att framställa sig som trovärdiga och försöka förändra den bild som Kalla 

Fakta valt att måla upp av företaget. Korrespondensen kan därmed anses som en del av 

H&M:s kriskommunikation för att försöka förstärka organisationens ethos. 

 

Korrespondensen publiceras i syfte att påvisa hur Kalla Fakta valt att förvränga den 

information som H&M valt att dela med sig av och på så sätt försöker H&M förstärka sitt 

ethos. Man kan anta att H&M väljer att publicera korrespondensen för att  framförallt rikta sig 

till sina intressenter såsom aktieägare i deras bolag samt konsumenter som väljer att använda 

sig av H&M:s produkter. Detta för att behålla och till viss del förstärka sitt anseende utåt och  

undvika att gå miste om företagets kunder och investerare.  

 

Publiceringen av korrespondensen skulle därmed kunna tolkas som ett strategiskt val av H&M  

för att framhäva sig som bättre än de tidigare framställts framför sina intressenter och på så 

sätt försöka stärka sitt skadade ethos. Korrespondensen ger intressenterna en möjlighet att 

skapa sig en ny uppfattning om företaget och kan på så sätt påverka H&M:s härledda ethos. 

Korrespondensen som publiceras på H&M:s newsroom den 10 december innehåller fyra mail 

som skickats till Kalla Faktas redaktion samt en anmälan till Granskningsnämnden.  

 

                                                           
85http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/N
ewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html, hämtad 080413 
86http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/N
ewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html, hämtad 080413 

http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
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Det första mailet, som skickas den 22 november 2012, innehåller information angående 

lönefrågan hos H&M:s leverantörer och deras hållbarhetsarbete. H&M påpekar i detta mail att 

de tidigare delat med sig av information till Kalla Fakta  och att detta är en uppdaterad 

version.  Mailet innehåller även citat från aktörer som Better Factories Cambodia, Fair Wage 

och UNICEF som arbetar med H&M  och deras arbete kring lönefrågan och hållbarhetsarbete.  

 

Det andra mailet skickas den 4 december 2012 och innehåller H&M:s svar på Kalla Faktas 

frågor kring handel, ekonomi och arbete. Därefter besvarar H&M  ännu ett mail från Kalla 

Fakta den 6 december 2012, som innehåller frågor om framförallt handelsfrågor. Detta är 

även det sista mailet som innehåller denna typ av frågor och information.  

 

Samma dag som H&M sänder mailet, den 6 december 2012, kontaktar H&M  Kalla Faktas 

redaktion för att informera dem om att H&M gjort en anmälan till Granskningsnämnden på 

grund av deras arbetsmetoder under den granskning som sänds den 12 december 2012. Denna 

anmälan skickas till Granskningsnämndens yrkesetiska nämnd den 10 december, det vill säga 

fyra dagar efter att H&M informerat Kalla Faktas redaktion. Denna anmälan behandlar Kalla 

Faktas oetiska arbetsmetoder, då H&M menar att Kalla Fakta kränkt Stefan Perssons privatliv 

genom att ha filmat hans privata område utan tillstånd. Material som förväntas sändas i 

samband med Kalla Faktas följande granskning den 12 december 2012. 

 

6.2 H&M:s försvar 
Efter att ha studerat korrespondensen genom en närläsning, har jag funnit delar av Benoits 

apologia-teorier och statusläran som återkommande. I korrespondensen har jag funnit uttryck 

för Benoits apologia-teorier i form av denial, evading responsibility och reducing 

offensiveness samt strategier som i statusläran benämns som constitutio coniecturalis och 

constitutio qualitatis. Nedan har jag valt att dela in analysen i: försvagande av anklagelser, 

överförande av ansvar, förmildrande av omständigheter och attack mot anklagarna för att 

under var rubrik förklara hur detta tar sig uttryck, med hjälp av teori och till viss del koppla 

detta samman med ethos-begreppet. 

 

6.2.1 Försvagande av anklagelser 
I H&M:s korrespondens med Kalla Fakta  använder sig H&M bland annat av statuslärans 

constitutio coniecturalis. Detta genom att försvaga Kalla Faktas anklagelser genom att själva 
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förändra bilden att förstärka sitt ethos. H&M framhäver tydligt sin version av sanningen och 

får Kalla Faktas anklagelser att försvagas. Denna försvarsstrategi, som handlar om att 

fokuserar på att försvaga misstankarna för det man anklagats för, ges uttryck med hjälp av det 

som Benoit benämner som denial. Denial handlar att förneka sin skuld genom att antingen 

förneka sanningen i informationen eller förneka inblandningen. I korrespondensen väljer 

H&M  att använda sig av den förstnämnda strategin. H&M väljer att framställa sin egen 

version och på så sätt även försvaga den bild som Kalla Fakta målat upp av företaget och 

förneka sanningen till Kalla Faktas information. 

 

I Kalla Faktas granskning, som sändes den 24 oktober 2012, framställdes H&M som ensamt 

företag om att inte ha infört några krav om levnadslöner i sin ”uppförandekod”. Kalla Fakta 

valde även att framställa textilfabrikerna som om de tillhörde klädjätten, när de i själva verket 

är fristående fabriker. Därför väljer H&M att poängtera att fallet inte är så genom att i ett mail, 

som skickas till Kalla Faktas redaktion den 22 november 2012, försvara sig genom att 

framställa sin sanning: ”H&M äger inga fabriker. Vi köper varor från fristående leverantörer 

vilka vi har ett nära och bra samarbete med.” Senare i samma mail, sida 4, förtydligar de 

denna information i samband med att de förklarar varför H&M inte betalar bolagsskatt i 

länder såsom Bangladesh och Kambodja. 

 
H&M äger inte några fabriker utan köper istället in sina varor från fristående leverantörer i 

produktionsländer såsom tillexempel Bangladesh och Kambodja. H&M har således inga 

intäkter i dessa länder och betalar därför ingen bolagskatt där.  

 

I samma mail väljer H&M att förneka att de skiljer sig från andra ledande företag inom 

klädbranschen som Kalla Fakta framställt dem. H&M  menar att den information som Kalla 

Fakta delat med sig av inte stämmer överens med sanningen. H&M omvandlar därför Kalla 

Faktas påstående genom att förtydliga att ingen i branschen gör mer än de själva : ”Vi står 

fast vid att ingen i vår bransch gör mer än vi, även om man ibland kan få intrycket av det om 

man tittar ytligt på vissa konkurrenters uppförandekoder och kommunikation.” 87 

 

Likt föregående mail väljer H&M, senare i korrespondensen, att förneka Kalla Faktas 

information, vilket H&M gör genom att börja ett stycke med ett påstående  för att sedan 

komplettera Kalla Faktas påståenden med H&M:s egen version. I det mail som H&M 

                                                           
87 Bilaga: Mail 22/11 2012 
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besvarar  den 4 december 2012 påstår Kalla Fakta att H&M  enligt uppgifter erhåller ett 

representationskontor i Thailand som de borde betala bolagsskatt för, men vilket de i 

dagsläget inte gör. H&M skickar sedan, den 6 december 2012, ett uttalande om dessa 

uppgifter där de förtydligar Kalla Faktas ovetande genom att dela med sig av en mer utförlig 

information för att ifrågasätta Kalla Faktas uppgifter: 

 
Vi har inget representationskontor i Thailand. I Thailand har vi franchiseförsäljning, dvs det 

är en franchisetagare J.S. Gill som står för försäljningen där. H&M:s franchiseförsäljning 

består av två komponenter, försäljning av varor till franchisetagaren i detta fall J.S. Gill, 

vilket redovisas vid leverans av varor samt franchiseavgift som redovisas vid 

franchisetagarens försäljning till konsument. Således betalar H&M ingen bolagsskatt i 

Thailand då vi inte har någon legal enhet i Thailand och vi har heller inga anställda i 

Thailand då försäljningen sker via en franchisetagare. 88 

 

H&M använder sig av statuslärans constitutio coniecturalis  för att bevisa att Kalla Faktas 

sätt att måla upp H&M  inte stämmer överens med företagets bild. Detta gör H&M  genom att 

bland annat försvaga misstankarna, genom att dela med sig av utförlig information där de 

förklarar hur saker och ting ligger till enligt dem. Detta kan i sin tur bidra till att stärka 

H&M:s ethos på så sätt att den bild som Kalla Faktas granskning målade upp av företaget 

försvagas och istället stärks den bild som H&M själva valt att måla upp av företaget. 

 

6.2.2 Överförande av ansvar 
Förutom att försvaga Kalla Faktas anklagelser, genom att förneka att Kalla Faktas 

information stämmer överrens med sanningen, väljer H&M även att framhäva att deras 

handlande har påverkats av vissa omständigheter. H&M  använder sig därmed av statuslärans 

tredje strategi, constitutio qualitatis, som dels fokuserar på att tillskriva en omständighet 

skulden för sitt handlande.  Consitutio qualitatis fokuserar även på att bekänna sin skuld och 

be om förlåtelse samt att bestrida ansvaret för handlingen och jämföra handlingen med ett mer 

omfattande, för att framställa handlingen som bättre. I korrespondensen har jag dock funnit 

translatio criminis  som den mest utmärkande av consitutio qualitatis fyra underkategorier. 

 

Statuslärans consitutio qualitatis tar sig uttryck genom Benoits evading responsibility, som 

handlar om att tillskriva en omständighet som orsak till handling. I Kalla Faktas granskning 
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uppmärksammas framförallt H&M:s val att, i sin ”uppförandekod”,  utesluta ett krav på 

textilarbetarnas levnadslöner. I reportaget säger H&M att det inte finns någon branschstandard 

att följa och att det är orsaken till att de inte utfört denna typ av krav. I det mail som skickas 

till Kalla Faktas redaktion den 22 november 2012 skriver H&M:  

 
[…]kravet har vi även formulerat i vår uppförandekod som bygger på FN:s deklaration. 

Idag finns det ingen enhetlig definition kring levnadslön. Tills det gör det kommer vi att 

stödja FN:s val av definition.89    

 

H&M  väljer med andra ord att stödja sitt val av formulering med hjälp av FN:s definition och 

menar att så länge FN inte väljer att tillföra några vidare restriktioner kring en 

branschstandard så finns det heller inget krav på en annan typ av formulering i H&M:s 

”uppförandekod”. H&M  väljer att undvika att tillskriva sig ansvaret om att en tydligare 

formulering kring levnadslöner bör tillföras i deras ”uppförandekod”. På så sätt tillskriver 

H&M FN:s definition som omständigheten till deras handlande och avsäger sig själva skulden 

för att ha uteslutit en tydligare formulering.  

 

Efter att H&M  sänt sin kompletterande information till Kalla Fakta den 22 november 2012, 

väljer Kalla Fakta att ställa ytterligare frågor till H&M, angående bland annat arbetet hos 

deras leverantörer och varför H&M väljer att presentera sina tillverkare i deras officiella 

redovisningar. Detta mail besvaras den 4 november 2012 av H&M , där de förklarar sig: 

 
Idag offentliggör vi inte vilka leverantörer vi arbetar med av konkurrensskäl-pga av den tid 

och resurser som vi lägger ner på att utveckla kompetensen hos våra leverantörer. Eftersom 

signalen har varit i vissa sammanhang att skälet till varför vi inte offentliggör listan har 

varit att vi skulle försöka dölja arbetsförhållandena hos våra leverantörer, vilket aldrig varit 

fallet-så för vi nu interna diskussioner kring formerna för ett offentliggörande av listan i 

framtiden.90 

 

I detta uttalande tillskriver H&M konkurrensmarknaden som ett orsakssamband till att en 

presentation via offentliga redovisningar tidigare har uteslutits. Vilket betyder att de väljer att 

skylla ifrån sig ansvaret och som i sin tur fråntar deras goda avsikter med handlandet som i sin 

tur påverkar deras ethos  i en negativ riktning. 
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I det sista mailet som skickas till H&M , som besvaras den 6 november 2012, väljer Kalla 

Fakta  att ställa en fråga angående koncernens minskade skatt mellan år 2006-2011 och vad 

H&M menar med att  det beror på att den ”förändrade internprissättningen får full effekt”.  

H&M svarar:  

 
Vår kommentar till att ”den förändrade internprissättningen får full effekt” handlar om att 

det var under året 2007 som vi genomförde vår renodling och översyn av vår 

koncernstruktur i enighet med OECD´s riktlinjer för att möjliggöra regionindelning och 

stödja den pågående kraftiga expansionen. Denna renodling innebar bland annat att de 

centrala funktionerna för design, inköp och logistik den 1 juni 2007 överfördes till ett 

separat inköpsbolag H & M Hennes & Mauritz GBC AB och att produktionsfunktionen i 

Hongkong förstärktes och blev en central upphandlingsfunktion för koncernen. Enligt 

OECD´s riktlinjer för internprissättning ska rätt resultat i varje land utifrån värdet skapas, 

således skapas mycket av H&M:s värde i inköpsbolaget H&M GBC samt i vårt bolag i 

Hongkong, Det då nybildade bolaget H&M GBC är ett svenskt bolag och då bolagsskatten 

successivt har gått ner i Sverige så har således detta även reflekterats i koncernens 

sammantagna skattesats. I Hongkong är dessutom bolagsskattesatsen låg och har alltid 

var. 91   
 

H&M  säger att de sänkta skatterna  beror på att de valt att använda sig av OECD:s 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) riktlinjer, som ledde till att 

H&M fick strukturera om i koncernstrukturen . Därmed förflyttades mycket av H&M:s värde 

till Hongkong, där bolagsskatten är låg, och på så sätt sänktes även skattekostnaderna. H&M  

menar att omständigheterna kring skatteminskningen beror på de riktlinjer som OECD:s har. 

 

Som respons på den kritik som H&M ställs inför, väljer H&M  att tillskriva en omständighet 

som en orsak till deras handling. Som ovan nämnt väljer H&M  att dels tillskriva FN:s 

definition av levnadslöner som en orsak till varför H&M inte har valt att tydligare utföra ett 

krav på textilarbetarnas levnadslöner i deras ”uppförandekod”. H&M förklarar även att 

konkurrensmarknaden sätter stopp för att redovisa sina leverantörer offentligt och att deras 

sänkta skatter beror på OECD:s riktlinjer som inneburit en omstrukturering i  H&M:s 

koncern. 

 

Genom att H&M  väljer att stödja sitt handlande på stora organisationers riktlinjer och 

definitioner och själva inte välja att ta på sig ansvaret och göra de justeringar som krävs 
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påvisar H&M  en mindre god karaktär (arete), handlingsklokhet (fronesis) och välvilja 

(eunoia), genom att förneka och skylla ifrån sig sitt ansvar. H&M använder denna strategi för 

att själva överföra ansvaret på en omständighet för sin egen vinnings skull, vilket fråntar dem 

deras goda avsikter med att följa dessa riktlinjer och definitioner. H&M hade själva kunnat 

valt att ta på sig ansvaret samt  erkänt att de gjort fel och på så sätt lyckats stärka sittethos. 

Denna strategi gör dock att H&M:s ethos försvagas då de väljer att skylla ifrån sig ansvaret 

för sitt eget handlande. 

6.2.3 Förmildrade av omständigheter 
Framförallt i början av korrespondensen med Kalla Fakta, vill H&M påminna om sin goda 

karaktär och godhjärtade handlingar för att minska händelsens negativa karaktär genom att 

framställa en mer positiv sida av företaget. Även här använder sig H&M av statuslärans 

constitutio coniecturalis för att  till viss del utesluta bilden som Kalla Fakta valt att måla upp. 

 

Detta tar sig uttryck i något som Benoit benämner som reducing offensivness som kan delas in 

i sex kategorier. Där bolstering är en av dessa kategorier, som handlar om att framställa en 

mer positiv karaktär för att minska negativa åsikter. H&M väljer att minska händelsens 

negativa karaktär genom att framställa en mer positiv sida av företaget. Det första mailet som 

skickas till Kalla Faktas redaktion den 22 november 2012 består till större del av uttalanden 

där H&M  väljer att påminna om sin goda karaktär och godhjärtade handlingar. Några av 

dessa uttalanden handlar bland annat om att tydliggöra deras goda intentioner: 

 
H&M bidrar till  mer än 1 miljon arbetstillfällen för människor runt om i världen, främst för 

kvinnor, och genom att vara närvarande i dessa länder påverkar vi utvecklingen i positiv 

riktning.92 

 

För att understödja detta uttalande forsätter H&M  i samma mail, på sida 2, att framhäva några 

exempel på aktiviteter som de gjort under hösten 2012 för att främja arbetsförhållandena i 

fabrikerna:  

 
H&M.s vd Karl-Johan Persson besökte i början av september Bangladesh där han 

framförde krav på högre löner för textilarbetare samt årlig revision i ett möte med 

premiärministern Sheik Hasina.93 
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Detta uttalande följs sedan upp med en rad andra aktiviteter som H&M har gjort under hösten 

2012, till exempel har de ingått i samarbeten med bland annat ILO:s organisation Better 

Forces för att förbättra arbetsförhållandena i fabrikerna. H&M framhäver även att de  

genomfört projekt med fackorganisationen IF Metall för att förstärka dialogen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.  

 

Senare i samma mail, på sida 5, väljer H&M att framhäva deras välgörenhet och de donationer 

som dem gjort för välgörande ändamål. H&M  inleder detta avsnitt med att skriva: 
 
Som börsnoterat företag har H&M även ett ansvar gentemot sina aktieägare att leverera 

avkastning. Cirka 60 procent av H&M:s aktieägare utgörs av bland annat svenska och 

utländska pensionsfonder och småsparare. Det är upp till varje aktieägare att välja hur man 

vill göra med sin avkastning. Familjen Stefan Persson har valt att stötta 

samhällsutvecklingen på olika sätt och har bland annat skänkt delar av denna avkastning till 

välgörande ändamål. 

 

H&M fortsätter sedan: 
Till exempel har Stefan Persson skänkt 2,2 miljarder kronor till familjen Erling-Perssons 

stiftelse och också varit en av initiativtagarna till att H&M under 2007 bildade en 

jubileumsstiftelse med anledning av att H&M fyllde 60 år. Ändamålet för Familjen Erling-

Persson stiftelse är bl a att främja vetenskaplig forskning och stöd till barn och ungdomar. 

 

Nedan, på samma sida, följer sedan en rad olika organisationer som Familjen Erling-Perssons 

stiftelse valt att donerat pengar till. Bland annat har donationer skänkts till Astrid Lindgrens 

barnsjukhus, Fryshuset, Stockholms Universitet och Stockholms School of Entrepreneurship 

samt forskning inom bland annat diabetes, mag- och tarmsjukdomar och aidsprevention vid 

Umeå Universitet. 

 

I ett senare mail, den 6 december 2012, besvarar H&M frågan varför ingen bolagsskatt betalas 

i länder som Bangladesh, Pakistan och Vietnamn. Det vill säga länder där H&M utför sin 

produktion, men där de inte äger några dotterbolag. H&M besvarar denna fråga genom att 

förklara hur deras koncern är uppbyggd och avslutar sedan sitt svar med att påminna Kalla 

Fakta om att H&M bidrar med skatt på andra sätt:  

 
Vi finns till exempel på plats med ett stort antal medarbetare i Bangladesh så självklart 

bidrar vi ur ett skatteperspektiv till landet med skatt och sociala avgifter för de anställdas 
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inkomster samt med moms för de varor och tjänster som våra anställda på vårt 

representationskontor i Bangladesh köper. 

 

I samma frågeformulär, som besvaras av H&M den 6 december 2012, kritiseras H&M för att 

utnyttja fattigdomen i Asien för att kunna behålla låga kostnader. Där besvarar H&M frågan 

genom att bland annat påminna om att de både främjar och bidrar till arbetstillfällen. H&M 

skriver: 
Vi delar självklart uppfattningen om att handel främjar ett lands utveckling på sikt. Totalt 

sett bidrar H&M till över en miljon arbetstillfällen i världen. Merparten av dessa finns hos 

de underleverantörer i framförallt en rad asiatiska länder som på H&M:s uppdrag tillverkar 

de plagg som säljs. H&M äger inga egna fabriker och använder idag cirka 700 fristående 

leverantörer. 94 

 

Kalla Fakta söker även svar på om Karl-Johan Perssons möte med Bangladesh 

premiärminister endast var ett PR-utspel. H&M:s svar på denna fråga går att finna på sida 5 i 

samma mail, där H&M uttalar sig om att Karl-Johan Perssons besök var till för att kunna 

påverka lönefrågan i rätt riktning. H&M  skriver: 

 
Karl-Johan Perssons besök i Bangladesh har betytt mycket för att driva frågan framåt 

ytterligare och besöket har fått ett oerhört stort genomslag i branschen vilket har gjort att 

andra företag också trycker på för att förändra situationen gällande lönefrågan i landet.95 

 

Uttryckligen menar H&M att Karl-Johan Perssons besök gjort mycket nytta för lönefrågan 

och framställer besöket som en godhjärtad handling för landet.  

 

H&M använder sig tydligt av Benoits bolstering då de försvagar Kalla Faktas bild av 

företaget genom att framställa sina godhjärtade handlingar och  då de påvisar sitt arbete i 

lönefrågan. Med hjälp av detta visar H&M sin välvilja (eunoia)  gentemot textilarbetarna, då 

de väljer att arbeta för att uppnå deras behov. H&M menar att de gör allt för att försöka 

förändra situationen och lösa problemet genom att  leda utvecklingen framåt i en positiv 

riktning. Detta genom att bland annat samarbeta med organisationer som på plats arbetar för 

att öka textilarbetarnas levnadslöner i produktionsländerna.  H&M påvisar att de har kunskap 

om  vad som krävs för att driva frågan framåt i rätt riktning och  framhäver på sätt sin 

handlingsklokhet (fronesis) och även sin goda karaktär(arete). 
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Genom att framställa sina godhjärtade handlingar och påvisa sitt arbete stärker H&M bilden 

av företaget mot en mer positiv riktning  som skiljer sig från den  bild Kalla Fakta valt att 

måla upp, där de framställde H&M  som ett vinstdrivande företag, som inte tar någon som 

helst hänsyn till hur arbetsförhållandena ser ut för de som tillverkar deras produkter.   

6.2.4 Attack mot anklagarna 
Längre fram i korrespondensen blir det ju tydligare att H&M valt att framställa Kalla Fakta 

som boven i dramat. H&M väljer att gå till attack mot Kalla Fakta genom att ifrågasätta deras 

arbetsmetoder. Detta uttryck benämner Benoit som attack accuser, som handlar om att 

minska trovärdigheten hos anklagarna för att mildra anklagelsens negativa karaktär. I det här 

fallet handlar det om att minska Kalla Faktas och kritikers trovärdighet, genom att framställa 

dem som okunniga. H&M  väljer alltså att attackera Kalla Faktas trovärdighet genom att 

bland annat kritisera deras journalistik: 

 
Det finns säkert ytterlighetsåsikter och kritiker som har en rad olika åsikter men majoriteten 

av alla organisationer, säkert över 90 procent menar att handel är av största betydelse för att 

avskaffa fattigdomen och det finns tydliga bevis på att detta har skett och sker. Det är enligt 

vår uppfattning Kalla Faktas uppgift att på ett seriöst journalistiskt sätt balansera olika 

ytterlighetsåsikter och ge en nyanserad bild av verkligheten. Vi har tydligt klargjort för hur 

vår koncernstruktur funderar i flera av våra svar-men det går säkert alltid att finna de som 

är kritiska. 96 

 

Detta uttalande sker i det mail som skickas till Kalla Faktas redaktion den 6 november 2012 

efter att Kalla Fakta efterfrågat ett svar angående varför kritiker menar att H&M utnyttjar 

fattigdomen i Asien för att få låga kostnader i sin produktion. H&M ifrågasätter Kalla Faktas 

journalistik och menar att granskningen inte utförts på ett korrekt sätt om de framställer H&M 

som ett företag som utnyttjar fattigdomen. Förutom att attackera Kalla Fakta, attackerar H&M 

även kritikerna som fört fram de uttalanden som Kalla Fakta påstår. Detta sker även senare i 

samma mail: ”Att vissa kritiker menar att vår vd Karl-Johan Perssons möte med 

premiärministern i Bangladesh skulle vara ett PR-utspel ser vi som ytterst beklagligt och 

anmärkningsvärt.”97 Samma dag som detta mail skickas, den 6 december 2012, väljer H&M 

att  informera TV4 och Kalla Fakta om att en anmälan har skett till Granskningsnämnden. 

                                                           
96 Bilaga: Mail 6/12 2012 (1) 
97 Bilaga: Mail 6/12 2012 (1) 



31 
 

Denna information sker även den via mail till både TV4:s och Kalla Faktas redaktion. H&M 

skriver: 

 
Det vi dock reagerar kraftigt på är Kalla Faktas oetiska arbetsmetoder och den onyanserade 

bild ni väljer att måla upp. Efter att ha varit i kontakt med er under sex månader ser vi 

dessvärre att det finns återkomande mönster där ni konsekvent utesluter väsentlig 

information som vi försett er med och också kraftigt vinklar innehållet för att passa era 

syften. 98 

 

H&M avslutar detta mail med att skriva: ”Vi saknar förtroende för Kalla Fakta och 

anser att era arbetsmetoder varken är korrekta eller etiska och att ni har passerat 

gränsen för vad som är rimligt och etiskt försvarbart.”99 

 

H&M menar att Kalla Faktas arbetsmetoder är oetiska och att deras granskning inte har skett 

på ett sanningsenligt sätt och att de därför inte borde anses som trovärdiga.  

Det sista dokumentet som korrespondensen innehåller, består av en anmälan som H&M gör 

till granskningsnämndens yrkesetiska nämnd den 10 december 2012. I denna anmälan väljer 

H&M att lägga fokus på TV4 som står bakom valet att sända granskningen samt den 

granskning som ska komma att sändas den 12 december och som är anledningen till att H&M 

publicerar korrespondensen på sitt newsroom. H&M  börjar anmälan, med att skriva: 

 
Härmed vill vi göra en anmälan till Granskningsnämnden för de pågående arbetsmetoder 

som TV4 och programmet Kalla fakta använder sig av. Vi anser att TV4 brutit mot reglerna 

om respekt för privatlivet i reglerna för andra kanaler i marknätet än SVT och UR. 100 

 

Senare i anmälan beskriver H&M  de felaktiga arbetsmetoder som Kalla Fakta 

utfört: 
För två veckor sedan filmade TV4 vid Stefan Perssons hem i England utan tillstånd. Vid 

grindarna blev de informerade om att respektera privat område och att det inte är tillåtet att 

filma, bland annat pga säkerhetsskäl. Vi ringde också upp och talade med Jonas 

Gummesson, nyhetschef på TV4, som försäkrade att man inte hade tagit sig in på privat 

område. Efter detta valde Jonas Gummensson istället att beordra en helikopter som under 
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fredagen 24 november tog sig över grindarna och filmade på 10 meters höjd in i Stefan 

Perssons bostad. 101 

 

[…]Vi har bilder som visar att helikoptern flyger alldeles intill huset och filmar in i det. Vi 

har också talat med helikopterbolaget som säger att de varit anlitade av TV4 och att TV4 

vidare påstått att de fått tillåtelse av Stefan Persson att filma. Detta är felaktigt. Stefan 

Persson har inte gett sitt medgivande till filmning för någon av gångerna.102 

 

Dessa uttalanden blir H&M:s sätt att attackera Kalla Faktas arbetsmetoder och på så sätt 

deras etiska trovärdighet.  Detta gör H&M  genom att ifrågasätta Kalla Faktas goda karaktär 

(arete) i form av deras arbetsmetoder. H&M menar dessutom  att Kalla Faktas granskning har 

målat upp en onyanserad bild av företaget genom att utesluta en hel del väsentlig information. 

H&M menar också att Kalla Fakta arbetar utifrån ett oetiskt arbetssätt då de valt att kraftigt 

vinkla information, som H&M delat med sig av, för att uppnå sitt eget syfte.  

 

H&M ifrågasätter även Kalla Faktas välvilja (eunoia), som framförallt handlar om att ta 

hänsyn till allas behov.  För H&M  innebär denna attack, enligt min tolkning, ett försvagat 

ethos då H&M väljer att skylla ifrån sig sitt eget handlande. I denna form av uttalanden väljer 

H&M  att kritisera några som de själva blivit kritiserade av. Detta leder i sin tur till att H&M:s 

goda karaktär (arete)  och handlingsklokhet (fronesis) försvagas på grund de återigen väljer 

att skylla ifrån sig för att försöka stärka sitt ethos, men denna gång mer explicit.   

 

6.3 Sammanfattning av H&M:s försvarsstrategier 
H&M  inleder med ett mail, den 22 november 2012, då de väljer att förneka att Kalla Faktas 

granskning stämmer överens med sanningen och istället framställa sin egen version. H&M 

använder sig av statuslärans constitutio coniecturalis och Benoits denial för att tydligt och 

enkelt förklara hur H&M arbetar. Detta för att försvaga den bild som Kalla Fakta valt att måla 

upp. H&M väljer att fortsättningsvis använda sig av statuslärans constitutio coniecturalis, 

men uttrycker detta i form av Benoits bolstering.  

 

H&M målar tydligt upp företaget som godhjärtat genom att framhäva sin välvilja och goda 

karaktär. På så vis försöker de utesluta bilden av H&M som ett oetiskt företag som endast 

drivs av företagets vilja att gå med vinst. Detta stärker H&M:s ethos i jämförelse med hur 
                                                           
101 Bilaga: Mail 10/12 2012 
102 Bilaga: Mail 10/12 2012 
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Kalla Fakta valt att framställa H&M som ett oetiskt företag. Dels påpekar H&M att de vet hur 

de ska handla för att utvecklingen av textilarbetarnas levnadslöner ska utvecklas i en positiv 

riktning, genom att påvisa sin handlingsklokhet (fronesis).  

 

H&M framhäver även sin välvilja (eunoia) genom att presentera bevis på att de arbetar för 

textilarbetarnas löneförhållanden och inte endast för egen vinning. På så sätt visar H&M  även 

sin goda karaktär (arete). I de två följande mailen, från den 4 december och 6 december 

2012, väljer H&M att byta försvarsstrategi och använder sig istället av statuslärans constitutio 

qualiatis underavdelningar: translatio criminis då de väldigt kort väljer att besvara Kalla 

Faktas frågor genom att lägga ansvaret för sin handling på en omständighet.  Bland annat 

menar H&M att det inte finns någon branschstandard att följa när det kommer till 

textilarbetarnas levnadslöner och att de därför valt att följa FN:s definition. Kalla Fakta 

menar att detta krav, i jämförelse med det krav som H&M:s konkurrenter valt att ställa, är 

alldeles för diffust. Detta är ett uttryck som Benoit benämner som evading responsibility, som 

handlar om att tillskriva en omständighet orsaken till handlandet.  

  

Slutligen väljer H&M att attackera anklagarna genom att kritisera Kalla Faktas 

arbetsmetoder, vilket är ett sätt att försöka minska granskningens negativa bild av H&M, 

något som Benoit benämner som attack accuser. I denna situation handlar detta om att 

ifrågasätta Kalla Fakta för att i sin tur reducera, eller åtminstone minska, den negativa bild 

som de målat upp av H&M. Denna attack syns allra först i det mail som H&M skickar till 

TV4 och Kalla Faktas  redaktion den 6 december 2012 för att informera dem om att en 

anmälan gjorts till Granskningsnämnden.  

 

En anmälan som H&M egentligen väljer att skicka till Granskningsnämndens yrkesetiska 

nämnd den 10 december 2012  och som förtydligar H&M:s kritik mot Kalla Fakta. Denna 

utveckling i mailen tyder på att H&M  känner sig hotade av den bild som Kalla Fakta målat 

upp av företaget, då de först väljer att framhäva en bättre bild av sig själva för att sedan 

ifrågasätta Kalla Faktas etiska trovärdighet och deras ethos. Korrespondensen blir därför en 

del av arbetet för att försöka återuppta H&M:s skadade ethos och även en del av 

återhämtningsarbetet av den förtroendekris som H&M ställts inför.  
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7. Diskussion och slutsats 
Jag började med att studera hur H&M valt att hantera Kalla Faktas granskning och hur detta 

påverkade H&M:s ethos, med hjälp av teorier om kriskommunikation och ethos. Sedan 

studerades korrespondensen mellan H&M och Kalla Fakta på en djupare nivå för att 

undersöka om H&M valt att uttrycka någon form av försvar och i så fall hur det tog sig  

uttryck. För att undersöka detta användes en närläsningsmetod för att utnämna delar från 

Benoits apologia-teorier och retorikens statuslära i materialet.  

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera huruvida H&M:s hantering av situationen och 

korrespondensen potentiellt kan påverka H&M:s ethos. Avslutningsvis presenteras en slutsats 

för att förtydliga studiens resultat. 

7.1 Diskussion 
Den 10 december 2012 väljer H&M att publicera en korrespondens med Kalla Fakta på sitt 

newsroom. Där förklarar H&M  uttryckligen att korrespondensen publicerats med anledning 

av att Kalla Fakta valt att sända en efterföljande granskning om företaget.  Detta kan tolkas 

som ett strategiskt val från H&M:s sida då de publicerar en korrespondens med sina egna 

uttalanden om hur de arbetar, två dagar innan en efterföljande granskning kommer att sändas 

på TV4. Även fast H&M själva inte uttrycker att korrespondensen publiceras i syfte att 

återuppta sitt skadade ethos och försvaga den bild som Kalla Fakta valt att måla upp av 

företaget, kan korrespondensen  tolkas som en respons på den första granskningen. Trots att 

korrespondensen förmodligen inte ens var tänkt att publiceras när kontakten mellan Kalla 

Fakta och H&M inleddes, blir korrespondensen en del av H&M:s återhämtningsarbete. 

 

Korrespondensen ökar chanserna för H&M  att måla upp en egen, eller en till viss del ny, bild 

av företaget som motsäger den bild Kalla Fakta valt att måla upp. På så sätt tar H&M chansen 

att återuppta sitt ethos och på så sätt förstärka sitt härledda ethos efter att Kalla Faktas 

granskning bidragit till ett försvagat inledande ethos. Utgången går självklart bara att avgöras 

av omvärlden och kanske framför allt H&M:s intressenter som kan antas vara aktieägare och 

konsumenter. Dock har H&M chansen att ge en nyanserad bild av företaget och jag anser att 

H&M:s publicering av korrespondensen endast ger företaget  fördelar i deras 

återhämtningsarbete för att försöka återuppta deras skadade ethos.  
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Analysens resultat visar att H&M:s försvarsstrategi förändras över tid i korrespondensen med 

Kalla Fakta. Var strategi påverkar även ethos beståndsdelar olika, vilket leder till att H&M:s 

ethos förändras i korrespondensen. H&M  börjar först och främst att använda sig av 

statuslärans constitutio coniecturalis  för att försvaga den bild som Kalla Fakta valt att måla 

upp av företaget. H&M försvagar Kalla Faktas bild genom att framställa deras godhjärtade 

handlingar. Benoit benämner dessa strategier som denial och bolstering. Denna del av 

försvaret ökar möjligheterna för H&M att stärka sitt härledda ethos då de påvisar sin 

handlingsklokhet (fronesis),goda karaktär (arete) och välvilja (eunoia) för att förändra 

lönesituationen för textilarbetarna. Därefter väljer H&M att använda sig statuslärans 

constitutio qualitatis underavdelning: translatio criminis, då de kort uttrycker att 

omständigheter varit orsaken till att H&M handlat som de har gjort. Bland annat menar H&M 

att FN:s definition av levnadslöner påverkat den definition som går att finna i deras egen 

”uppförandekod”.  

 

Detta tar sig uttryck i det som Benoit benämner som evading responsibility, som handlar om 

att tillskriva en omständighet som orsaken till att man valt att agera som man har gjort. Denna 

strategi innebär enligt min mening att H&M:s ethos försvagas,  då de väljer att skylla ifrån sig 

ansvaret för sitt eget handlande för deras egen vinnings skull, vilket i sin tur fråntar H&M:s 

goda avsikter med att följa dessa riktlinjer och definitioner.    

 

Slutligen väljer H&M att ifrågasätta Kalla Faktas arbetsmetoder under granskningen, för att 

på så sätt minska Kalla Faktas trovärdighet. H&M använder sig av det som Benoit benämner 

som attack accuser, som i denna situation framförallt handlar om att ifrågasätta Kalla Faktas 

granskande journalistik. Denna attack, eller ifrågasättande försvagar Kalla Faktas ethos 

samtidigt som det även påverkar H&M:s ethos negativt. Det blir återigen ett sätt för H&M att 

skylla ifrån sig sitt handlande, men denna gång mer explicit, genom att påpeka att någon 

annan använt fel arbetsmetoder för att få fram en viss information. I andra fall skulle denna 

strategi möjligtvis kunna bidra till ett förstärkt ethos, men i och med att H&M själva väljer att 

frånsäga sig ansvaret och inte på något sätt erkänna att de har gjort fel bidrar denna strategi till 

ett försvagat ethos.   

 

Hur H&M:s hantering och val av försvarsstrategier har påverkat H&M:s slutliga ethos  är 

svårt att konstatera, eftersom det handlar om hur H&M:s försvar har tagits emot av 

omvärlden. Det man dock kan se är att korrespondensen kan tolkas som ett försök att 
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förstärka H&M:s ethos och att ethos förändras med de val av försvarsstrategier som H&M 

väljer att använda sig av. I korrespondensen har H&M möjligheten att kunna påverka den bild 

som Kalla Fakta valt att måla upp av H&M. H&M påverkar Kalla Faktas bild genom att 

bland annat använda sig av Benoits denial och bolstering, som dels handlar om att förneka att 

informationen stämmer överrens med sanningen för att därefter påvisa H&M:s godhjärtade 

handlingar i sitt arbete. H&M kan därmed lyckas förändra den ursprungliga bilden av 

företaget som Kalla Fakta valt att målat upp och på så sätt stärka sitt ethos. Korrespondensen 

blir därmed en del av H&M:s återhämtningsarbete för att försöka ta sig ur den förtroendekris 

de ställts inför. 

7.2 Slutsats 
I min studie har jag kunnat konstatera att H&M, som ett världsledande företag,  valt att  

publicera korrespondensen med Kalla Fakta som en del av ett återhämtningsarbete genom att 

försöka måla upp en egen, och till viss del ny, bild av företaget, som motsäger den bild Kalla 

Fakta valt att måla upp, för att på så sätt försöka förstärka företagets ethos. 

 

Genom en närläsningsmetod har delar av Benoits apologia-teori identifierats. Dessutom har 

retorikens statuslära bidragit till att urskilja hur H&M:s försvar kommer till uttryck i 

korrespondensen med Kalla Fakta, där jag framförallt kunnat konstatera att H&M:s 

försvarsstrategier förändrats över tid och att dessa strategier fokuserar på olika delar av ethos 

tre beståndsdelar.  Dessa val av strategier har i sin tur har sammantaget kunnat påverka 

H&M:s ethos, genom att framställa en mer tydlig bild av H&M:s arbete i 

produktionsländerna. Dessvärre är det svårt att avgöra till hur stor utsträckning 

korrespondensen bidrar till att förstärka H&M:s ethos.  

 

Det kan dock konstateras att H&M:s val av strategier påverkar företagets ethos  och förändras 

i takt  med hur försvarsstrategierna förändras. Korrespondensen kan därför anses som ett 

medel för att påverka Kalla Faktas bild av företaget och därigenom förstärka H&M:s ethos. 

Korrespondensen blir därmed en del av återhämtningsarbetet för att påverka H&M:s slutliga 

ethos efter den negativa bild som Kalla Fakta valt att måla upp av företaget. 
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8. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att studera H&M:s  hantering av Kalla Faktas granskning den 

24 oktober 2012. Det vill säga hur H&M valt att svara på Kalla Faktas granskning och hur 

detta potentiellt har påverkat H&M:s arbete i att förstärka sitt ethos. I denna studie har jag 

även valt att undersöka om H&M  valt att uttrycka någon form av försvar och i så fall hur 

detta tar sig uttryck i en korrespondens med Kalla Fakta som H&M publicerat på sitt 

newsroom den 10 december 2012. 

I uppsatsen har jag utgått från följande frågeställningar: 

• På vilket sätt har H&M valt att hantera Kalla Faktas granskning? 

• Vilka aspekter i korrespondensen mellan H&M och Kalla Fakta kan identifieras som 

ett uttryck av försvar? 

• På vilka sätt kan H&M:s hantering och korrespondens potentiellt påverka företagets 

ethos? 

 

Med hjälp av teorier om kriskommunikation har jag haft möjlighet att blottlägga hur H&M 

valt att hantera Kalla Faktas granskning.  Men även med hjälp av William L. Benoits 

apologia-teorier och retorikens statuslära har jag kunnat se hur H&M använt sig av försvar 

och hur detta kommer i uttryck i korrespondensen med Kalla Fakta genom CTA(close textual 

analysis) och en hermeneutiskt tolkande forskningsmetod. 

 

För att besvara mina frågeställningar har jag kommit fram till att H&M publiceringen 

avkorrespondensen med Kalla Fakta bidragit till en del av återhämtningsarbetet för att måla 

upp en egen, och till viss del ny, bild av företaget som ställer sig i motsats till den bild Kalla 

Fakta valt att måla upp. I korrespondensen har jag kunnat konstatera att H&M använder sig 

av försvarsstrategier som förändras över tid. H&M  börjar dels med att försvaga Kalla Faktas 

påståenden genom att själva informera om deras arbete och påminna om deras godhjärtade 

handlingar. Senare i korrespondensen väljer H&M skylla ifrån sig ansvaret på omständigheter 

som de menar påverkat deras handlande. H&M avslutar sedan korrespondensen med att 

ifrågasätta Kalla Faktas arbetsmetoder för att minska deras trovärdighet i anklagelserna . 

 

Som slutsats har jag konstaterat att det är svårt att bestämma hur hanteringen och försvaret har 

påverkat H&M:s slutliga ethos. Dock påverkas företagets ethos av de val av försvarsstrategier 

som H&M väljer att göra. Korrespondensen blir därmed en del av återhämtningsarbetet för att 

förstärka H&M:s ethos och på så sätt, till viss del, reducera Kalla Faktas bild av företaget. 



38 
 

9. Käll- och litteraturförteckning 
 

Tryckta källor  

Benoit, William L. (2005) Accounts, Excuses and Apologies: A Theory of Image Restoration 
Strategies, State University of New York: New York 

[Cicero] (2009). Ad Herennium. 3. uppl. Retorikförlaget 

Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009). Kriskommunikation. 1. uppl. 

Malmö: Liber 

Hearit, Berkshire Diana & Hearit, Keith M. (2011) NPR Under Fire: On the Kategoria-Based 
Apologia of Juan Williams, Journal of Radio & Audio Media 18(1), pp. 65–83 

Hansson- Nylund, Helena, Dialoger om fotbollsvåld: förebyggande kriskommunikation, Mral 
& Vigsø, (2013, under, publ.) Krisretorik: Retoriska aspekter på kriskommunikation 

Hellspong, Lennart (2004). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 2., [utök.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Hellspong, Lennart (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur 

Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Kuypers, Jim A. (red.) (2009). Rhetorical criticism: perspectives in action. Lanham, MD: 
Lexington Books 

Lindqvist, Janne, Vad gäller saken? Statusläran som verktyg för retorisk 
argumentationsanalys, Rhetorica Scandinavia 2005::33 

Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (2013, under, publ.) Krisretorik: Retoriska aspekter på 
kriskommunikation  

Pettersson, Bo (2001) Handels Männen: Så skapade Erling och Stefan Persson sitt 
modeimperium, Stockholm: Ekerlid 
 
Vigsø, Orla, Kriskommunikation – men från vem till vem? Rhetorica Scandinavia 2008::46 
 
Vigsø, Orla, Tårtkalaset och allmänhetens förtroende: en studie av Migrationsverkets 
kriskommunikation, Mral & Vigsø, (2013, under, publ.) Krisretorik: Retoriska aspekter på 
kriskommunikation 
 

 



39 
 

Otryckta källor 
H&M:s korrespondens med Kalla Fakta, bilaga 

Uppsatser.se: Berg, Hanna & Bermudez, Isabel, Upprepning - tröttsamt eller effektivt?-En 
kvalitativ textanalys av Kalla Fakta Studios debattprogram ”Drömmen om levnadslön”, 
hämtad 020513 
http://www.uppsatser.se/uppsats/9df4107065/ 

Internetsidor 

H&M: Med anledning av Kalla Faktas program, 121212, hämtad 080413 

http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSecti

on/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html 

H&M: Produktion, oklar publ., hämtad 080413 

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Production.html 

H&M: Styrelse, oklar publ., hämtad 080413 

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Board-of-

Directors.html 

H&M: Verkställande direktör, oklar publ., hämtad 080413 

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Managing-

Director.html 

 

TV4play: Kalla fakta 1 - About Hennes & Mauritz, 241012, hämtad 080413 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717 

 

TV4play: Kalla fakta Studio del 2 - Drömmen om levnadslön, 241012, hämtad 080413 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403 

TV4play: Kalla Fakta, oklar publ., hämtad 080413 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta 

TV4: Kalla Fakta vann pris för Sommerlath-granskningen, 180412, hämtad 080413 

http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-vann-pris-f%C3%B6r-sommerlath-

granskningen-4fc33b4604bf72228b0009cc 

 

Svenska Dagbladet: H&M:s vd om misstänkta slavlöner, 251012, hämtad 130413 
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-
slavloner_7612298.svd 

Expressen: Lennart Ekdal lämnar ”Kalla Fakta” i TV4, 290113, hämtad 130413 
http://www.expressen.se/nyheter/lennart-ekdal-lamnar-kalla-fakta-i-tv4/ 

http://www.uppsatser.se/uppsats/9df4107065/
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/en/news/newsroom/news.html/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/med-anledning-av-kalla-faktas-program.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Production.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Board-of-Directors.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Board-of-Directors.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Managing-Director.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Managing-Director.html
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232717
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta
http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-vann-pris-f%C3%B6r-sommerlath-granskningen-4fc33b4604bf72228b0009cc
http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-vann-pris-f%C3%B6r-sommerlath-granskningen-4fc33b4604bf72228b0009cc
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd
http://www.expressen.se/nyheter/lennart-ekdal-lamnar-kalla-fakta-i-tv4/


40 
 

Media Mätning i Skandinavien(MMS): Webbpublik, oklar publ., hämtad 130413 
http://hottopweb.mms.se/Weekly/Program/2012-43/Sites/1001029? 

 
Media Mätning i Skandinavien(MMS): Tvpublik, oklar publ., hämtad 130413 
http://mms.se/hottop/hottop.asp?profil=7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hottopweb.mms.se/Weekly/Program/2012-43/Sites/1001029?
http://mms.se/hottop/hottop.asp?profil=7


41 
 

Bilaga 
Nedanstående bilaga utgör den korrespondens med Kalla Fakta som går att återfinna på 

H&M:s newsroom. 

Mail: 22/11 2012 
Stockholm 22 november 2012 

Information från H&M till Kalla Fakta 
 
Vi har tidigare skickat över information till er om hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hos 
våra leverantörer samt om vårt hållbarhetsarbete. Nedan finner ni information och 
uppdateringar kring detta. 
 
H&M äger inga fabriker. Vi köper varor från fristående leverantörer vilka vi har ett nära och 
bra samarbete med. Dessa finns främst i Asien och Europa. 
 
Vi anser att våra leverantörers anställda ska kunna leva på sin lön och det kravet har vi 
även formulerat i vår uppförandekod som bygger på FN:s deklaration. Idag finns det ingen 
enhetligdefinition kring levnadslön. Tills det gör det kommer vi att stödja FN:s val av 
definition.  
 
H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att 
samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. 
 
Vi är medvetna om att det finns branschutmaningar och arbetar därför tillsammans med 
andra företag, organisationer och även på politisk nivå för att genomföra bestående 
förändringar för textilbranschen. Det är viktigt vad ett stort företag som H&M gör i 
praktiken. Vi arbetar därför dagligen för att driva frågan framåt, och i det arbetet är vi tydliga 
med att vi stödjer arbetarnas kamp för bättre löner. Vi står fast vid att ingen i vår bransch gör 
mer än vi, även om man ibland kan få intrycket av det om man tittar ytligt på vissa 
konkurrenters uppförandekoder och kommunikation. 
 
Samma fabriker som H&M köper produkter ifrån tillverkar även kläder för många andra 
klädmärken där utpriset i butik skiljer sig kraftigt åt. Det är viktigt att förstå att de 
anställda på en fabrik har samma lön oavsett vilket klädmärke de tillverkar åt och 
oavsett vad det slutgiltiga priset är i butik. Följaktligen betyder det att dyrt inte 
nödvändigtvis är lika med bättre. H&M håller låga priser genom låga pålägg, stora volymer, 
effektiv logistik, inga mellanhänder, egen design och egna butiker. 
 
Internationell handel spelar en viktig roll för länders utveckling eftersom det är en källa 
till ekonomisk tillväxt och hjälper till att lyfta människor och nationer ur fattigdom. H&M 
bidrar till mer än 1 miljon arbetstillfällen för människor runt om i världen, främst för 
kvinnor, och genom att vara närvarande i dessa länder påverkar vi utvecklingen i positiv 
riktning. 
 
Våra kunder kan med gott samvete köpa varor från H&M i förvissningen om att H&M 
som företag arbetar aktivt och engagerat för att påverka och förbättra arbetsvillkoren 
för textilarbetare. 
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Ända sedan 2006 har vi arbetat med att driva lönefrågan i Bangladesh. Det har gett resultat i 
form avlöneökningar. Vi nöjer oss inte med det utan fortsätter våra aktiviteter för att påverka 
på politisk nivå i både Bangladesh och i Kambodja. 
Vi har som ni vet arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor sedan 90-talet. Nedan finner ni några 
exempel på aktiviteter som genomförts under hösten 2012. 

• H&M:s vd Karl-Johan Persson besökte i början av september i år Bangladesh 
där han framförde krav på högre löner för textilarbetare samt årlig revision i 
ett möte med premiärministern Sheik Hasina. 
http://about.hm.com/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/
hmin-bangladesh-a-short-film.images.videos.html 
 
Detta tydliggjordes samtidigt vid en presskonferens i Dhaka dagen därpå. 
 
Under samma resa träffade H&M:s vd Karl-Johan Persson fackordförande, 
motsvarande LO:s ordförande, Roy Ramesh, Bangladesh National Council of 
Textile, för att diskutera behovet av höjda löner, fackföreningsfrihet samt brandsäkerhet i 
fabrik. 
 
• I oktober träffade H&M:s hållbarhetschef Helena Helmersson Kambodjas vice 
premiärminister Sar Kheng då hon framförde önskemål om att ytterligare 
stärka arbetarnas rättigheter och dialogen med arbetsgivare, för att bättre kunna förhandla 
sin lön. 
 
• Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med denna fråga i både Kambodja och i våra 
andra produktionsländer genom vårt samarbete med ILO:s organisation 
Better Factories som arbetar för bättre arbetsförhållanden i fabrik. Det sker genom 
arbete direkt med fabriker men också genom att bygga institutioner för att säkra 
arbetstagarnas rättigheter. Better Factories uppskattar H&M för att vi aktivt delta vid 
förhandlingar och för att vi får arbetsmarknadernas parter att komma till 
förhandlingsbordet. Se citat BFC nedan. 
 
• Vi inledde under hösten ett projekt med fackorganisationen IF Metall i 
Kambodja. Genom att applicera den svenska modellen hos leverantörer i 
Kambodja ska projektet stärka dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare och lära 
dem vikten av samarbete och kollektivavtal. 
 
• I början av november träffade H&M handels- och finansministern i 
Bangladesh tillsammans med andra företag som har leverantörer i landet. Vi 
framförde återigen våra synpunkter rörande lönefrågan, att vi vill att 
minimilönen för textilarbetarna i Bangladesh ska höjas samt revideras årligen samt att 
gå att leva på. 
 
• Vi träffade nyligen även en av rådgivarna till Bangladesh premiärminister och 
vid det mötet lyfte vi bland annat lönefrågan och hur viktigt det är att 
åstadkomma en förändring så att minimilönen höjs och att årliga revideringar 
sker. 
 
• H&M fortsätter att utbilda arbetare i Bangladesh, Kambodja och andra länder i 

deras rättigheter och hur man förhandlar sin lön. Sedan 2008 har nu nära 500 
000 arbetare hos leverantörer ibland annat Bangladesh fått utbildning i 

http://about.hm.com/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/hmin-bangladesh-a-short-film.images.videos.html
http://about.hm.com/content/hm/NewsroomSection/sv_se/NewsRoom/NewsroomDetails/hmin-bangladesh-a-short-film.images.videos.html
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löneförhandling. Better Factories uppskattar H&M för att våra leverantörer i 
Kambodja låter Better Factories genomföra utbildningar i arbetares rättigheter. 
 

Citat från Jill Tucker, Better Factories Cambodia, ILO: 
• “ILO-Better Factories Cambodia (ILO-BFC) considers H&M to be a supportive 

partner in efforts to improve working conditions in Cambodia’s garment industry. 
Through its local presence on the ground in Cambodia, H&M has strongly supported 
ILO-BFC’s efforts to address ongoing concerns around fainting in the garment sector, 
and was engaged with local stakeholders during the recent negotiation between 
employers and unions on a Memorandum of Understanding for improving industrial 
relations. In addition, H&M's sourcing staff works closely with its staff responsible 
for corporate social responsibility, which ILO-BFC has recognized as an important 
collaboration in the effort to incentivize factories to improve working conditions.  
 
The garment industry in Cambodia is relatively new and many challenges remain. 
There is a great deal more that all brands sourcing from the country can do to 
strengthen industrial relations and ensure improved livelihoods for workers. H&M is 
among a group of brands who are committed and cooperative. We will continue to 
work closely with them.” 
 

Jill Tucker, Program Manager, Better Factories Cambodia 
 

H&M stödjer sedan hösten 2011 en lönemodell som är framtagen av en specialist på FN-
organet ILO, Fair Wage Network. Lönemodellen tar bland annat hänsyn till 
levnadskostnader, fabrikens lönsamhet, inflationen i landet och huruvida löner sätts utifrån 
förhandling. Vi anser att Fair Wage Networks modell har mest potential att hjälpa arbetarna 
till en lön som går att leva på över tid. 
 
Citat Fair Wage Network: 

 
• "The strength of the Fair Wage approach lies in its multidimensional nature. By 
collecting data and information on 12 complementary dimensions, it captures the whole 
wage story in the enterprise. The living wage is one of those dimensions but is not the 
only one. The Fair Wage approach goes beyond any particular number to improve pay 
systems, adjustment mechanisms and social dialogue, thus leading to sustainable wage 
developments. By promoting a more stable and predictable pay system for both 
employers and employees, it enhances enterprise's capability to adjust wages more 
regularly in the future.” 
 
Daniel Vaughan-Whitehead, specialist på lönefrågor inom FN-organet ILO och ansvarig 
för Fair WageNetwork 
 

Vårt hållbarhetsarbete erkänns av ledande organ inom hållbarhet och vi samarbetar med 
organisationer som UNICEF och WWF i olika projekt. 
 
Citat UNICEF: 
 

• ”Vi på UNICEF samarbetar med företag som tydligt tar ställning för barns rättigheter 
och följer de regler som ställts upp av UNICEF internationellt. Alla företag vi 
samarbetar med granskas kontinuerligt och vi ställer höga krav. Det innebär bland 
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annat att vi kräver att företagen har en uppförandekod, att de lever upp till den, att de 
följer nationella lagar och internationella överenskommelser och att det arbetar aktivt 
med att stärka barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Vi väljer att samarbeta med 
företag som är villiga att bidra till utveckling, både genom ett aktivt hållbarhetsarbete 
och genom att investera i UNICEFs arbete. Därför är vi stolta över att få arbeta 
tillsammans med H&M som tar ett så stort ansvar för att driva sociala frågor och vi 
nämner ofta H&M som en förebild i olika sammanhang. Att H&M aktivt arbetar med 
att förbättra och förstärka inflytandet för dem som arbetar i leverantörskedjan ser vi 
förstås också positivt på. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.” 
 
Véronique Lönnerblad, Generalsekreterare UNICEF Sverige 
 

Koncernstruktur och skatt 
 
H&M genomförde 2007 en översyn och renodling av koncernstrukturen för att kunna 
möjliggöra framtida kraftig expansion och för att förenkla varuförsörjningen med 
regionindelningen av våra försäljningsländer. Det gjordes också för att möta OECD:s 
riktlinjer avseende internprissättning och skatt. H&M efterlever rådande skattelagstiftning 
och bolagets koncernstruktur visar tydligt var själva värdet skapas, vilket enligt 
OECD:s riktlinjer avgör hur vinster fördelas och beskattas i internationella bolag. 
 
Renodlingen av koncernstrukturen medförde att de centrala funktionerna för design, inköp, 
logistik och lagerhållning den 1 juni 2007 överfördes till ett separat inköpsbolag, H & M 
Hennes & Mauritz GBC AB och att produktionsfunktionen i Hongkong förstärktes och blev 
central upphandlingsfunktion för koncernen. Information om översynen av koncernstrukturen finns i H&M:s 
årsredovisning 2007, förvaltningsberättelse sidan 51.  
 
Design och sortimentsplanering skapas centralt på huvudkontoret i Stockholm och ingår 
därför i H&M GBC, således skapas värdet för detta i Sverige. Värdet för vår produktion, i 
enlighet med OECD:s riktlinjer, genereras på huvudkontoret för produktion i Hongkong. Vårt 
produktionskontor, som sedan 1978 är strategiskt belägen i Hongkong, tar fram själva 
upphandlingsstrategierna för inköpen hos våra leverantörer samt arbetar med de strategiska 
frågorna kring kontroll och uppföljning av vår uppförandekod, Code of Conduct. 
Orderuppföljningskontoren (representationskontoren) i övriga produktionsländer, bland annat 
i Bangladesh och Kambodja, är organiserade under Hongkong. Således skattar vi i Hongkong 
för de vinster som genereras i produktionsbolaget i Hongkong. I Hongkong betalade H&M 
drygt 800 miljoner kronor i bolagsskatt under 2011. Vi har sedan 2007också butiker i 
Hongkong och Kina som genererar vinster vilket innebär att vi betalar bolagsskatt även för 
den delen av verksamheten i respektive land. 
 
Hongkong var på 1970-talet en stor produktionsmarknad och det regionala inköpsnavet 
(sourcinghubben) i och med möjligheten att via Hongkong göra affärer med framför allt Kina. 
Över tiden har Hongkongs betydelse som produktmarknad minskat och öppnat möjligheten 
till direkta affärsrelationer. Som sourcing-hub är dock Hongkong fortfarande det naturliga 
valet med anledning av den strategiska geografiska positionen med goda förbindelser och 
närheten till många produktionsmarknader i regionen. 
 
H&M äger inte några fabriker utan köper istället in sina varor från fristående leverantörer i 
produktionsländer såsom till exempel Bangladesh och Kambodja. H&M har således inga 
intäkter (se text ovan) i dessa länder och betalar därför inte bolagsskatt där. Däremot 
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genereras andra skatteintäkter än bolagsskatt i produktionsländerna via H&M:s anställda på 
de lokala representationskontoren i form av sociala avgifter men också via de anställdas 
inkomstskatter. Under 2011 betalade H&M sociala avgifter om 54 miljoner kronor för sina 
H&M-anställda i produktionsländerna. 
 
Under 2011 betalade H&M drygt 3,1 miljarder kronor i bolagsskatt i Sverige för de svenska 
bolagen. Därutöver har H&M under 2011 betalat indirekt skatt till svenska staten i form av 
sociala avgifter om drygt 821 miljoner kronor och särskild löneskatt på pensionskostnader om 
50 miljoner kronor. Att skattekostnaden är hög i Sverige är en direkt effekt av att H&M följer 
OECD:s riktlinjer gällande internprissättning och skatt som utgår från att resultatet/vinsten 
ska beskattas där värdet skapas. De senaste fem åren har H&M betalat över 21 miljarder 
kronor i skatt i Sverige varav17 miljarder kronor i bolagsskatt. 
 
Skatt avseende Stefan Persson 
 
Familjen Persson följer naturligtvis skattelagstiftningen och det finns ingen avsikt att 
undanhålla någon skatt på något sätt. Under de senaste tio åren har familjen Persson 
betalat över 6 miljarder kronor i skatt i Sverige. Stefan Persson är sedan många år tillbaka 
skriven i Sverige och har de senaste åren varit Sveriges största privata skattebetalare. 
 
Välgörenhet/donationer 
 
Som börsnoterat företag har H&M även ett ansvar gentemot sina aktieägare att leverera 
avkastning. Cirka 60 procent av H&M:s aktieägare utgörs av bland annat svenska och 
utländska pensionsfonder och småsparare. Det är upp till varje aktieägare att välja hur man 
vill göra med sin avkastning. Familjen Stefan Persson har valt att stötta 
samhällsutvecklingen på olika sätt och har bland annat skänkt delar av just denna 
avkastning till välgörande ändamål. 
 
Till exempel har Stefan Persson skänkt 2,2 miljarder kronor till familjen Erling-Perssons 
stiftelse och också varit en av initiativtagarna till att H&M under 2007 bildade en 
jubileumsstiftelse med anledning av att H&M fyllde 60 år. Ändamålet för Familjen Erling-
Perssons stiftelse är bl a att främja vetenskaplig forskning och stöd till barn och 
ungdomar. 
 
Fakta Familjen Erling-Perssons stiftelse: 
Familjen Erling-Perssons stiftelse har hittills donerat drygt 1,5 miljarder kronor. Dessa pengar 
har gått via donationer till bland annat: 

- Forskning och utveckling inom olika sjukdomar: till Karolinska Institutet, Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, Umeå Universitet: för forskning inom olika sjukdomar som 
diabetes, mag- och tarmsjukdomar, barnsjukdomar, aidsprevention, neurodegenitiva 
sjukdomar som Alzeimer, Parkinson, ALS samt även pengar till Ersta Diakonia för 
pallitativ vård och mag- och tarmsjukdomar. 

- Ungdomar: Fryshuset och Mentor: För att ge ökat stöd till ungdomar 
- Entreprenörsskap: Handelshögskolan i Stockholm, Svenska Handelshögskolan i 

Helsingfors, Stockholms School of Entrepreneurship 
- Modevetenskap: Stockholms universitet. Har bl a instiftat en professur inom 

modevetenskap –vilket är ett helt nytt ämne på Stockholms universitet. 
 

Ändamålet för Familjen Erling-Perssons stiftelse är att: 
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- främja vetenskaplig forskning. 

- lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 
- främja vård och uppfostran av barn. 
-  

H&M:s jubileumsstifelse The Conscious Foundation syftar till att förbättra tillvaron för 
människor där H&M verkar. Hittills har stiftelsen bidragit med pengar till Hand in Hand, 
Rädda Barnen och FRANK Water Projekt och till Gynius AB. Familjen Stefan Perssons 
ambition är att framöver utöka sitt engagemang inom välgörenhet bland annat i 
jubileumsstiftelsen The Conscious Foundation så att den kan växa ytterligare. 
 
Familjen Stefan Persson har dessutom skänkt 1 miljard SEK under hösten 2010 till 
H&M:s alla medarbetare via belöningsprogrammet H&M Incentive Program som startades 
2011. 
 
Aktieutdelning 
 
Utdelningsförslaget till årsstämman 2013 för räkenskapsåret 2012 blir en fråga för styrelsen 
att diskutera när innevarande räkenskapsår avslutats. Förslag till utdelning kommer att 
presenteras i bokslutskommunikén den 30 januari 2013 och läggas fram till årsstämman 
2013 där aktieägarna tar ställning till den föreslagna utdelningen. Eftersom vi är ett 
börsnoterat bolag skrivs det många analyser om H&M och vi kan omöjligt kommentera var 
och en av dessa analyser. H&M har en stark finansiell ställning med en mycket stark 
soliditet, i vår senaste niomånadersrapport uppgick soliditeten till 72,3 procent. Koncernen 
har inga externa lån.  
 
Tidigare föreslagna vinstutdelningar är försvarliga med hänsyn tagen till koncernens och 
moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt med beaktande av de 
krav som verksamhetens art, omfattning, risker och framtida expansionsplaner ställer på 
koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet.  
 
H&M:s utdelningspolicy: H&M:s finansiella mål är att möjliggöra en fortsatt god tillväxt av 
verksamheten samt att ha en beredskap att ta tillvara affärsmöjligheter. Det är angeläget att 
expansionen liksom hittills kan ske med fortsatt hög finansiell styrka och fortsatt 
handlingsfrihet. Styrelsen har mot denna bakgrund fastslagit en utdelningspolicy där 
utdelningsandelen bör motsvara cirka hälften av vinsten efter skatt. Därutöver kan styrelsen 
föreslå att eventuell överskottslikviditet också delas ut. 
 

Mail: 4/12 2012 
H&M verkar på en konkurrensutsatt marknad och vi kan därför inte gå in i detalj och svara på alla de 
frågor som vi får gällande vår verksamhet. Vi har en ändamålsenlig koncernstruktur och följer de 
lagar och regler som finns – se våra svar i mail den 22 november 2012. Vi hänvisar till mer 
information i vår årsredovisning, delårsrapporter och information som finns på hm.com. 
 
HANDEL & EKONOMI 
1. Vilka produktionsländer utöver Bangladesh och Kambodja har 
representationskontor ifrån ert inköpsbolag Pulse Trading Far East Limited i Hong 
Kong? Vietnamn? Indonesien? Sri Lanka? 
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Vi har representationskontor i följande länder som ligger under Pulse Trading Far East Limited, 
Hongkong: Bangladesh, Pakistan, Shanghai, Korea, Vietnam, Indonesien, Kambodja, Sri-Lanka, 
Turkiet, Rumänien och Bulgarien. 
2. Hur stor vinst och utdelning har H&M i Hong Kong? 
Vår koncernstruktur är ändamålsenlig och följer de lagar och regler som finns, t ex följer vi OECD’s 
riktlinjer gällande internprissättning som syftar till att rätt resultat ska redovisas i varje land utifrån 
var värdet skapas – se vårt svar i tidigare mail den 22 november 2012. Exakt hur stor del av vinst och 
utdelning som ligger i olika dotterbolag väljer vi att inte gå in på av konkurrensskäl. 
 
3. Hur mycket av vinsten i Hong Kong kommer ifrån varor som tillverkas i 
Bangladesh och som sen säljs vidare till andra länder än Hong Kong? 
Vi köper varor från många olika marknader och hur stor del av våra inköp vi gör på respektive 
marknad varierar över tid. Vi gör ungefär 80 procent av våra inköp i Asien och resterande del i 
Europa, men som sagt det kan variera över tid. Av konkurrensskäl väljer vi dock att inte gå in på exakt 
hur mycket vi köper från respektive marknad. 
 
4. Hur stor del av varorna som ni köper in i Bangladesh skeppas direkt till 
försäljningsländerna utan att fysiskt passera Hong Kong? 
Vår logistik är effektiv och väl anpassad till vår verksamhet och dess ständiga förändringar. Som i allt 
vi gör strävar vi efter att vara så effektiva och ändamålsenliga som möjligt – och det gäller även vår 
logistik – med hänsyn tagen till ekonomi och miljö. Inom logistiken handlar det t ex om att ha så 
effektiva och klimatsmarta leveransvägar som möjligt. 
 
5. 2011 redovisade H&M koncernen 3,7 miljarder i skattebefriade utdelningar i 
dotterbolag. I vilka dotterbolag och länder gjordes utdelningen? Hur mycket delades ut i respektive 
land? 
Moderbolaget har under 2011 fått utdelningar från dotterbolagen om cirka 14 miljarder kronor. 
Dessa utdelningar beskattas inte i moderbolaget, då de utgörs av vinster som redan är beskattade i 
respektive dotterbolag. Se H&M:s årsredovisning för 2011, del 2, sid 14. 
 
6. Enligt uppgift så handlar ni varor för 1,5 miljarder dollar årligen i Bangladesh och det ska 
fördubblas inom fem år. Stämmer det? 
Som vi sagt i svaret ovan varierar våra inköp från marknad till marknad över tid. Och återigen, av 
konkurrensskäl går vi inte in på hur stor del av vår produktion som vi lägger i Bangladesh eller i något 
av de länder som tillverkar våra varor. Detsamma gäller för hur det kommer att se ut längre framöver 
när det gäller framtida produktion, framför allt med tanke på att det varierar över tid då inköpsbehoven 
varierar. 
 
7. Hur mycket handlar ni varor för i Kambodja? 
Samma svar som ovan gäller även för denna fråga. 
 
8. Hur mycket moms betalar ni eller tillverkarna på varor tillverkade i Kambodja och 
Bangladesh i respektive land? 
Moms är något som betalas på varor och tjänster som säljs i respektive land. För H&M är det ett 
svenskt inköpsbolag, H&M GBC AB, som köper varor i Bangladesh. Moms kan endast påföras 
säljande bolag. H&M har ingen försäljning av varor i Bangladesh och betalar därför ingen moms i 
Bangladesh. 
 
9. 2011 redovisade H&M GBC 56 miljarder i kostnad sålda varor. Hela H&M 
Koncernen redovisade kostnad för sålda varor på 44 miljarder. Vad är förklaringen till skillnaden? 
Ser man på en resultaträkning för ett enskilt dotterbolag så tas alla intäkter och kostnader upp – både 
externa och interna. När sedan bokslutet konsolideras för koncernen elimineras alla interna 
flöden mellan H&M-bolag, exempelvis royalty från H&M GBC till moderbolaget – se not 5 i H&M:s 
årsredovisning 2011, del 2 sid 24. 
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10. Hur motiverar H&M att ni delar ut en större andel av vinsten jämfört med försäljning än era 
konkurrenter? Morgan Stanley menar att det inte är hållbart på längre sikt. Hur ser ni på det? 
H&M har under många år gått mycket bra och har genererat goda resultat över tid och det är naturligt 
att aktieägarna får avkastning på sin investering. Våra utdelningar har varit helt i linje med 
verksamhetens utveckling. Det skrivs många analyser om oss och vi kan inte gå in och kommentera 
varje enskild analys. Styrelsen kommer i bokslutskommunikén den 30 januari 2013 att presentera sitt 
förslag till utdelning för räkenskapsåret 2012 till årsstämman 2013 att ta ställning till. 
Se även svar gällande utdelning i tidigare mail den 22 november 2012 – se utdrag nedan. 
Styrelsen har i tidigare årsredovisningar gett följande motivering till föreslagna 
aktieutdelningar: Utdelningen är försvarlig med hänsyn tagen till koncernens och 
moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt med beaktande av de 
krav som verksamhetens art, omfattning, risker och framtida expansionsplaner ställer på koncernens 
och moderbolagets egna kapital och likviditet. 
 
ARBETE 
11. Hur mycket skatt betalar en sömmerska i Bangladesh som får minimilön? 
I Bangladesh finns ett progressivt inkomstskattesystem där fabriksarbetare (factory workers) är 
skattebefriade upp till en årslön om 200,000 BTD. Kvinnliga inkomsttagare och inkomsttagare som är 
65 år eller äldre är skattebefriade upp till en årslön om 225,000 BTD. 
 
12. Vilka är era tillverkare? Varför presenteras de inte i officiella redovisningar? 
Idag offentliggör vi inte vilka leverantörer vi arbetar med av konkurrensskäl – pga av den tid och 
resurser som vi lägger ner på att utveckla kompetensen hos våra leverantörer. Eftersom signalen har 
varit i vissa sammanhang att skälet till varför vi inte offentliggör listan har varit att vi skulle försöka 
dölja arbetsförhållanden hos våra leverantörer, vilket aldrig varit fallet – så för vi nu interna 
diskussioner kring formerna för ett offentliggörande av listan i framtiden. 
 
13. Hur stora andel av tillverkarna är baserade i Export Processing Zones , EPZ? 
En ytterst liten del av våra kvantiteter i Bangladesh läggs i dessa zoner och detta sker genom vissa 
leverantörer som vi har haft ett långt samarbete med i andra delar av Asien. Anledningen till att dessa 
samt andra textilproducenter har sin tillverkning i dessa zoner är för att det är förmånligt för dem att 
importera utrustning och material. Detta möjliggör för leverantörerna i dessa zoner att 
bredda sin verksamhet och kompetens ytterligare till exempel till att kunna tillverka mer avancerade 
textilprodukter. Regeringen i Bangladesh har möjliggjort dessa typer av investeringar främst för att 
skapa arbetstillfällen i landet. 
14. Det förekommer kritik att fackliga organisationer i princip inte kan verka alls i 
EPZ. Hur ser ni på det? 
Arbetare i EPZ Bangladesh har rätten att bilda arbetarrepresentation och förhandla om kollektivavtal, 
men en ”Factory Union” kan inte bli medlem i någon fackföreningsfederation utanför EPZ. Detta 
begränsar naturligtvis dessa ”Factory Unions” möjlighet till stöd och inflytande. Arbetare kan 
individuellt vara med i fackföreningar utanför EPZ, men inte bli representerade av dessa inne i 
EPZzonerna. 
 
Arbetsförhållandena i dessa zoner är generellt sett bättre vad gäller löner, arbetsmiljö och sociala 
förmåner men vi skulle självklart se att det fanns full fackföreningsfrihet i dessa zoner. Vi ser 
det som en positiv utveckling att man har gått från att inte tillåta fackföreningar alls till att tillåta 
fackföreningsrepresentation – dock är vi helt medvetna om att denna fråga måste adresseras 
ytterligare för att uppnå full fackföreningsfrihet i enlighet med ILO-konventionen. 
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Mail: 6/12 2012 (1) 
Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012. 
 
Handel 
1. Enligt er uppgift har H&M Puls Trading Far East ltd i Hong Kong representationskontor i 
följande länder där ni köper in kläder; Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Indonesien, 
Kambodja, Sri-Lanka, men H&M har inga dotterbolag där. Som en följd betalar betalar 
H&M därför ingen bolagsskatt i dessa länder. Vad är er kommentar till det? 
 
Vi har i tidigare svar, se mail den 22 november och även den 4 december 2012, berättat att vi 
följer OECD:s riktlinjer vad gäller internprissättning som syftar till att rätt resultat ska 
redovisas i varje land utifrån var värdet skapas. Vårt Hongkongkontor är mycket viktigt för 
vår produktion och fungerar som en central upphandlingsfunktion. För att förklara varför 
kommer här några exempel på vad vårt Hongkongkontor gör. 
 
Vårt Hongkongkontor sätter, driver och följer upp den globala inköpsstrategin gällande vilken 
vara som ska placeras var. Och kontoret styr och ansvarar för affären på kort och lång sikt. 
Våra medarbetare på Hongkongkontoret följer alla stora förhandling och säkerställer en global 
konkurrens och transparens. Man sätter marknadsutvecklingsplaner per land och driver dem 
internt och i samarbete med de största leverantörerna. Dessutom initierar och driver man 
affärsutvecklingsprojekt på global nivå och regional nivå, till exempel globala CSR-projekt 
och regional utveckling av computer knit kapacitet i Bangladesh. Våra medarbetare på 
Hongkongkontoret är metodägare och verktygsägare av samtliga våra produktionsrelaterade 
metoder och system. Hongkongkontoret har ett antal representationskontor under sig vars 
funktion är att ha lokal kontakt med leverantörerna. Representationskontoren fungerar således 
som Hongkongkontorets förlängda arm då det är de som verkställer själva inköpsordern hos 
en leverantör. Varorna köps av H&M GBC AB och transporteras sedan till dess olika 
distributionscentraler som finns belägna på ett flertal av våra försäljningsmarknader. Därifrån 
körs varorna direkt till butikerna och/eller till butikernas centrala regionala påfyllnadslager. 
Då det är så som vår koncernstruktur är uppbyggd, dvs att vi har inga legala enheter i till 
exempel Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Indonesien, Kambodja och Sri-Lanka – så betalar vi 
således ingen bolagsskatt där, vilket är helt enligt gängse praxis. 
 
Vi finns till exempel på plats med ett stort antal medarbetare i Bangladesh så självklart bidrar 
vi ur ett skatteperspektiv till landet med skatt och sociala avgifter för de anställdas inkomster 
samt med moms för de varor och tjänster som våra anställda på vårt representationskontor i 
Bangladesh köper. 
 
2. Enligt uppgift har H&M även Puls Trading Far East ltd i Hong Kong representationskontor 
i Thailand och H&M betalar inte bolagsskatt där heller för att det är franchise-försäljning av 
H&Ms produkter. Vad är er kommentar till det? 
 
Vi har inget representationskontor i Thailand. I Thailand har vi franchiseförsäljning, dvs det 
är en franchisetagare J.S. Gill som står för försäljningen där. H&M:s franchiseförsäljning 
består av två komponenter; försäljning av varor till franchisetagaren i detta fall J.S. Gill, vilket 
redovisas vid leverans av varor samt franchiseavgift som redovisas vid franchisetagarens 
försäljning till konsument. Således betalar H&M ingen bolagsskatt i Thailand då vi inte har 
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någon legal enhet i Thailand och vi har heller inga anställda i Thailand då försäljningen där 
sker via en franchisetagare. 
 
3. Ni uppger att H&M köper in ifrån Korea, menar ni Nordkorea och/ eller Sydkorea? 
Vi har ett representationskontor i Sydkorea i Seoul så vi köper således varor från leverantörer 
i Sydkorea vilket vi har gjort under lång tid, ända sedan 1980. 
 
4. Kläderna H&M köper in i Bangladesh skeppas uteslutande ut till främst Europa utan att 
passera Hong Kong, bara formellt på pappret så sker handeln via Hong Kong. Vad är er 
kommentar till det? 
Vi har svarat ingående ovan i fråga 1 på vilken funktion vårt Hongkongkontor har och hur 
logistiken av varorna fungerar (se även svar på fråga 4 i mailet den 4 december 2012). Inga 
varor passerar via Hongkong och inga fakturor går via vårt Hongkongkontor utan det går via 
vårt inköpsbolag H&M GBC, vilket är helt naturligt med tanke på vår koncernstruktur. 
 
5. Hur stor del av de 800 miljoner H&M uppger att ni betalar i årlig bolagsskatt i Hong Kong 
kommer ifrån vinst som uppstår vid försäljning av varor tillverkade i länder där Puls Trading 
Far East ltd har representationskontor till andra länder än Hong Kong? 
Vi har i ett flertal svar berättat hur vår koncernstruktur fungerar och att den är uppbyggd i 
enlighet med gällande lagar och förordningar och följer OECD’s riktlinjer gällande 
internprissättning i likhet med många andra multinationella bolag. OECD’s riktlinjer syftar till 
att rätt resultat ska redovisas i varje land utifrån var värdet skapas. Det finns ingen försäljning 
av varor mellan representationskontoren och Hongkongkontoret, utan 
representationskontorens uppgift är i korthet att vara Hongkongkontorets förlängda arm och 
utföra de inköpsordrar som kommer via Hongkongkontoret. Således uppstår det ingen vinst 
mellan representationskontoren och Hongkongkontoret. 
 
6. Sen H&M GBC bildades och inköpen centraliserats till Hong Kong har H&M koncernens 
skatt på resultat minskat från 32% 2006 till 25% för 2011. Ni beskrev det i 2007 
årsredovisning att den sänkta skatten beror bland annat på att den ”förändrade 
internprissättningen får full effekt”. Vad är er kommentar till det? 
 
Generellt sett har bolagsskattesatserna i många länder gått ner kraftigt under de senaste 
åren, se utvecklingen i diagrammet nedan. Till exempel sänktes den svenska 
bolagsskattesatsen år 2009 från 28,0 till 26,3 procent av vinsten. 2013 kommer den att 
sänkas till 22 procent. 
I vår årsredovisning 2007 på sid 52 skriver vi i förvaltningsberättelsen under rubriken skatter 
att: Skattesatsen för 2007/2008 beräknas bli 27,5 procent då den förändrade 
internprissättningen får full effekt samt att bolagsskatten i en del länder kommer att gå ner. 
Vår kommentar till att ”den förändrade internprissättningen får full effekt” handlar om att 
det var under året 2007 som vi genomförde vår renodling och översyn av vår koncernstruktur 
i enlighet med OECD’s riktlinjer för att möjliggöra regionindelning och stödja den pågående 
kraftiga expansionen. Denna renodling innebar bland annat att de centrala funktionerna för 
design, inköp och logistik den 1 juni 2007 överfördes till ett separat inköpsbolag H & M 
Hennes & Mauritz GBC AB och att produktionsfunktionen i Hongkong förstärktes och blev 
en central upphandlingsfunktion för koncernen. Enligt OECD’s riktlinjer för 
internprissättning ska 
rätt resultat redovisas i varje land utifrån var värdet skapas, således skapas mycket av H&M:s 
värde i inköpsbolaget H&M GBC samt i vårt bolag i Hongkong. Det då nybildade bolaget 
H&M GBC är ett svenskt bolag och då bolagsskatten successivt har gått ner i Sverige så har 
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således detta även reflekterats i koncernens sammantagna skattesats. I Hongkong är dessutom 
bolagsskattesatsen låg och har så alltid varit. 
 

 
 
7. Köper H&M eller har ni köpt varor ifrån Dakha Export Processing zone? 
Vi köper in ytterst lite av våra varor från Dakha Export Processing zone. 
 
8. Vad har H&Ms ökande andel av inköp ifrån Asien betytt för H&Ms framgång? 
Det är många saker som har bidragit till vår framgång och lönsamhet under åren som till 
exempel våra medarbetare, vår design, butiksdrift, logistik, företagskultur, marknadsföring 
etc. En sammantagande faktor till vår framgång är så klart vår affärsidé – mode och kvalitet 
till bästa pris – som uppskattas av kunder i hela världen och de fina insatser som våra nästan 
100 000 medarbetare gör varje dag. Inköpen står endast för en del av lönsamheten och vi var 
lönsamma långt innan vi hade produktion i Asien. 
 
I takt med globaliseringen och vår kraftiga expansion har vi sedan ett antal år även försäljning 
i flera asiatiska länder som Kina, Japan, Sydkorea etc. Närheten till våra asiatiska kunder i 
kombination med att textilindustrin i Asien blir allt skickligare inom sömnad har gjort det helt 
naturligt att vi de senaste åren har förlagt en ökad andel av vår produktion till Asien. Genom 
vår närvaro på dessa marknader är vi med om att skapa många arbetstillfällen och vi är 
övertygade om att handel främjar ett lands utveckling. Vi är noga med att våra leverantörer 
följer vår uppförandekod – som bland annat syftar till att arbetet ska ske under goda 
arbetsförhållanden och vi jobbar dagligen med att se till att ytterligare varaktiga förbättringar 
sker inom hållbarhetsområdet. 
 
9. Det finns kritiker som menar att H&M utnyttjar fattigdomen i Asien för att få låga 
kostnader. Vad är ert svar? 
10. Det finns kritiker som säger att Karl-Johan Perssons möte med Bangladesh 
premiärminister är ett PR-utspel. Vad säger ni om det? 
11. Det finns kritik att med H&Ms modell får fattiga länder som Kambodja och Bangladesh 
inte får någon bolagsskatt samtidigt som rika länder som Sverige och Hong Kong istället för 
bolagsskatt. Hur ser ni på det? 
12. Kritiker kallar det ”Economic freeriding” och gör paralleller med kolonialismen på 1800- 
talet –att H&M i princip tar och inte ger tillbaka till de fattiga länderna när ni inte betalar 
bolagsskatt i bla Bangladesh och Kambodja. Vad säger ni? 
Det finns säkert ytterlighetsåsikter och kritiker som har en rad olika åsikter men majoriteten 
av alla organisationer, säkert över 90 procent menar att handel är av största betydelse för att 
avskaffa fattigdomen och det finns tydliga bevis på att detta har skett och sker. Det är enligt 
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vår uppfattning Kalla Faktas uppgift att på ett seriöst journalistiskt sätt balansera olika 
ytterlighetsåsikter och ge en nyanserad bild av verkligheten. Vi har tydligt klargjort för hur 
vår koncernstruktur fungerar i flera av våra svar – men det går säkert alltid att finna de som är 
kritiska. 
 
Vi delar självklart uppfattningen om att handel främjar ett lands utveckling på sikt. Totalt sett 
bidrar H&M till över en miljon arbetstillfällen i världen. Merparten av dessa finns hos de 
underleverantörer i framförallt en rad asiatiska länder som på H&M:s uppdrag tillverkar de 
plagg som säljs. H&M äger inga egna fabriker och använder idag cirka 700 fristående 
leverantörer. 
 
Två av de länder som är viktiga för H&M med sin stora produktion är Bangladesh och 
Kambodja i Asien. Länder där också textilindustrin är viktig och står för runt 80 procent av 
respektive lands export och en betydande del av ländernas BNP. I båda länderna jobbar fler 
kvinnor än män hos klädtillverkarna, vilket är betydelsefullt eftersom arbetsmöjligheterna 
generellt är sämre för kvinnor än för män i dessa länder. 
 
Som stor kund i en för landet viktig bransch kan H&M vara med och påverka utvecklingen i 
branschen – något H&M gjort och kommer att fortsätta göra via kontakter med 
regeringsföreträdare, via fackförbund, FN och andra organisationer och tillsammans med 
andra beställare. Vi har i vårt mailsvar den 22 november redogjort för allt det vi har gjort den 
senaste tiden för att påverka utvecklingen i rätt riktning när det gäller lönefrågan till exempel. 
 
Att vissa kritiker menar att vår vd Karl-Johan Perssons möte med premiärministern i 
Bangladesh skulle vara ett PR-utspel ser vi som ytterst beklagligt och anmärkningsvärt. Karl-
Johan Perssons möte med premiärministern i Bangladesh var ett av många sätt som visar på 
hur vi jobbar med lönefrågan för att kunna påverka i rätt riktning (för mer info se sid 2 i svaret 
från H&M den 22 november). Och det är mycket viktigt att även lyfta frågan till högsta ort. 
Karl-Johan Perssons besök i Bangladesh har betytt mycket för att driva frågan framåt 
ytterligare och besöket har fått ett oerhört stort genomslag i branschen vilket har gjort att 
andra företag också trycker på för att förändra situationen gällande lönefrågan i landet. 
 
I en debattartikel i Veckans Affärer den 7 september 2012 (www.va.se/va-
hallbarhet/vahallbarhetsamhallsansvar/hms-loneutspel-ett-stort-kliv-framat--442853) gör 
kanslichef och ordförande i Swedwatch ett mycket tydligt uttalande gällande Karl-Johan 
Perssons möte med premiärministern. I texten hyllar Swedwatch H&M:s krav på högre 
minimilöner inom textilindustrin i Bangladesh. "Den internationella CSR-agendan har tagit ett 
stort kliv framåt", skriver organisationen i sin debattartikel. De menar att H&M:s agerande 
både visar att yttre påtryckningar och människors engagemang kan skapa viktiga 
förändringar, och att den internationella CSR-agendan tagit ett stort kliv framåt. Vidare kan 
man läsa att ”Det H&M har gjort i Bangladesh; vänt sig till högsta politiska instans och 
propagerat för högre löner, innebär att de är beredda att ta långsiktigt högre kostnader.” 
 
Efter Karl-Johan Perssons besök samlades alldeles nyligen många representanter/köpare från 
detaljhandeln däribland H&M för att tillsammans med myndighetsrepresentanter från 
regeringen i Bangladesh diskutera viktiga områden som utbildning och träning av 
mellanchefsledet inom textilindustrin, regelbundna revideringar av minimilöner, 
infrastrukturella förbättringar och hållbarhetsfrågor som bland annat syftar till förbättrade och 
säkrare arbetsvillkor för branschen i Bangladesh. Delegationen av representanter från 
inköpssidan leddes av American Chamber of Commerce in Hong Kong. Efter detta möte har 
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stora köpare enats om att kontinuerligt träffa representanter för industrin och myndigheter i 
Bangladesh för att fortsätta arbeta med dessa viktiga frågor framöver. Alla betraktade mötet 
som framgångsrikt och 
planer finns nu på liknande initiativ för att även medverka till förbättringar inom samma 
ämnesområden i bland annat Kambodja och Vietnam. 
Vi har beskrivit vår bolagsstruktur i tidigare svar som ger förklaring till var H&M-koncernen 
betalar skatt och många multinationella företag har liknande bolagsstrukturer. 
Allmänt vid global handel gäller att ett företag som köper in varor i ett land inte är skyldig att 
betala skatt i det landet. Exempelvis: om ett globalt företag köper stål från ett svenskt företag, 
så är det inte det inköpande företaget som betalar skatt i Sverige, utan det är det säljande 
svenska bolaget som betalar skatt på sin vinst enligt gällande lokala regler. Detsamma gäller 
när H&M köper in varor i andra länder - varuinköpet i sig gör inte H&M skyldigt att betala 
skatt. 
 
Genom att vi förlägger produktion i utvecklingsländer så bidrar vi till ländernas utveckling 
och tillväxt. Som ni vet satsar vi stora resurser på att förbättra villkoren i tillverkningsledet. Vi 
satsar på att stärka arbetarnas rättigheter och inflytande och vi arbetar mycket med att främja 
dialogen mellan anställda och företagsledningen hos leverantörerna. För att driva lönefrågan 
samarbetar vi mycket med andra intressenter i branschen. Bland annat är vi med i initiativet 
Fair Wage Network som ser över lönerna i den globala klädproduktionen. Vi gör även en rad 
andra välgörenhetsprojekt i länder som Bangladesh och Kambodja. I Bangladesh där vi till 
exempel arbetar för att minimilönerna ska höjas och att årliga revideringar ska införas, jobbar 
vi även tillsammans med många andra företag för att öka brandsäkerheten i fabrikerna. Och i 
samarbete med brandmyndigheterna har två utbildningsfilmer tagits fram som visas på 
fabrikerna i syfte att öka kunskapen kring brandsäkerhet. Utöver detta delar vi ut stipendier i 
Bangladesh för att främja högre studier. H&M har även tillsammans med leverantörer och 
TeleConsult Group varit och startat och finansierat en hjälplinje för utsatta kvinnor i 
Bangladesh dit man kan vända sig för stöd. H&M bidrar även till bättre tillgång till hälsovård 
för anställda inom klädtillverkning och subventionerar därför sjukvård tillsammans med 
leverantörer och USAID-projektet Smiling Sun. 
 
Detta är endast några exempel på vad vi gör i Bangladesh – se vår hållbarhetsredovisning, 
hemsida och årsredovisning för mer information gällande vårt hållbarhetsarbete i syfte att 
bidra till varaktiga förbättringar för människorna inom klädindustrin 
. 
13. Action aid har i tidigare rapport begärt att H&M betalar 100 miljoner i årlig bolagsskatt i 
Bangladesh. Hur ser ni på det? 
Redan 2010 bjöd H&M in Action Aid till ett möte för att föra en dialog kring detta. Under 
detta möte redogjorde H&M för hur vi betalar skatt och vilka regler vi har att följa. Vi följer 
lokala skatteregler i de länder där vi verkar. H&M betalade 5,1 miljarder kronor i skatt för 
koncernen förra året. Vi följer även OECD’s riktlinjer för internprissättning som ligger till 
grund för hur vinster ska fördelas och beskattas i internationella bolag. Det handlar självklart 
inte om någon skatteflykt från vår sida. I Bangladesh bedriver vi som sagt inte någon 
försäljningsverksamhet och vi äger inte heller några fabriker. H&M har alltså inga intäkter i 
landet och betalar därför inte heller bolagsskatt där. Däremot genereras skatteintäkter i landet 
via H&M:s anställda på det lokala kontoret i Bangladesh, se även svar till fråga 1. 
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Mail: 6/12 2012 (2) 
 
Mail från H&M till TV4 och Kalla Faktas redaktion den 6:e december, 2012  
Hej,  
Vi vill med det här mailet informera er om att vi har anmält TV4 och Kalla Fakta  
till Granskningsnämnden för era arbetsmetoder inför program två om H&M. Detta  
då vi anser att Kalla Fakta brutit mot reglerna om respekt för privatlivet för andra  
kanaler i marknätet än SVT och UR. Vi har inget emot granskning men vi tycker det är viktigt 
att media följer de pressetiska reglerna som finns.  
 
Vi förstår att det finns ett stort intresse kring H&M och att medier intresserar sig  för att 
belysa företaget. Det är vi vana vid då vi är verksamma på över 50 marknader världen över. 
Vi tycker också att de frågor ni valde att belysa i program ett är mycket viktiga. Som alltid 
välkomnar vi en diskussion om vad vi och branschen i stort kan göra ytterligare för att 
förbättra villkoren i textilindustrin.  
 
Det vi dock reagerar kraftigt på är Kalla Faktas oetiska arbetsmetoder och den onyanserade 
bild ni väljer att måla upp. Efter att ha varit i kontakt med er under sex månader ser vi 
dessvärre att det finns ett återkommande mönster där ni konsekvent utesluter väsentlig 
information som vi försett er med och också kraftigt vinklar innehållet för att passa era syften.  
 
När det gäller program två, som ännu inte sänts, har vi två viktiga synpunkter.  
Stefan Persson har vid flera tillfällen försökt få till stånd ett möte med Lennart  
Ekdal för att diskutera förutsättningarna för en eventuell intervju. När slutligen ett  
sådant möte var inbokat bokade Jonas Gummesson av det mötet med motiveringen att det 
endast skulle äga rum ifall han som chef fick delta och att samtalet fick filmas och bandas.  
 
Ni har också vid ett flertal tillfällen gjort intrång på privat område och på ett  
paparazzi-likt vis flugit med helikopter och filmat på nära håll vid Stefan Perssons  
bostad i England. Det tycker vi också är mycket anmärkningsvärt och kränkande.  
Efter att ni gjort första flygningen utan tillstånd gav ni löfte per telefon om att  
inga fler flygningar skulle ske, men detta bröts dagen efter då nya flygningar  
genomfördes. Ni har dessutom sagt till helikopterbolaget att Stefan Persson givit sitt samtycke 
till flygningarna vilket är inte korrekt. Detta strider mot de pressetiska reglerna om respekt för 
privatlivet.  
 
Allt detta sammantaget gjorde att Stefan Persson slutligen valde att tacka nej till en intervju 
inför det andra programmet. Vi saknar förtroende för Kalla Fakta och anser att era 
arbetsmetoder varken är korrekta eller etiska och att ni har passerat gränsen för vad som är 
rimligt och etiskt försvarbart.  
 
Bästa hälsningar  
Kristina Stenvinkel och Camilla Emilsson Falk 
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Mail: 10/12 2012 
 
Granskningsnämnden  
Yrkesetiska nämnden  

Stockholm 2012‐12‐10  
 

Anmälan till Granskningsnämnden  
 
Härmed vill vi göra en anmälan till Granskningsnämnden för de pågående arbetsmetoder som 
TV4 och programmet Kalla fakta använder sig av. Vi anser att TV4 brutit mot reglerna om 
respekt för privatlivet i reglerna för andra kanaler i marknätet än SVT och UR.  
 
Kalla fakta sände den 24 oktober i år ett program om H&M och arbetsvillkor hos leverantörer 
i Kambodja. Enligt uppgift från TV4 gör de ett uppföljande program om H&M med fokus på 
Stefan Persson. Detta är planerat att sändas den 12 december.  
 
För två veckor sedan filmade TV4 vid Stefan Perssons hem i England utan tillstånd. Vid 
grindarna blev de informerade om att respektera privat område och att det inte är tillåtet att 
filma, bland annat pga säkerhetsskäl. Vi ringde också upp och talade med Jonas Gummesson, 
nyhetschef på TV4, som försäkrade att man inte hade tagit sig in på privat område. Efter detta 
valde Jonas Gummesson istället att beordra en helikopter som under fredagen 24 november 
tog sig över grindarna och filmade på 10 meters höjd in i Stefan Perssons bostad.  
 
Stefan Perssons säkerhetsansvarige talade med Jonas Gummesson dagen därpå, lördag 25  
november. Jonas Gummesson försäkrade då att ingen ytterligare filmning skulle ske med 
helikopter över bostaden. Trots det valde TV4 på söndagen den 26 november återigen att 
filma med helikopter.  
 
Vi har bilder som visar att helikoptern flyger alldeles intill huset och filmar in i det. Vi har 
också talat med helikopterbolaget som säger att de varit anlitade av TV4 och att TV4 vidare 
påstått att de fått tillåtelse av Stefan Persson att filma. Detta är felaktigt. Stefan Persson har 
inte gett sitt medgivande till filmning för någon av gångerna. 
  
TV4:s handlande har grovt kränkt Stefan Perssons privatliv.  
 
Då vi utgår från att dessa bilder kommer att användas i programmet emotser vi vänligen ett 
svar från Granskningsnämnden så snart som möjligt.  
 
Ett medgivande av Stefan Persson att detta anmäls till Granskningsnämnden och bild av 
helikopterns flygning bifogas.  
 
Med vänlig hälsning  
Camilla Emilsson Falk  
H & M Hennes & Mauritz AB 
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