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Abstract 
Title: “H&M does the Åhlénstrick” - A study of H&M crisis communication on Facebook 

at the launch of the children’s hoodie coolest monkey in the jungle. 

 

This study aims to see how H&M are using crisis communication through Facebook to 

investigate if they are able to contain their reputation and trustworthiness during and after 

crisis. This has been done by a quantitative content analysis and the qualitative critical 

discourse analysis with Norman Fairclough’s three-dimensional model. The study is based 

on theories relating to crisis communication, brand preservation, ethnicity and rhetoric. 

The study has been conducted on an official statement H&M made on its Facebook page 

where 579 comments were analyzed. In the quantitative analysis, three themes emerged 

from which qualitative research took its starting point to prevent the occurrence of 

subjective interpretations of the material. In the qualitative analysis, these themes 

developed and deployed in the categories racism, defense and insultment with subsequent 

subcategories. These themes were analyzed further in relation to the theoretical 

framework. H&Ms statement and answers have been analyzed separately. The study found 

that crises based on trust such as this children's collection probably trigger harder against 

smaller companies that are more dependent on reputation and credibility than world-

leading clothing companies like H&M. 
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1. Inledning 
“Varje dag möter och samarbetar vi med miljontals människor i olika länder och kulturer. 

I alla dessa möten – med kunder, kollegor, affärspartners och andra intressenter – är 

ömsesidig respekt, integritet, transparens och ärlighet viktigt för oss och djupt rotat i våra 

företagsvärderingar” (H&M.se, 2018).  

I början av januari år 2018 publicerar H&M en ny barnkollektion. En tröja sticker ut ur 

mängden. Det är en grön huvtröja med texten “Coolest monkey in the jungle”, vem bär 

tröjan? Jo, en mörkhyad pojke. I samma barnkollektion presenteras även en tröja med 

texten “official survival expert” som bärs av en vit pojke. I nyhetsrapportering anklagas 

H&M för rasism och stereotypiska gestaltningar, konsumenter ifrågasätter via sociala 

medier företagets val av tröja och barnmodell (Aftonbladet.se, 2018). Denna diskurs 

grundar sig i rasism och människors rasistiska föreställningar om att mörkhyades etnicitet 

på något sätt anknyter till djungeln. Dessa åsikter eskalerade till en stark kritik där 

konsekvenserna bland annat lett till att butiker i Sydafrika temporärt fått stänga på grund 

av säkerhetsskäl (H&M.se, 2018). Något som lett in H&M på en hantering av 

kriskommunikation. Dagen efter att allmänheten uppmärksammat lanseringen väljer 

H&M i linje med kriskommunikationen att publicera en bild på alla deras officiella 

Facebookkonton där de instämmer i kritiken och skyller på brister inom företagets interna 

hantering. 

Vi ser ett behov av forskning som berör kriskommunikation på sociala medier då det är ett 

relativt outforskat område. Skillnaden mellan kriskommunikation vid traditionella och 

sociala medier är spridningens hastighet då sociala medier saknar tid och rumsperspektiv 

(Olsson, 2017:118). Detta medför att företag som exempelvis H&M försätts i 

krissituationer måste agera snabbt och effektivt för att ges möjligheten att upprätthålla den 

uppfattning som publiken haft innan krisen brutit ut. Studien fokuserar på den 

förtroendekris som uppstått, då företagets trovärdighet och värderingar ifrågasatts. I 

relation till deras image och uttalade affärsetik har deras barnkollektion väckt starka 

känslor hos många konsumenter som nu ställt sig kritiska till företaget. I och med detta har 

en diskursiv kamp påbörjats på sociala medier där starka opinioner om bland annat rasism 

bildats vilket gjort det till ett intressant case att forska kring. Studien har därför undersökt 

hur företaget upprätthåller sin image och uttalade affärsetik efter en kris brutit ut samt hur 

kritiken tagit form på sociala medier ur en svensk kontext. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur kritiken sett ut i det valda kommentarsfältet och hur H&M 

använder sig av kriskommunikation på Facebook för att studera huruvida de upprätthåller 

sitt rykte och trovärdighet efter en förtroendekris.  

 

● Hur har H&Ms trovärdighet sett ut under och efter krisen? 

● Vilka strategier har H&M använt sig av för att bevara sitt rykte? 

● Hur har reaktionerna från kommentarsförfattarna sett ut i den publicerade bildens 

kommentarsfält? 

● Vilket inflytande genom kritiken har publiken på ryktesbildningen och den kris 

H&M ställts inför? 
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som behandlar kriskommunikation, sociala 

medier och varumärkesbevarande. Vi har utformat två teman som heter forskning om 

företagsskandaler och rykte, samt forskning om företags kriskommunikation på sociala 

medier. 

 

2.1 Forskning om företagsskandaler och rykte 

James Lull och Stephen Hinerman är författarna av Media Scandals (Lull & Hinerman, 

1997). Det är en bok som undersöker skandaler som ett massmedierat globaliserat 

fenomen ur en amerikansk kontext. Författarna tar upp förekomsten, innehåll och 

mottagandet av skandaler som kan inträffa inom till exempel politik, sport, religion, 

television eller poplåtar. De beskriver en medieskandal följande: “A media scandal occurs 

when private acts that disgrace or offend the idealized, dominant morality of a social 

community are made public and narrativized by the media, producing a range of effects 

from ideological and cultural retrenchment to disruption and change” (Lull & Hinerman, 

1997:3). Den utlösande faktorn av en medieskandal beskrivs vara när privata handlingar 

offentliggörs och förolämpar den idealiserade och dominerande moralen i ett samhälle, 

vilken återberättas och publiceras av medier som genererar effekter ur både ideologiskt 

och kulturellt perspektiv som bidrar till störningar och förändringar för de involverade 

parterna. Det innebär att medierna ibland tenderar att snedvrida sanningen av en händelse 

för att åstadkomma en skandal. Lull och Hinerman menar att benämningen skandal 

genererar större uppmärksamhet och fler läsare (Lull & Hinerman, 1997:9). För att kunna 

titulera en händelse som skandal bör den möta vissa specifika kriterier som bland annat att 

sociala normer som speglas av moral måste brytas. Detta av en person som överträder 

dessa för egen vinning. Vidare är det viktigt att det finns en story bakom skandalen, fakta 

förklaras vara sekundär medan storyn primär (Lull & Hinerman, 1997:11–13). Det är 

publikens intresse som avgör hur länge skandalen fortskrider då deras fascination av 

storyn är det som uppmuntrar medierna till att fortsätta skriva om den. Lull och 

Hinermans perspektiv av medieskandaler är central då vi studerar konsekvenserna av 

H&Ms medieskandal. Författarna inbringar förståelse i hur en kris likt H&Ms fortskrider 

och utvecklas. Det kan återspeglas i tid-och rumsperspektiv då publikens intresse styr 

händelsens framfart. I vårt fall kan publiken relateras till kommentarsförfattarna i 

kommentarsfältet vilka avgör hur länge debatten fortlöper och därmed när H&M 

definieras befinna sig i en skandal ur en svensk kontext. Dessa kommentarsförfattare kan 

potentiellt påverkas medierapportering kring lanseringen och hur länge opinionsbildare 
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väljer att föra debatten. För att få avslut på en skandal krävs social konsensus såsom ett 

handlingskraftigt beslut från agenten som ofta kräver en slutgiltig sanning, morallektion 

eller rättviseskipande. Dessa villkor för att kunna avsluta en skandal vilar uteslutande hos 

publiken (Lull & Hinerman 1997:13-14). 

 

Annan tidigare forskning har tittat på exempelvis hur företag inom fastighetsbranschen 

hanterar sitt rykte på sociala medier. Detta visas genom studien If You Are Not Visible, 

You Do Not Exist författad av Joanna Johansson och Terese Karlsson (Johansson & 

Karlsson, 2017) där de undersöker företagsskandaler och rykte. Det är en kvalitativ 

undersökning som studerar hur fastighetsbyråer hanterar företagets rykte genom 

kommunikation på sociala medier.  

 

Användningen av sociala medier har ökat under det senaste decenniet och är en plattform 

där både individer och företag är aktiva. Det är ett nytt sätt för företag att kommunicera 

med sina kunder och snabbt nå ut med sin marknadsföring till många. Detta har inneburit 

att fler organisationer och företag har börjat se sitt rykte som en konkurrensfördel och 

därav insett dess värde (Burke, 2011:5). Konkurrensen i fastighetsbranschen är idag hög 

och det kan därför anses vara viktigt för dem att hantera sitt rykte. Det blir därför viktigt 

för vår studie att fokusera på sociala medier då det är där H&M mött den största kritiken 

under sin kris. Genom halvstrukturerade intervjuer med nio fastighetsbyråer har studien 

kunnat dra slutsatsen att det viktigaste aspekterna för fastighetsbyråverksamhet vid sociala 

medier är att vara närvarande, delta i konversationer, delge information och skapa 

långsiktiga relationer. De understryker också vikten av att övervaka vad som sägs på 

sociala medier för att kunna förbättra och reagera på deras givna feedback samt att 

varumärkeshantering varit ett gemensamt fokus för de intervjuade fastighetsbyråerna. 

Detta ligger till grund för vår studie då vi ämnat att undersöka hur H&M hanterat krisen 

och hur de upprätthåller sin image.  

 

2.2 Forskning om företags kriskommunikation på sociala medier 

Kerkhof, Schultz och Utz har studerat två tidigare studier och analyserat dessa och dragit 

slutsatser för hur, när och vad ett företag bör kommunicera vid en kris (Schultz, Utz och 

Görits, 2011). 

 

Faran med att varumärket skadas vid en kris har ökat med uppgången av sociala medier. 

Sociala medier är en stor utmaning för företag då hastigheten på informationsflödet är 
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snabbt på sociala medier. Samtidigt öppnas även möjligheter då företaget direkt kan 

informera sina intressenter utan att ta “omvägen” genom traditionella medier och 

journalister. 

Var ett företag väljer att uttrycka sig om krisen spelar stor roll då sociala medier enligt 

Schultz, Utz och Görits (2011) är det medium som bevarar ett varumärke bättre jämfört 

med en artikel i tidningen. Detta är möjligtvis för att sociala medier signalerar 

företagsöppenhet till publikens åsikter och en vilja till att lösa problemet. Kombinerat med 

en studie om hur ett företag berättar om en kris fanns resultaten att be om ursäkt och 

humanisera sina svar till publiken genom att använda ord som ”vi”. Publiken fann då 

företaget som mer humant och ansvarstagande i jämförelse med ett mindre personligt 

uttalande i tredje person där företagsnamnet enbart användes. 

  

Kerkman har genom att kombinera ovanstående funnit att företag som står inför kris måste 

förstå att valet av medium har stor betydelse och att en kombination mellan sociala medier 

och tidningsartiklar är att föredra. Att även hålla en personlig och humaniserad ton i sina 

framföranden är även det att föredra för att bevara varumärkesbilden under krisen. 

 

I litteraturstudien A Work-In-Progress Literature Review: Incorporating Social Media in 

Risk and Crisis Communication skriven av Veil, Buehner och Palenchar har författarna 

undersökt hur sociala medier kan och bör hänga ihop med kriskommunikation (Veil, 

Buehner & Palenchar, 2011). Genom en studie från 2009 kunde författarna se att 92 

procent av aktiva inom kommunikation ansåg att sociala medier har stort inflytande över 

nyhetsinsamlingen. Dock hade bara 13 procent inkorporerat sociala medier i deras 

organisations kriskommunikation.  

  

Genom litteraturstudien fann de hur sociala medier kan komplettera en redan existerande 

lista över hur kriskommunikation bör hanteras av organisationer. Resultatet visade att det 

fanns stora fördelar med att använda sociala medier under kriser. Det ger en direkt 

koppling mellan konsumenter och företag som kan användas för att demolera rykten. Det 

kan relateras till vår studie då vi ämnat att undersöka H&Ms ageranden på Facebook. 

Denna tidigare forskning har därför legat till grund för att se och förstå hur H&M 

framhävt sig själva på Facebook, om de har vunnit eller förlorat på att själva gått ut med 

information och hur de har framstått som avsändare. Företaget kan därigenom ge intrycket 

att de inte springer iväg från ansvar och diskussion utan kan genom öppen dialog diskutera 

krisen. Resultatet visar vidare att även negativa utkommor finns av att inkorporera sociala 
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medier i kriskommunikation, det kan handla om att falsk information sprids eller att ett 

litet problem förstoras och blossar upp ordentligt genom sociala medier. Trots dessa 

negativa aspekter finner studier ändå att sociala medier är viktigt för organisationers 

kriskommunikation då dess intressenter redan agerar på sociala medier och letar 

information där om krisen. Om inte organisationen finns närvarande kommer ändå 

diskussionerna fortskrida utan att organisationens röst blir hörd (Veil, Buehner & 

Palenchar, 2011). 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras teorier om kriskommunikation, varumärkesbevarande, etnicitet 

och retoriska verktyg. Eftersom H&M kan sägas ha försatt sig i en extern förtroendekris är 

kriskommunikation centralt och kan hjälpa studien att undersöka deras potentiella 

strategier vid krishantering. Krisen kan grundas i bristande förtroende vilket gör att 

varumärkesbevarande teorier kommer att appliceras i analysen för att se om H&M 

upprätthåller samma image före och efter en krissituation. Då den utlösande faktorn till 

krisen berör etnicitet kommer även teorier kring etnicitet och hudfärg presenteras såväl 

som retoriska verktyg eftersom analysen studerar kommentarsfält där ethos, pathos och 

logos är centrala. 

 

3.1 Kriskommunikation 

Efter lanseringen av H&Ms huvtröja mottog företaget många kritiska kommentarer och 

mycket publicitet på sociala medier. H&M försattes i en kris. Ett sätt att se på kris, är att 

se det som något oförutsägbart men inte oväntat, därför bör ledare på organisationer veta 

att kriser kommer komma till företaget, de vet bara inte när det sker (Coombs, 2007:2–3). 

När krisen kommer sker det plötsligt och lämnar företaget i ett element av överraskning. 

Uppfattningen om en kris styrs till stor del av omgivningen och andra intressenter, det vill 

säga att det är externa faktorer som bestämmer när ett företag befinner sig i kris, inte 

företaget själva. Anser intressenterna att företaget står inför en kris, då är krisen ett faktum 

(Coombs, 2007:2–3). Generellt kan sägas att kriser uppstår vid extraordinära händelser där 

krisen drabbar många människor i samhället. Enligt Hermanns (1963) studie menar han att 

en kris sällan uppstår och eskalerar utan att: 

 

·      Krisen innehåller ett tydligt överraskande moment 

·      Som sedan leder till hotfulla situationer för organisationer 

·      Något som måste hanteras fort och som sätter stor tidspress på organisationen. 

 

Likvärdig definition finns av Boin (2005) som översätter Hermanns punkter till: hot, 

osäkerhet, snabba brådskande tidsförlopp. Gemensamt för samtliga definitioner är att 

krisen är så pass kraftfull att det för organisationen i efterhand kan ses som en historisk 

händelse (Eriksson, 2009:35–36). 
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Falkheimer, Heide och Larsson menar att en kris går att dela in i olika faser vilket handlar 

om att dels förebygga och förhindra krisens uppkomst, samt arbetet som sker under och 

efter en kris. Dessa olika faser benämns följande: förebyggande, förberedelse, akut, 

återhämtnings och lärofasen (Falkheimer et al, 2009:20–21). Eftersom denna studie syftar 

till att undersöka hur kritiken sett ut i kommentarsfältet, samt studera huruvida H&M 

upprätthåller sitt rykte och trovärdighet efter en kris kommer endast faserna akut och 

återhämtningsfasen att appliceras.  

 

Akutfasen uppstår när krisen inträffar och följderna av den börjar inverka på företaget. 

Återhämtningsfasen handlar om att få igång verksamheten igen, där två 

forskningstraditioner finns om krisens förlopp, den traditionella och den senmoderna 

(Falkheimer et al, 2009:20). Den traditionella synen syftar till att återgå till vanliga rutiner, 

medan de senmoderna däremot hävdar att en krissituation bör ses som ett tillfälle att lära 

och omorganisera.  Faserna tenderar att konvergera då akutfasen ofta blir kortvarig 

eftersom företagets högsta prioritet är att påbörja arbetet med att reparera och återställa 

den vanliga ordningen. Det vill säga att företaget har makten att påverka och potentiellt 

förändra sin omgivnings syn på den krissituation som uppstått och genom kommunikation 

reparera sitt anseende (Falkheimer et al, 2009:21). 

 

3.1.1 Förtroendekris  

Falkheimer (2009) menar att relationer mellan privatpersoner, traditionella strukturer och 

institutioner blivit allt mer rörliga. I vårt fall kan det relateras till att privatpersoner kan 

påverka företagets sfär genom att delta i debatter, likea och dela på sociala medier.  

Förtroende är något som måste förtjänas, vilket innebär att företag och enskilda individer 

inte längre kan förlita sig på att ens rykte eller förtroende bärs med genom tradition, utan 

att alla kan ifrågasättas. Falkheimer talar också om den ökade mångfalden av åsikter och 

värderingar vilket emellertid ökat risken för företag att försättas i förtroendekris av olika 

skäl. Antingen för att företagen anpassar sig eller att de inte gör det, vilket gjort det till en 

komplex fråga att hantera då det grundar sig i att avväga hur mycket eller lite ett företag 

bör anpassa sig till olika kulturella normsystem (Falkheimer et al, 2009:44–45). Det kan 

likställas med denna studies case då H&M starkt kritiserats av allmänheten och medier där 

företagets rykte ifrågasätts, något som därmed kan relateras till förtroendekris. Denna 

utveckling har uppstått genom människors förmåga att kritiskt förhålla sig till auktoriteter 

(ibid:45). Konsekvenserna av detta har lett till att förtroende för auktoriteter försvagats 

över tid. Sverige har som många andra länder genomgått en del strukturförändringar vilket 
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utmynnat i ett pluralistiskt system, ett system där öppenhet är centralt för att bjuda in flera 

aktörer. I vårt case handlar det om den öppenhet som funnits i kommentarsfältet på H&Ms 

Facebook där det öppnats upp för diskussioner. Dessa strukturförändringar har skapat ett 

underlag för fler förtroendekriser, där man ser att de företag och enskilda individer som 

inte tar hänsyn till det svenska normsystemet lättare försätts i dem (Falkheimer et al, 

2009:45).  

 

Medierna har en viktig roll i förtroendekriser då det är genom dessa många människor 

bildar sig en uppfattning om händelsen (Palm & Falkheimer, 2005:68). I H&Ms fall har 

sociala medier varit det centrala där publiken tog kommandot och ifrågasatte lanseringen 

av barnkollektionen. Företag och organisationer kan emellertid använda sig av differenta 

strategier för att bibehålla eller reparera sitt förtroende. Eftersom H&M varit transparenta 

och själva bett om ursäkt kan det tänkas vara ett strategiskt ställningstagande till företagets 

fördel, vilket kan vara för att styra opinionen i en viss riktning. Något som därmed har en 

motsatt effekt till publikens makt och dess inflytande på H&M.  

 

Denna studie har därför analyserat H&Ms strategier för kriskommunikation och 

varumärkesbevarande på sociala medier. Palm och Falkheimer understryker vikten av att 

tala sanning samt rekommenderar att göra ett uttalande fort, “tell it and tell it fast”. Då 

hemlighetshållande eller ett sent uttalande kan förvärra skadorna krisen medför (Palm & 

Falkheimer, 2005:41).   

 

3.2 Teorier om varumärkesbevarande  
I detta avsnitt kommer teorier som berör varumärkesbevarande presenteras. Detta är 

viktigt för studien då vi ämnar undersöka hur H&M upprätthållit sitt rykte under krisen 

samt hur kritiken i kommentarsfältet kan ha haft påverkan på detta.  

 

3.2.1 Goffman - Självrepresentation 

Ett sätt att förstå H&Ms krishantering och stärka sitt varumärke är att använda sig av 

Goffmans teori om självrepresentation. Erving Goffman och hans bok Jaget och maskerna 

från 1959 diskuterar ur ett sociologiskt perspektiv hur det sociala livet och 

självrepresentativitet kan studeras. Detta gör han genom ett perspektiv från en 

teaterföreställning där en individ ses spela en roll inför publik (Goffman, 2014:9). Genom 

detta kan vi se hur H&M använder sig av olika tekniker då de framställer sig genom deras 

lansering av huvtröjorna samt ageranden på sociala medier under krisen. När en individ, 
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eller i denna studies fall H&M spelar sin roll ställs en fasad upp mot de observatörer som 

bevittnar föreställningen, denna fasad innehåller standarduttryck rollinnehavaren medvetet 

eller omedvetet använder mot sin publik (ibid, 2014:28). Detta utspelas i den främre 

regionen där rollinnehavaren har kontroll över sina handlingar, motsatsen benämner 

Goffman som den bakre regionen eller bakom kulisserna. Där kan rollinnehavaren vara sig 

själv, han kan förbereda sitt innehåll och han kan koppla av från sin annan påklistrade roll. 

I och med att rollinnehavaren lägger ifrån sig sin roll öppnas även risken till insyn för de 

största hemligheterna bakom framträdandet. Det är här den riktiga sanningen bakom 

rollinnehavaren finns (ibid, 2014:102–103).   

Då akten spelas upp i ljuset av media handlar företeelsen inte längre bara om en själv utan 

det övergår till en medierad självrepresentation där medias förstärkande kastar ljus över 

och stärker “offret” i sin egen roll och representativitet (Laughey, 2007:82–84). Detta kan 

relateras till H&M genom medias frekventa upplysning av krisen som istället för att stärka 

H&M istället stjälpte dem.  

 
3.2.2 Rykteshantering och image 

Studieobjektet H&M och dess lansering av barnkollektionen i januari år 2018 har i sociala 

medier mött kritik. Krisen är relaterad till företagets förtroende där tonvikten för H&M 

ligger i att kommunicera rätt saker till sin omgivning för att inte skada företagets rykte och 

image. Så kallad reputation management och image repair theory förklarar tillståndet på 

ett djupare plan genom att undersöka hur H&Ms förtroende och rykte har påverkats av 

krisen, samt om den kunnat upprätthållas efter krisen inträffat. Dessa teorier utgör verktyg 

för att granska budskapen H&M sänt ut, samt publikens åsikter på det valda 

Facebookinlägget.  

 

Bauhofer definierar begreppet reputation genom ”dominating impression people get about 

a company” and ”reflects the […] corporate culture”. Han understryker att synen över ett 

företags rykte är individbaserat och perceptuellt. Därför tar ett rykte längre tid att bygga 

upp hos sin publik än en kortvarig bild av image (Knipp, 2009:14). Image är något som 

bestäms utifrån en eller ett fåtal personer medan rykte (reputation) är resultatet av många 

personers omdömen (ibid, 2009:17). Ett företags rykte eller reputation definieras således 

som djupare moraliska upplevelser publiken fått av ett företag vilket kan förklaras med 

tillförlitlighet, förtroende, autencitet och ärlighet (Larsson, 2014: 123).  
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Reputation management försöker bygga upp och upprätthålla en positiv bild och syn av 

företaget inför dess intressenter. Intressenter kan exempelvis vara kunder, investerare och 

personal. Det finns främst två tydliga källor till hot mot förtroendet. Specifika 

intressentfrågor där intressenter påpekar brister till organisationen som kan komma att 

skada relationen dem emellan. Och glapp i förväntningarna där intressenter inte ser att 

organisationen lever upp till de standarder de uttalat sig ha. Till exempel kan ett företag se 

sig själva som miljömedvetna medan intressenter å andra sidan ser dem som miljöbovar. 

Organisationer som möter förväntningarna kan undvika kritik, anses vara fördelaktiga och 

finner stöd hos sina intressenter. Omvänt möter ett företag som strider mot förväntningar 

kritik och konflikt med sina intressenter (Coombs, 2007:56). Specifika intressentfrågor är 

enkla att hantera då intressenten faktiskt talar om vad organisationen gör fel. Desto mer 

arbete krävs för att möta glappet i förväntningar. Där handlar det om att känna sina 

intressenter och veta vad de faktiskt förväntar sig av företaget. Två sätt finns möjliga för 

företag att vända skutan av förväntningar. Dels kan de ändra på sitt icke önskvärda 

beteende, eller kan de försöka ändra intressenterna förväntningar på företaget (ibid:59–

60).  
 

Medan reputation management fokuserar på att upprätthålla en positiv bild av företaget 

fokuserar Image repair theory på olika strategier som kan användas vid en krissituation. 

Image repair theory är myntad av amerikanska forskaren William Benoit (1997) som 

syftar till att belysa hur företag och organisationer kan utforma sin kommunikation under 

kriser för att reparera sin image (Eriksson, 2009:126). Genom olika strategier såsom 

försvar, ursäkter och definitioner anser Benoit att bilden av krisen kan komma att påverkas 

och ändras (ibid, 2009:126). Benoit delar in teorin i fem strategier denial, evasion of 

responsibility, reduce of offensiveness, corrective action and mortification. Däremot 

kommer texten definiera dessa efter en svensk översättning gjord av Falkheimer, Heide 

och Larsson (Falkheimer et al, 2009:99–100) vilket utmynnar i följande: 

  

Förnekande - Den första strategin handlar om att förneka att företaget varit inblandat i 

krisens uppkomst. Denna position kan intas av företaget om de vill hävda sin oskuld 

oavsett om de varit inblandade eller inte. Risken med denna strategi kan vara att krisen 

förvärras om det senare kommer fram att företaget var inblandat och använde förnekande 

som en undanflykt (Benoit, 1997:179–180). 
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Bortförklaring- Strategin bortförklaring utgörs av fyra olika ageranden. Företaget kan 

exempelvis hävda att deras agerande är på grund av en annans agerande eller handling. 

Den andra syftar till att hänvisa problemet till externa faktorer som inte är inom företagets 

kontroll. Den tredje är att förklara krisen likt en olyckshändelse och den fjärde beskrivs 

vara när företaget hävdar sina goda avsikter och att de aldrig menat något illa, vilket är 

vanligt förekommande för att avstyra förtroendekriser (Benoit, 1997:180). 

  

Minska händelsens anstötlighet - Den tredje strategin har följande sex utfall. Det första 

utgörs av att företaget försöker avleda uppmärksamheten från problemet och istället stärka 

sina redan positiva handlingar och anspela på allmänhetens existerande uppfattningar om 

företaget. Det andra utfallet handlar om att betona vikten av att ingen skada egentligen 

skett vilket gör att företaget förminskar negativiteten och därmed minskar händelsens 

anstötlighet. Det tredje utfallet är att jämföra kriser med den egna där det ofta används 

betydligt mer omfattande och allvarligare händelser vilket gör att företagets egna kris 

förminskas. Det fjärde handlar om att belysa krisen i en mer positiv och gynnsam situation 

(Falkheimer et al, 2009:99). Det femte utfallet innebär att de obefogat anklagade i 

händelsen går till attack mot de som uttryckt anklagelsen. Det sjätte och sista utfallet för 

att minska händelsens anstötlighet är att kompensera berörda som utsatts i händelsen 

(Benoit, 1997:180–181). 

  

Tillrättaläggande-  Denna strategin innebär att företaget tillrättalägger problemet genom 

att lova att detta inte kommer ske igen (Benoit, 1997:181). 

  

Ta på sig skulden- Strategin om att ta på sig skulden är precis som det låter, ett 

erkännande av företagets inblandning i krisen och tar därför på sig skulden till den samt 

ber om ursäkt (Benoit, 1997:181). 

 

3.3 Teorier om etnicitet 

En annan teoretisk ingång som berör H&Ms kris handlar om etnicitet. Mycket av den 

kritik H&M mottagit under händelsen av huvtröjan handlar om rasistiska påståenden och 

utlägg. Ur ett akademiskt synfält kan man studera ämnet genom Richard Dyers perspektiv 

som beskriver vithet som det normala. Han menar att vithet inte kan ses som ett speciellt 

fenomen utan bara finns som det “normala” och kan kopplas samman med egenskaper 

som intelligens och utbildande (Dyer, 1997:10). Detta kan relateras till en av H&Ms tröjor 

i barnkollektionen som hade texten: survival expert och bars av en vit pojke. Budskapen 
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som urskilde pojkarnas tröjor handlar ur Dyers perspektiv om intelligens och dominans då 

det anspelar på en överlevare och ett djur. 

 

Dyer menar även att det vita måste ta klivet ut från det normala och börja betraktas som ett 

eget fenomen som inte är det eftertraktade (Dyer, 1997:10). Han talar om “racial 

imaginary” som vi valt att översätta till rasföreställningar är centralt i dagens moderna 

samhälle. Det handlar om vem som blir lyssnad på, vem som får jobbet, vem som bombar 

och vem som blir bombad. Alla beslut som tas i världen grundar sig ofta på förutfattade 

meningar om ursprung och utseende. Och även fast faktorer som ras inte har någon 

betydelse alls sätter ändå dessa rasföreställningar brickorna i spel (Dyer, 1997:1). 

 

Delgado och Stefancic (2012) talar om definitionen ras som en social konstruktion, inte en 

biologisk verklighet. Det vill säga att ras och raser är produkter av sociala händelser och 

manipulationer. Människor med samma ursprung delar vissa fysiska karaktärsdrag, såsom 

hudfärg och hårfärg. Däremot är detta enbart en liten del av det ärvda genetiska och har 

ingenting eller väldigt lite att göra med att vara mänsklig eller att ha personlighet, 

intelligens och moraliskt beteende (Delgado & Stefancic, 2012:8–9). Att samhället ofta 

väljer att bortse från detta skapar raser och tillskriver människor egenskaper som kan vara 

falska (Miles & Brown, 2003:99). Samhället kan förvränga verkligheten genom bilder, 

ord, attityder och handlingar, vilket leder till föreställda stereotyper inom etniciteter. 

Exempelvis att vissa människor är mindre intelligenta och tillförlitliga än andra grupper av 

människor (Delgado & Stenfcic, 2012:21). Denna antydan på etnicitetburna stereotyper 

kan relateras till de åsikter som uppstod av barnkollektionen H&M lanserade i januari år 

2018. Studien har nämnt ordet rasism i texten då detta har förekommit i det valda 

materialet.  
 

3.4 Teorier om retorik 

För att kunna studera Facebookkommenaterna och H&Ms uttalanden har retoriska verktyg 

använts i studien för att förstå och analysera de olika budskapen och kritiken. För den 

retorik vi använder idag har vi mycket att tacka till Aristoteles. Många av de definitioner 

och behandlingar vi gör av retoriken har sitt ursprung i hans definitioner. De tre 

bevismedlen, ethos pathos och logos menade Aristoteles var verktygen för att förmå 

övertygelse (Kjeldsen, 2008:33).  
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3.4.1 Ethos 

Ethos är det som bestämmer huruvida talaren ger trovärdighet och karaktär till sitt 

övertygande, ”talarens karaktär inverkar när talet framförs så att den gör talaren trovärdig” 

(Kjeldsen, 2008:32–33). För att skapa trovärdighet i sitt framförande måste tre egenskaper 

finnas och balanseras. Det första handlar om gott omdöme eller handlingsklokhet (frónsic) 

där tyngden ligger i att visa publiken sin genuina åsikt och stå för den. Dygd eller god 

karaktär (areté) är den andra, där karaktärsdragen och den sociala tilliten spelar in. Den 

sista egenskaper som krävs för att skapa trovärdighet är en välvilja mot publiken (eunóia) 

där man visar omtanke om lyssnarna och sätter deras intressen före ens egna (Hellspong, 

2011:161). Dessa tre är det som skapar en trovärdighet och ett starkt ethos hos en person 

eller organisation. Men, vid förtroendekriser skadas ethos, detta betyder dock inte att hela 

trovärdigheten eller övertygelsen faller. Trovärdighet kan fortfarande finnas även om en 

av dessa beståndsdelar skadats. Något som kommer appliceras främst till H&Ms svar för 

att studera hur stark deras trovärdighet kan anses vara i förhållande till rykteshanteringen.  

 

3.4.3 Logos 

Bevismedlet logos syftar till att frambringa rationella argument. Detta kommer i studien 

användas till att analysera hur kommentarsförfattarna bedriver sina argument. Det beskrivs 

vara kärnan i retorik då det baseras på att övertyga genom logik. Denna typ av 

argumentation är användbar när sanningen ska demonstreras eller det som framstår vara 

sant. Det vill säga att logosargumentation syftar till att presentera fakta som stöds av 

huvudargument för att det ska förmedlas och upplevas sant. Exempel på logosargument 

kan vara undersökningar eller statistik (Kjeldsen, 2008:34).  

 

3.4.2 Pathos 

Pathos är det bevismedel som syftar till att förmedla känslor till publiken (Kjeldsen, 

2008:34). För att åstadkomma detta åskådliggörs ofta situationen med hjälp av målande 

beskrivningar och bilder vilket har kommit att kallas evidentia. Genom dessa verbala 

beskrivningar kan publiken således föreställa sig visuella platser och händelser vilket är 

det som gör att talarens innehåll appellerar emotionellt till publiken (Kjeldsen, 2008:288). 

Det är viktigt att talaren själv visar de känslor eller inlevelse som denne vill förmedla till 

publiken för att upplevas trovärdig.  

 

I H&Ms fall har dessa bevismedel använts för att studera hur företagets anseende, 

trovärdighet och ärlighet, det vill säga ethos, förändrats och hanterats under de rasistiska 
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påhopp de fått efter lanseringen av barnkollektionen. Vilka rationella argument (logos) 

företaget valt att frambringa eller vilka känslor som har förmedlats till publiken. Vidare 

har dessa bevismedel även appliceras på resterande kommentarer i H&Ms kommentarsfält 

på Facebook för att nå resultat kring H&Ms slutgiltiga ethos.  

 

Det teoretiska ramverket har behandlat teorier om kriskommunikation, 

varumärkesbevarande, etnicitet och retorik. Dessa teoretiska perspektiv har vidare 

applicerats på det valda kommentarsfältet där både H&M och privatpersoner tagits i 

beaktning. Utgångspunkten för studien har varit ur perspektivet kriskommunikation och 

varumärkesbevarande, för att belysa dessa ur olika synvinklar har de övriga teorierna varit 

viktiga för att nå studiens syfte. Det teoretiska ramverket har gett studien möjligheten att 

bland annat genom arbetet med H&Ms rykteshantering utläst hur de använt sig av olika 

retoriska verktyg såsom ethos för att se hur talaren fått karaktär. Eller hur 

etnicitetsperspektivet ställts mot de övriga retoriska verktygen logos och pathos.  
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4. Material 
I detta kapitel presenteras materialet till analysen. Undersökningen är baserad H&Ms 

officiella Facebookinlägg som publicerats på H&Ms alla Facebookkonton världen över. 

Se bild 1. Studien avgränsar sig först och främst till att endast behandla Facebook som 

socialt forum. H&M har publicerat samma bilder på deras officiella Instagramkonto men 

då Facebook kan ses som det medium flest använder har det därför stor påverkningskraft. 

Facebook blir därför som en slags normgivande forum där diskussioner ofta centreras 

(Nilsson, 2010:129).  Vidare har även en avgränsning dragits vid att enbart fokusera på 

svenska H&Ms publicering av bilden. Detta då materialet blivit ohanterbart om hela 

världens kommentarer tagits i beaktande.  

 

 
(Bild 1: Officiella bilden H&M publicerat på samtliga Facebookkonton) 

 

4.1 Urval  

För att undersöka konsumenternas kritik och syn på H&M utgår undersökningen från de 

579 antal kommentarer som återfinns på Facebook under den första officiella bilden på 

svenska H&M (Facebook, 2018). Materialet som valts ut har baserats på ett strategiskt 

urval då studien valt att undersöka vad som publicerats efter krisen brutit ut ur både ur ett 

företags- och konsumentperspektiv (Trost, 2016:32). Eftersom studien enbart undersöker 

händelsen kring huvtröjan är en tidsram väsentlig för urvalet.  
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Studien har undersökt totalt 579 kommentarer som inkommit från den 9 januari 2018 

13:48 till och med den 1 februari 2018 klockan 11.17. Det är totalt 33 människor som 

delat vidare inlägget samt 601 stycken som reagerat på det. Viktigt att understryka är att 

användare inte behöver följa H&M på Facebook för att kunna kommentera. Detta betyder 

att vi inte utifrån dessa kommentarer kan svara för om de som skrivit kommentaren är 

aktiva kunder till H&M eller inte.  

 

Studien har analyserat kommentarerna på svenska H&Ms Facebookinlägg där de uttalar 

sig om lanseringen. Enbart kommentarsfältet och inte några delningar av inlägget har 

undersökts. Vidare har inte heller utomstående artiklar eller uttalanden om händelsen 

analyserats. För att studera konsumenternas tolkning avgränsas studien enbart till 

kommentarsfältet på H&Ms inlägg av mängdmässigt skäl.  

 

4.2 Insamling av kommentarer 

Viktigt att notera i en studie av internetforum är att materialet inte är bestämt av tids eller 

rumsliga ramar, vilket påverkar hanteringen. Det valda kommentarsfältet studien 

undersöker kan därför efter insamling komma att omfattas av förändringar. Därför är det 

svårt att förutse omfattningen men svårigheter kan även uppstå vid komplettering i 

efterhand då kommentarer eller dylikt kan ha försvunnit. För att komma runt problemet 

och spara ner innehållet i ett statiskt format finns det ett antal lösningar att tillgå. En 

manuell nedladdning är en lösning (Karlsson & Strömbäck, 2010:7). Vid insamling av 

materialet har kommentarerna från det valda Facebookinlägget manuellt sparats ner och 

hanterats i ett Worddokument för att omvandla innehållet från flytande till statiskt. Vi har 

avlägsnat potentiellt oväsentliga kommentarer som inte syftar till inläggets ursprungliga 

innehåll. Detta innebär att kommentarer som enbart innehåller emojis, taggningar eller 

engelska som språk har avlägsnats innan analys, samt kommentarer med länkar där den 

specifika tråden syftar till ett annat fenomen än den publicerade bilden.  

 

Under kodningsarbetet sållade vi bort ytterligare kommentarer som inte berör ämnet eller 

studiens syfte direkt. Exempelvis de som handlat om personliga påhopp mot andra 

skribenter i kommentarsfältet. För att vara säkra på att våra subjektiva tolkningar av 

innehållet inte lyser igenom kodningen har vi förutom de ovannämnda förklaringarna även 

kodat samtligt material var för sig och sedan tillsammans för att vi ska ha en ömsesidig 

tolkning av materialet, ett så kallat intersubjektivitetstest (Bergström & Boréus, 2005:51). 
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Efter att ha sållat bort kommentarer utifrån ovanstående kriterier återstod 232 stycken av 

det ursprungliga 579 kommentarerna. Av dessa var 12 från H&M och resterande 220 var 

från privatpersoner. Det är dessa 232 kommentarer som analysen bearbetar. Vi kan inte 

garantera att de 220 kommentarerna från privatpersoner kommer från unika besökare, utan 

en del personer är återkommande och är författare till flera kommentarer och svar. Vidare 

har H&Ms svar skiljts från resterande kommentarer för att förenkla processen i 

hanteringen av dessa i programmet Voyant. Där har kommentarerna analyserats utifrån 

verktygen Cirrus, Termsberry och Wordtree för att kartlägga potentiella mönster i såväl 

H&Ms och privatpersoners kommentarer. Dessa beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.4 

kvantitativ innehållsanalys. 
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5. Metod 
Detta kapitel behandlar uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt. Materialet har 

analyserats med hjälp av flera metoder som presenteras nedan. Därefter följer en 

metoddiskussion som diskuterar studiens validitet och reliabilitet. 

 

5.1 Flermetodsforskning 

I denna studie har en kvantitativ och en kvalitativ metod använts, något som kallas 

flermetodsforskning. Att använda flera metoder kan styrkas genom att använda en 

kvantitativ studie som en översiktsmetod för att därefter använda den kvalitativa för att 

skapa en djupare förståelse för materialet. På detta sätt kan studien undersökas ur flera 

synvinklar och på så sätt komma till en bredare förståelse för fenomenet (Falkheimer, 

2014:183–184). I denna studie har flermetodsforskningen använts för att närma sig 

materialet förutsättningslöst genom att använda den kvantitativa metoden till att finna 

större knytpunkter som sedan analyseras på en djupare kvalitativ nivå (ibid, 2014:187).  

 

5.2 Diskursanalys 

För att studera kriskommunikationen genom kommentarsfältet har metoden kritisk 

diskursanalys valts. Detta har hjälpt studien att utläsa underliggande diskurser och 

diskursiva kamper såsom om lanseringen av huvtröjan varit av rasistisk karaktär eller inte. 

En grundläggande definition av diskurs handlar om språkuttryck och samtal. Att diskurser 

skapas och utspelas när två eller fler personer interagerar med varandra, via samtal, chatt 

eller liknande. Betydelsen av den sociala interaktionen är här av stor betydelse då språket 

skapar relationer människor emellan (Ekström & Larsson, 2010:271). Teoretikerna Laclau 

och Mouffe beskriver inom diskursanalysen att nodalpunkter är knytpunkter inom olika 

diskurser. Nodalpunkterna blir centrala tecken kring vilka andra ordnas och får sin 

betydelse från (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33).  

 

En diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller en del av 

världen. Genom dessa undersökningar går det att nå fram till en förståelse för livsvärlden 

hos en individ eller en grupp individer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:74). Ett 

kommentarsfält i sociala medier kan även det ses som en diskurs då den sociala 

verkligheten paketeras och därigenom framträder genom debatter. Opinionerna produceras 

inom ramen för en kommersiell industri såsom H&M som där präglas av en särskild 

kunskapsproduktion med olika rutiner och regler. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan 
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förhållandet mellan sociala medier och den kommersiella industrin ses som ett 

dominansförhållande där sanningar skapas och diskuteras utifrån olika premisser.  

Genom en speciell gren inom diskursanalysen, kritisk diskursanalys kan man analysera 

dessa opinionsdiskurser och hur de samspelar, förhandlar eller motverkar ideologier som 

övergripande samhällsidéer där bland annat dolda agendor, värderingar och intressen finns 

inbäddat (Ekström & Larsson, 2010:273). Till caset H&M kan detta relateras där vår 

studie undersöker H&Ms kriskommunikation och agerade både genom facebookinlägget 

och svar på kommentarer till inlägget för att granska H&Ms trovärdighet efter en 

förtroendekris.  

 

 

5.3 Kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough har 1995 utvecklat den kritiska diskursanalysen som är applicerbar på 

alla sorters diskurser, texter och medium, i vårt fall kommentarer på Facebook. Fairclough 

understryker vikten av att man förstår och fördjupar sig i den aktuella textens karaktär, i 

denna studie blir detta Facebook. Då vi läser en text gör alla det med olika bakgrunder och 

erfarenheter, något som påverkar vår tolkning av texten. På samma sätt påverkar 

avsändaren budskapet då de påverkar och styr innehållet. (Fairglough, 1995:55).  

Kritisk diskursanalys värnar om att lyfta upp omedvetna sociokulturella processer till ett 

högre medvetenhetsplan genom att diskutera: Hur är texten utformad? Varför är texten 

utformad på detta sätt? På vilket annat sätt skulle texten kunna vara utformad? Genom det 

kritiska förhållningssättet ska man dels se på studieobjektet med objektiva ögon och ställa 

sig utanför det kulturella man själv lever i, men samtidigt försöka utnyttja det faktum att 

diskursen producerats i samma kultur man lever i (Ekström & Larsson, 2010:273–274). 

Detta kan exemplifieras med hur denna studie ämnat att undersöka kriskommunikation på 

sociala medier genom kommentarsfält.  

 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys har applicerats på vår studie. 

Det är en analytisk ram som består av tre dimensioner, text, diskursiv praktik och social 

praktik. Dessa dimensioner kan förklaras vara olika nivåer utav kommunikativa händelser. 

Där text handlar om att studera mening genom text eller bild eller en kombination av 

dessa. Den diskursiva praktiken innefattas av människors språkanvändande för att både 

producera och konsumera texter som i sin tur formar och formas av social praktik 

(Fairclough, 1995:57).  Det handlar i vår studie om förutsättningarna Facebook har för att 

skapa dessa diskurser, exempelvis likes och kommentarsfält. Den sista nivån är social 



	

	 21	

praktik som handlar om huruvida den diskursiva praktiken återskapar eller omstrukturerar 

de rådande diskurserna, samt vilka effekter det kan få på en större social praktik 

(Fairclough, 1995:62). I vår studie kan textdimensionen relateras till kommentarerna och 

H&Ms uttalande på Facebook. Den diskursiva praktiken utgörs vidare av 

kommentarsförfattarnas meningsbyggnad, ordval och intentioner med sina 

åsiktsskådningar. Den sociala praktiken relateras slutligen till hur kommentarerna har 

formats av samhällets rådande föreställningar om begrepp som exempelvis rasism vilket 

gör att debatten färgas av detta.  

 

5.3.1 Analytiska verktyg   

För att undersöka de tre dimensionerna i den kritiska diskursanalysen har vi valt att 

studera materialet med hjälp av olika analytiska verktyg. Dessa har hjälpt oss att få 

djupare förståelse för hur starkt något påstås i ett uttalande genom modaliteten, huruvida 

en agent återfinns i uttalanden, ifall det finns uttalanden som bygger vidare på redan 

existerande genom intertextualitet samt undersöka diskursiva kamper genom de flytande 

signifikanterna.  

 

Modalitet  

Begreppet modalitet kan beskrivas genom hur starkt något påstås, graden av affinitet. 

Affiniteten utgör hur påståendets formulering kan uppfattas mer eller mindre övertygande. 

Exempelvis “det är rasistiskt” (hög affinitet) eller “jag tycker det är rasistiskt” (låg 

affinitet). Modalitet är ett sätt att få påståenden eller uttryck att upplevas sanna och 

självklara. Det finns flera olika typer av modaliteter. Instämmande som exemplet ovan 

eller instämmande såsom “förtroendekris leder till konkurs” där talaren är bestämt i 

jämförelse med “förtroendekris kan leda till konkurs” där mer tvivel finns inbäddat. Hur 

denna modalitet används påverkar de sociala relationer som skapas av diskursen. 

Dessutom kan även olika modala verb och adverb användas för att i talet eller texten 

påverka hur säkert eller osäkert något är. Modala verb som borde, måste, möjligen och 

kunna används samt modala adverb så som definitivt, troligen, självklart och givetvis 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87–88).   

 

Transitivitet 

Begreppet syftar till att förstå hur händelser och processer är, eller inte är 

sammankopplade med subjekt och objekt. Det syftar till att klargöra olika ideologiska 

konsekvenser som framställningsformer kan ha. Exempelvis i meningen “Förra månaden 
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lanserades en rasistisk tröja” i denna mening utelämnas en agent och formen ses passiv då 

ingen tycks ta ansvar. I denna satskonstruktion läggs tyngden på vad som skedde och inte 

processen som ledde fram till avskedandet, vilket gör att agenten fråntas ansvar. Hade 

meningen istället lytt “Förra månaden lanserade H&M en tröja med rasistiskt tryck” finns 

här H&M som agent och kan därmed ställas till svars för agerandet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:87).  

 

Intertextualitet  

Intertextualitet syftar till att undersöka hur den undersökta texten refererar till andra texter. 

I kommentarsfält kan detta relateras till hur kommentarer refererar till nyhetsrapportering 

eller tidigare skribenter. Detta används som verktyg för att kunna härleda den sociala och 

diskursiva praktiken då det menas att texter eller händelser aldrig är helt nya utan bygger 

på varandra. Fairclough ser på intertextualiteten som något som bygger på historiska 

händelser, som i sin tur bidrar till ny historia då nya texter fortsätter på samma bana, bara 

med andra ord (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77).  

   

Flytande signifikant 

Flytande signifikant kallas det begrepp som är öppet för olika tolkningar. Det används i 

första hand av teoretikerna Laclau och Mouffe men är även applicerbart på den kritiska 

diskursanalysen där vi ämnar till att undersöka hur olika diskursiva kamper för sig genom 

både kommentarsfältet och H&Ms uttalanden. Flytande signifikanter är nodalpunkter men 

till skillnad från de utkristalliserade nodalpunkterna står de flytande signifikanterna för de 

tecken olika diskurser försöker ge innebörd åt. En diskursiv kamp kan uppstå när samma 

begrepp ges olika innebörder under olika diskurser. Denna kamp strävar då efter att ge just 

sin tolkning eller betydelse legitimitet till det specifika fenomenet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:35). Exempelvis ordet rasism som har helt olika betydelser för en rasist 

jämfört med en antirasist. Vad som för ena parten kännetecknar rasism är inte detsamma 

för den andre (ibid, 2000:141). 

 

5.4 Kvantitativ innehållsanalys 

Den andra delen av metodvalet består av en kvantitativ innehållsanalys som har utgått från 

verktyget Voyant Tools (voyant-tools.org). Detta är en metod som appliceras på större 

textmaterial för att komprimera och tillgängliggöra det för analys. Ett strukturerat upplägg 

är väsentligt för att sedan på statistiska grunder dra generella slutsatser av resultatet. Syftet 

med en kvantitativ innehållsanalys är att studera det generella istället för kvalitativ 
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forskning som ser till det individuella. Ambitionen är därför att kunna uttala sig om ett 

större material oavsett om det är ett totalurval eller om det baseras på att generalisera 

urvalet till en större population (Ekström & Larsson, 2010:119).  

 

Voyant är ett textprogram som utläser förekomsten av olika ord i större textansamlingar. 

Programmet är en webbaserad applikation för att utföra textanalyser på såväl 

onlinematerial som uppladdade textdokument. Voyant utgör vår kvantitativa 

innehållsanalys som hjälper oss att avkoda de mest frekvent förekommande orden i våra 

textsansamlingar från kommentarsförfattarna samt H&Ms svar.  

 

I Voyant Tools finns det en mängd olika verktyg men vi valde att avgränsa oss till Cirrus, 

Termsberry och Wordtree. Verktyget Cirrus visar de mest förekommande orden i den 

textansamling som lagts in i programmet. Det presenteras genom ord i olika färger och 

storlekar där det är justerbart hur många ord som vill studeras. Vi valde att studera 125 ord 

från privatpersoners kommentarer samt lika många ord från H&Ms svar. Av detta har 

olika teman kunnat utläsas som vi genom den kvalitativa metoden kommer kunna få 

djupare förståelse för. Det andra verktyget som valdes ut för att analysera H&Ms svar 

heter Termsberry som syftar till att inbringa kunskap i vilka ord som är vanligast 

förekommande tillsammans. Inställningarna som valdes ut för detta verktyg var 124 ord, 

14 i context och 5 på skala. Genom att få en inblick i vilka ord som används tillsammans 

med de vanligast förekommande stärker det våra teman samt att vi gör rätt tolkning av 

innehållets innebörd. För att undersöka privatpersoners kommentarer har verktyget 

Wordtree använts för att förstå kontexten av de vanligast förekommande orden. För att se 

detta har vi manuellt valt det centrala ordet ur en lista i Voyant. Dessa har varit rasistiskt 

och H&M. Inställningarna har sett ut på följande vis: pool: 520, branches: 10 och context: 

11.  

 

5.5 Metoddiskussion 

“Vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna påstås 

vara sant. Inom vetenskapen ställs särskilt höga krav på att vi ska kunna underbygga våra 

påståenden och slutsatser. Slutsatser underbyggs med argument och av argument krävs 

att de ska vara giltiga och tillförlitliga” (Ekström & Larsson, 2010:14).  

 

Giltighet och tillförlitlighet benämns ofta i vetenskapliga sammanhang vid validitet och 

reliabilitet (Ekström & Larsson, 2010:14). Validiteten inryms av att man mäter det man 
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vill mäta medan reliabiliteten utgörs av hur noggrann mätningen är utförd. Att kombinera 

kvalitativ metod med kvantitativ är inte helt oproblematiskt då dessa teoretiska 

ståndpunkter har skilda åsikter över hur den sociala verkligheten ska studeras. De båda 

sätten stödjer olika tankesätt och tillvägagångssätt som genom en kombination kan leda 

till olikartade kunskapsteoretiska konsekvenser (Bryman, 2011:555–556). Däremot finns 

enligt Bryman (2011) 18 motiv han framställt för att använda sig av just 

flermetodsforskning. Både kvantitativa och kvalitativa metoder har sina för och nackdelar. 

Genom att kombinera dem kompenserar man respektive metods svagheter med den andres 

styrkor. Det går även att se det ur synsättet att de båda bildar en process där den 

kvantitativa beskriver strukturer medan den kvalitativa ger en djupare upplevelse. De båda 

kan även förklara resultaten från varandra och stärka det enes synsätt med den andre (ibid, 

2011:560). Valet av flermetodsforskning motiveras således av att validiteten är som högst 

i kvalitativ forskning medan en hög reliabilitet återfinns i kvantitativ forskning.  

 

Till studiens kvantitativa innehållsanalys användes textverktyget Voyant Tools. 

Programmet har hjälpt oss att avkoda de mest frekvent förekommande orden i våra 

textsansamlingar från kommentarsförfattarna samt H&Ms svar. Denna kvantitativa 

forskning ger möjligheter att ta ett steg ifrån det individuella och se allt i ett större 

sammanhang. Denna typ av forskning inger hög reliabilitet eftersom en analys av samma 

material med likadana inställningar som nämnt i tidigare kapitlet 4.Material kommer 

samma resultat ges. En känd problematik är däremot att resonemang och djup förloras.  

Något vi valde att komplettera genom flermetodsforskning och en kvalitativ metod där vi 

ansåg att den kritiska diskursanalysen var bäst ämnad för undersökningen.  

 

För vidare fördjupning av materialet applicerades Faircloughs tredimensionella modell. 

Det har hjälpt undersökningen att fastställa relationen mellan text och social praktik. 

Däremot kritiseras den ofta då den har få riktlinjer och ramar för hur angreppssättet 

förhåller sig till andra teorier inom sociologisk teori (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:93–94). För att uppnå validitetskravet har vi utformat ett kodschema som svarar till 

studiens frågeställningar för att säkerställa att vi kodar det som studien verkligen ämnar 

till att undersöka och inget annat. Under kodningen har ytterligare en mall utformats för 

vad de olika temana betyder för att säkerställa en gemensam tolkning av kommentarerna. 

Detta gav studien hög reliabilitet då detta minskar förekommandet av subjektiva 

tolkningar. Vi är medvetna om att trots detta kodschema och mall fortfarande finns 

utrymme för alternativa tolkningar. Bryman (2011) talar om vikten av transparens i 
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kvalitativ forskning vilket kan eftersträvas genom att studien tydligt formulerar och 

motiverar hur material har tagits fram, analyserats och de slutsatser som formats efter 

detta (Bryman, 2011:374). Det vill säga att studien redogör för val och kontinuerligt 

motiverar potentiella tolkningar för att göras så tillförlitlig som möjligt. Ekström och 

Larsson menar att bristande transparens kan göra studien opålitlig, vilket understryker 

vikten av att tolkningen bör vara öppen och fördomsfri för att uppnå oberoende tolkningar 

(Ekström & Larsson, 2010:17). Under vår kodning har vi genomfört intersubjektivitetstest 

för att minska subjektiva tolkningar och uppnå en högre objektiv tolkning av materialet 

(Bergström & Boréus, 2005:51). Vidare har vi kontinuerligt diskuterat samtliga 

kommentarer för att kodningen ska bli så precis som möjligt. Detta har höjt studiens 

reliabilitet då det ökar chansen att samma resultat skulle nås ifall studien gjordes om.  
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6. Analys och resultat  
I detta kapitel har det insamlade materialet analyserats och kopplats till tidigare nämnda 

teorier och analytiska verktyg. Kapitlet tar sin början i en kvantitativ innehållsanalys med 

Voyant Tools som hjälpmedel. Resultatet från denna första analys tas sedan till nästa steg 

i en kritisk diskursanalys med den tredimensionella modellen där materialet kodas 

ytterligare och diskursivt analyseras tillsammans med teorier och verktyg. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen har utläst tre nodalpunkter i materialet som vi valde att 

utgå ifrån när vi utformade kategoriseringen under den kritiska diskursanalysen. Dessa 

uppkom genom att vi undersökte gemensamma nämnare för de vanligast förekommande 

orden som presenterades i olika verktyg i Voyant Tools (se bilagor). I bilaga 1 har vi 

använt verktyget Cirrus och har utläst att ord som rasistiskt, vit, svarta, monkey, apor, 

jungle, fel, problem, misstag, tycker, kränkta och förstår är en del av de vanligast 

förekommande orden hos privatpersonernas kommentarer. I bilaga 2 framställs H&Ms 

svar, dessa står utanför de teman vi tagit fram för att lättare kunna analysera de separat. I 

bilaga 3 återfinns även där H&Ms svar men utifrån verktyget Termsberry som undersöker 

hur vanligt förekommande det markerade ordet är i relation till de övriga orden. Bilaga 4 

och 5 beskriver genom verktyget Wordtree hur privatpersonernas åsikter genom 

kommentarsfältet sett ut. Genom ett intersubjektivitetstest kom vi fram till att dessa ords 

innebörd kan sammanställas under temana: rasism, etik och försvar som följs av 

underrubriker under respektive tema (se tabell 1), dessa har vidare analyserats kvalitativt. 

 

Rasism Etik Försvar 

Svart - vit Rätt - fel Ordval - misstag 

 
(Tabell 1 - temanas struktur efter den kvantitativa analysen)  
 

Privatpersoners kommentarer och H&Ms svar åtskildes i Voyant eftersom studien syftar 

till att utläsa hur H&M upprätthållit sin image samt hur kritiken sett ut i kommentarsfältet. 

Det var därför av intresse i ett första skede av analysen analysera dessa åtskilt för att sedan 

dra djupare slutsatser vid en sammanslagning av analysen och därmed besvara syftet.  

 

Analysarbete med kritisk diskursanalys 

För att koda materialet har vi manuellt sett över samtliga kommentarer. Utefter de teman 

vi fann genom användandet av Voyant tools kategoriserade vi de olika kommentarerna 
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under respektive tema. Under denna process fann vi att de teman vi först fann inte passade 

materialet klockrent. Kodningen ledde därför fram till de teman med underkategorier som 

visas nedan i tabell 2. Många av kommentarerna flöt över gränserna då samtliga 

behandlade och diskuterande samma ämne. Vi har därför under kodningen satt upp 

riktlinjer för vad som kategoriserar de olika temana för att underlätta vår kodning.  

Rasism: Tydliga kommentarer som antingen anser att händelsen klassificeras som 

rasistiskt eller som inte rasistiskt.  

 Rasistiskt – anser att händelsen är rasistisk. 

 Inte rasistiskt – anser att händelsen inte är rasistisk. 

Försvar: Kommentarer som direkt behandlar H&M som företag och dess agerande.  

 H&M sympatisörer - anser inte H&M gjort något fel. 

 H&M opponenter - anser att H&M gjort fel. 

PR-trick - diskuterar huruvida händelsen egentligen är ett PR-trick där

 bland annat ekonomiska aspekter ligger bakom utförandet.  

Kränkt: Kommentarer som diskuterar den vita kränktheten och ifrågasätter 

samhällsnormer samt uttrycker åsikter.  

 Normer - tankar kring hur världen är beskaffad och vad som anses rasistiskt. 

 Ifrågasättande - kritiska åsikter på en mer generell nivå mot samtliga parter.  

 
(Tabell 2 - temanas struktur efter den kvalitativa analysen) 

 

H&Ms uttalanden:  

Företagets 13 uttalanden där 12 av dem utgör svar i kommentarsfältet till privatpersoner 

och en text i den valda publicerade bilden på Facebook.  

 

6.1 Rasism 

De vanligast förekommande argumenten inom detta tema behandlar huruvida tröjan och 

dess tryck anses vara rasistiskt eller ej. De kommentarsförfattare som anser tröjan rasistisk 

argumenterar för den historiska aspekten där svarta liknats vid apor under en lång tid. 
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Medan andra kommentarsförfattare menar att det är samhället som skapat problematiken 

och att händelsen i sig inte varit av rasistisk karaktär.  

 

Rasistiskt  

I denna kategori har 49 kommentarer kategoriserats där de gemensamma dragen varit att 

H&Ms lansering av barnkollektionen antytts vara rasistisk.  

 
Allt sker i en kontext. Om vi levde i en värld utan någon historia av rasism och slaveri så vore det 

kanske inget problem med bilden, en gullig liten apa. Men nu lever vi inte i den världen. Utan vi 

lever i en värld där det finns en väldigt lång rasistisk tradition av att likställa svarta personer med 

apor. Den här bilden kopplar till den traditionen (oavsiktligt eller inte). Då tycker jag att det är 

uppenbart varför så många har blivit så upprörda. Detta är också en tradition som vi vita ofta inte är 

uppmärksammade på, sannolikt då den inte utgör ett hot mot vår säkerhet och våra rättigheter. Det 

är därför också väldigt förståeligt att olika personer reagerar olika. Och väldigt viktigt att lyssna 

istället för att avfärda. 
 

Inom Faircloughs tredimensionella modell inryms textdimensionen där modalitet 

diskuteras som ett sätt att få påståenden eller uttryck att upplevas sanna och självklara 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87–88). I detta citat kan vi se att modalitetens 

affinitet är hög eftersom författarens formulering är bestämt övertygad om att världen vi 

lever i har en “...väldigt lång rasistisk tradition”. Detta är ett uttryck som varit vanligt 

förekommande i kommentarsfältet under denna kategori, vilken kan kopplas till tidigare 

nämnda teorier om etnicitet. Dyer diskuterar kring rasföreställningar och hur olika 

förutfattade meningar om utseende och ursprung påverkar samhället. Då dessa 

föreställningar egentligen inte har någon betydelse gör det ändå till ett diskussionsämne 

(Dyer, 1997:1). Ur vår studies syfte kan vi se hur rasföreställningar är det som skapat 

debatten kring denna huvtröja. Eftersom det finns en lång tradition av slaveri har det 

utmynnat i ojämlika förhållanden mellan olika hudfärger i samhället, vilket utgör en 

diskursiv kamp mellan underkategorierna till rasism. Detta är även en flytande signifikant 

som Laclau och Muoffe diskuterar hur de olika kommentarerna ges olika innebörd 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:35). Dels fylls signifikanten med associationer till 

apor och djungel som något negativt och rasistiskt samtidigt som kommentarerna som står 

för de motsatta åsikterna ser just referensen till apor som något oskuldsfullt och gulligt. 

Därmed skapas en diskursiv kamp om begreppet rasism och vilket innehåll det bör 

tillskrivas. 
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I denna underkategori har vi sett starka kommentarer som kan hänvisas till de retoriska 

bevismedlen. I citatet ovan ser vi hur författaren genom logosargument så som de 

historiska aspekterna även stärker sitt ethos och trovärdighet som talare. Författaren visar 

på de tre egenskaper (frónsic, areté och eunóia) som en talare bör ha för att göra intryck på 

lyssnarna. Dels visar kommentarsförfattaren på ett gott omdöme där hen argumenterar för 

sina ståndpunkter på ett fördelaktigt vis, vidare vävs även dennes goda karaktär in och 

slutligen visas en välvilja mot publiken med meningen “Det är därför också väldigt 

förståeligt att olika personer reagerar olika.” (Hellspong, 2011:161).  

 
Det är ett tankesätt som fortfarande lever idag. Man behöver inte gå så långt bort. Titta bara på 

rasismen inom fotbollen i Europa där åskådare gör apljud och kastar bananer på svarta 

fotbollsspelare.   

 

Jag förslår gråta. Att ett ledande modeföretag med svenska rötter inte har en bättre omvärldsanalys 

och att världen är så hård och kall att vissa människor liknas vid apor nedsättande. Eller hur...? 

 

Pathos är det bevismedel som anspelar på känslor vilket ofta åskådliggörs genom målande 

beskrivningar av situationer, evidentia (Kjeldsen, 2008:34). Detta går att finna i flertalet 

kommentarer där kommentarsförfattarna bildligt beskriver den rasistiska historien som än 

idag är aktuell.  Där dessa beskrivningar syftar till att väcka känslor hos lyssnarna. Se 

citaten ovan. 

 

Inte rasistiskt  

Detta andra undertema till temat rasism tar motsatta ståndpunkter än det förstnämnda. Här 

fann vi genom kodningen 42 kommentarer som inte såg något rasistiskt med H&Ms 

lansering av huvtröjan. 

 
“Men hur kan de uppfattas rasistiskt? De är ett barn i en fin tröja med ett roligt tryck på! Snacka om 

att alla ni som uppfattar denna rasistisk ser hudfärg o kanske ska ta er en extra funderare! När jag 

ser bilden ser jag ett barn inte färg! Så hatstormen mot detta borde rannsaka sig själva i förstahand!! 

Detta med jämställdhet och inte se skillnad på hud o kön o så skriker ni när hm gör precis de! Ser 

de som vilket barn som helst o sätter på den en fin tröja o tar ett fint kort!! Blir så less på detta 

lättstötta, snedvridna samhälle!!” 

 

Citatet ovan kan diskuteras utifrån Faircloughs begrepp transitivitet inom textdimensionen 

där vi kan se att författaren valt att utesluta en agent vilket gör att ingen kan stå till svars 

för händelsen. Detta har varit ett gemensamt drag hos kommentarerna där den icke 
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befintliga rasismen beskrivs likt ett fenomen som bara uppstått. Processen till händelsen 

nämns sällan, likaså någon agent som de riktar kritik mot, vilket relateras till transitivitet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87).  

 

Kommentarerna inom denna underkategori är generellt av kortare karaktär och många har 

varit förekommande i trådar, med tråd menar vi när man svarar på en annan befintlig 

kommentar i kommentarsfältet. Det skapas därmed en egen debatt inom den ursprungliga 

debatten där nedanstående citat är ett exempel. Den diskursiva praktiken kan således 

diskuteras utifrån intertextualitetsbegreppet. I dessa trådar skapas nya kommentarer utifrån 

den befintliga kommentaren men genom nya ordval och resonemang.  

 
Inte skäl nog. Alla barn oavsett hudfärg kallas någon gång i livet för ”lilla apa”. Vad är rasistiskt i 

det? Bara en gullig benämning. 
 

Detta härleder till intertextualitet då det handlar om att texter bygger på redan befintliga 

texter och historier, vilket i vårt fall kan relateras till trådar inom kommentarsfältet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77). Den diskursiva kampen stärks genom att 

intertextualiteten skapar två distinkta åsiktskådningar och tolkningar av händelsen. 

Samtidigt som båda åsiktsskådningarna kontinuerligt förminskar de skilda åsikterna 

genom sin höga affinitet. Det kan se ut på följande vis: 
 

Långt ifrån alla apor är svarta. Vita människor kan ju också associeras med apor då. Googla white 

monkey för exempel. Gråa apor i Indien bla e dom vita pensionärer då eller? Orangutanger som är 

rödhåriga kanske är irländare undercover då? Osv osv. 
 

Som citaten visar finns det några ord som återkommer, apor och hudfärg till exempel. 

Detta är något som teoretikerna Stefancic och Delgado talar om, de menar att ras är en 

social konstruktion vilken är en produkt av sociala händelser och manipulationer (Delgado 

& Stefancic, 2012:8–9). Vidare diskuterar de hur samhället genom bilder och ord kan 

förvränga verkligheten och därmed leda till missvisande stereotyper inom etnicitet (ibid, 

2012:21). Detta kan relateras till kommentarerna då kommentarsförfattarna av denna 

underkategori uttrycker att den skilda åskådningen av händelsen är de som skapar rasism 

genom att poängtera att huvtröjans tryck är rasistisk. 
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6.2 Försvar 

Det vanligast förekommande argumenten som handlar om försvar mot eller för H&M är 

att kommentarsförfattaren har en åsikt gällande vilka det är som gjort händelsen till ett 

problem och hur händelsen ska tolkas. Det finns skilda åsikter, vissa menar att H&M 

försatt sig själva i problematiken efter lanseringen medan andra anser att företaget inte 

gjort något fel utan att det är medier och privatpersoner som misstolkat H&Ms intention. 

Vidare finns det även åsikter som behandlar uppkomsten och tolkningen av händelsen där 

en del ser det ur en ekonomisk aspekt och kallar händelsen för PR-trick. 

 

H&M sympatisörer 

I denna underkategori återfinns de kommentarer som haft åsikten att H&M inte gjort 

något fel utan istället tar en försvarsställning för företaget. Här finns 21 kommentarer. 

 
Tycker inte ni gjort fel. Frågan är varför folk ser bilden som rasistisk, säger mer om dom än om Er. 

 

Det första citatet visar inom textdimensionen på låg affinitet vilket innebär att påståendet 

inte tyder på någon klar övertygelse då ord som “tycker” framkommer. Det kan dock även 

tolkas som att den sociala praktiken relateras till den befintliga rasistiska diskursen om 

svarta och apor. Det är i ljuset av detta som citatet blir begripligt eftersom det är i linje 

med den rasistiska diskursen. Det kan argumenteras huruvida författaren försvarar och 

bidrar till att hålla kvar H&Ms kortvariga image (Knipp, 2009:17). Detta då 

kommentarsförfattaren anser att H&M givit moraliska upplevelser till sin publik genom 

att be om ursäkt för händelsen (Larsson, 2014:123). Genom detta har författaren fått en 

positiv bild av företaget och vågar därmed skriva sin åsikt i kommentarsfältet. Samtidigt 

som H&Ms ursäkt även är anledningen till den låga affinitet kommentaren har då 

författaren inte fullt ut kan ha starka och övertygande åsikter när H&M redan erkänt sitt 

fel.  

 

Det kan även röra sig om att de författare som delar denna åsikt inte fått någon bekräftelse 

eller stöd av H&M då deras strategi varit att bemöta kritiken som uppkommit. Detta kan 

ses genom att H&Ms svar endast varit till de kommentarer som syftar till att kritisera 

händelsen eller företaget. H&Ms agerande kan relateras till Benoits strategier om att ta på 

sig skulden samt tillrättaläggande. Dessa strategier går ut på att företaget tar på sig skulden 

till ett misstag och ber om ursäkt samt att lova att samma misstag inte kommer ske igen 

(Benoit, 1997:181). Genom att H&M just följt dessa strategier har företaget potentiellt 
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förlorat trogna anhängare samtidigt som de vunnit legitimitet hos de kritiska 

kommentarsförfattarna.  
 

Fatta ingenting när jag först såg bilden. Kopplade såklart sedan men inget som jag skulle lagt märke 

till om det blivit så omskrivet 
 

Det ovanstående citatet kan relateras till Lull och Hinermans bok Media Scandals (1997) 

som trycker på hur viktig storyn är i en skandal. Det är även publiken som bestämmer när 

en skandal blir utspelad och storyn inte längre är värd att prata om. Detsamma går att säga 

om H&M där denna kommentar visar på hur fakta är åsidosatt och det är publikens 

diskussion om storyn som lägger tyngden.  

 

H&M opponenter 

I denna underkategori återfinns de kommentarer som haft åsikten att H&M gjort fel i sin 

lansering av huvtröjan och ställer sig kritiska till detta. Här finns 27 kommentarer. 
 

Så okunniga ni är, HM! Känner inte att jag vill handla hos er igen....ledsamt.... 

 

Kommer aldrig köpa från H&M it ens en strumpa 

 

H&M Vad håller ni med om? Förstår ni kontexten? Historien? Nutiden? Kan inte sluta att förundras 

över er okunnighet? Hur många ögon har sett detta och inte reagerat? Hur är det möjligt? Skulle 

gärna vilja ha svar på det. 

 

De tre valda citaten har flera gemensamma faktorer, hög affinitet, en tydlig transitivitet 

samt ifrågasätter H&Ms ethos. Detta diskuteras ur den kritiska diskursanalysen där frågor 

som: Hur är texten utformad? Varför är texten utformad på detta sätt? Och på vilket annat 

sätt skulle texten kunna vara utformad? Detta för att belysa omedvetna sociokulturella 

processer för att inbringa förståelse (Ekström & Larsson, 2010:273–274). På den tredje 

frågan kan kommentarernas ton diskuteras.  Om texten skulle nyanseras till att vara av en 

mjukare framtoning skulle intertextualiteten kunna påverka resten av kommentarerna 

vilket potentiellt förebyggt dessa starka formuleringar. På samma sätt som den nuvarande 

intertextualiteten påverkar det rådande negativa kommentarsklimatet.  

 

Transitiviteten framförs genom att tydligt utpeka en agent i de olika kommentarerna vilket 

är H&M (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87). Den bidrar till en högre legitimitet hos 

kommentaren samt trovärdighet då det finns någon eller några som kan ställas till svars. 
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Genom dessa faktorer ifrågasätter det H&Ms ethos då kommentarsförfattarna 

företrädesvis belyser företagets brister och okunskap istället för händelsen. Ytterligare skäl 

till att företagets ethos blir ifrågasatt kan dels handla om deras uttalade affärsetik om 

ömsesidig respekt då den strider mot den uppfattning kommentarsförfattarna under denna 

kategori skapat sig. Detta skapar en upprördhet då H&Ms etik står för en sak medan deras 

ageranden strider mot det. Vilket gör att varumärket och den tidigare upplevda imagen 

förfaller vilket vi kunnat utläsa av kommentarer som talar om att kommentarsförfattarna 

som tidigare varit konsumenter hos H&M inte kommer att handla där igen.  

 

PR-trick  

I denna underkategori under huvudtemat försvar återfinns de kommentarer som behandlar 

åsikter om huruvida H&M avsiktligt lanserat denna tröja för att skapa publicitet och 

ekonomisk vinning. Här finns 21 kommentarer. 

 
H&M gör Åhlénstricket  

 

I citatet kan vi genom Faircloughs textdimension se att författaren hänvisar till att H&M 

medvetet agerat som de gjort under händelsen då ordet “trick” används. Om ordvalet bytts 

ut till exempelvis misstag skulle det förändrat textens mening till något som skett 

oavsiktligt. Detta citat kan även stärkas genom intertextualiteten till citatet:  

 
Var heller inte länge sedan den lille mörkhyade ungen var lucia i reklam för åhlens som sedan 

radikalt plockades bort. Fifteen minutes of fame… poor kids! 

 

 Intertextualiteten i dessa citat visar på hur en historia aldrig är helt ny, utan att det 

upprepar sig och bygger på tidigare historiska händelser som i detta fall hashtagfenomenet 

#jagärlucia som riktades mot Åhléns. Detta efter att de år 2016 publicerat en bild där en 

mörkhyad pojke bär luciakrona, vilket mötte kritik på sociala medier. Åhléns valde på 

föräldrarnas begäran att ta bort bilden och därefter startades en motreaktion som 

utmynnade i hashtagen #jagärlucia (Lundgren, 2016).   
 

Den där “ursäkten” är verkligen ett hån mot folks intelligens. Helt oacceptabelt. Ni visste 

naturligtvis precis vad ni gjorde. 

 

H&m för Guds skull, Gör om, Gör rätt! Det ni gjorde var rasistiskt & oprofessionellt, MEN 

samtidigt organiserad & planerad kampanj för att få världens uppmärksamhet... 
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Genom Goffmans teori om självrepresentation kan dessa citat analyseras utefter att 

kommentarsförfattarna inte tror på den frontstage-bild H&M visar genom sin ursäkt. De 

vill genom att påstå att H&M gör ett PR-trick och satsar på ekonomisk vinning belysa den 

backstage-bild H&M försöker dölja bakom scenen (Goffman, 2014:102–103). H&M 

försöker genom sin ursäkt rädda sin självrepresentation men då dessa kommentarer hela 

tiden demolerar företaget och ger det nytt liv förvrids H&Ms självrepresentation.  

 

De tidigare nämnda citaten kan också relateras till Goffmans teori om självrepresentation 

där sociala medier skapar ett forum där krisens “offer” kan belysas genom kommentarer, 

vilket kan utläsas vara den unga mörkhyade pojken i H&Ms reklam, samt den mörkhyade 

pojken i Åhléns reklam. Detta utgör kopplingen till att det omskrivits i kommentarsfältet. 

Där dessa kommentarer och även hashtags skapar en kamp om att lyfta fram de stora 

företagens backstage som de ofta försöker dölja.  

 

6.3 Kränkt 

Inom temat kränkt har de kommentarer som argumenterar för olika normer och 

ifrågasättande hanterats. Kommentarerna har gemensamt att de genom dessa olika 

underteman diskuterar och gör tolkningar kring vita kränkta och hur världen egentligen är 

beskaffad. Vem är kränkt och varför?  
 

Normer  

I denna underkategori analyseras de kommentarer som diskuterar samhällsnormer inom 

tolkningen av lanseringen av huvtröjan. Här finns 41 kommentarer. 

 
Intressant att precis som när det kommer till metoo så är det främst vita män som ska raljera och 

trycka ner. För de som är vita män vet minsann vad som är rasistiskt och sexistiskt. Lätt när man by 

far tillhör den mest privilegierade gruppen i världen. 

 

Dyer talar om den vita rasen som normalt. Att vithet inte kan ses som ett fenomen utan 

bara finns och utgör “det normala” som associeras med egenskaper såsom intelligens 

(Dyer, 1997:10). Det vi kan se av det första citatet är en anspelan på just vithet och ett 

ifrågasättande av hur vita människor kan uppleva sig kränkta av barnkollektionen då det 

inte delar samma hudfärg som den mörkhyade pojken. Vitheten i sammanhanget kan 

också relateras till den andra huvtröjan i kollektionen som bars av en vit pojke med texten 

“survival expert”. När dessa två tröjor ställs emot varandra blir tanken om vithet tydlig då 

båda tröjorna spelar på de rasföreställningar som Dyer diskuterar. Kommentaren tar även 
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detta till en makronivå när hen skriver: “...Lätt när man by far tillhör den mest 

privilegierade gruppen i världen.” och där bringar ljus över hur vitheten fortfarande ses 

som det normativa.  

 
...Det handlar om ordets laddning och kontext, i det här fallet så har ordet apa använts som skällord 

och har en negativ laddning då svarta i vår historia ofta förknippats och kallats för apa. Är det 

lägligt då att sätta ordet apa på en liten svart pojke som inte kan bestämma för sig själv? Spelar 

ingen roll om det var ett medvetet val eller inte av HM, man ska inte behöva oroa sig över hur man 

uttrycker sig om man har vett och respekt för andra personer. Väldigt enkelt för någon som i stort 

sett aldrig utsätts för rasism att prata om hur lättkränkta andra kan vara, ironiskt att ni blir kränkta 

utan anledning av att andra blir kränkta med all rätt. 

 

Intressenter såsom kunder har förväntningar på H&M, dessa förväntningar speglas genom 

H&Ms affärsetik där de bland annat värnar om ömsesidig respekt mellan människor i 

olika länder och kulturer (H&M.se, 2018). Genom lanseringen av huvtröjan bröt H&M 

mot de förväntningar kunder har och ledde till ett glapp mellan förväntningar som 

Coombs (2007) diskuterar. Glappet kan därmed skada företagets rykte genom att 

spridning av information på sociala medier sker i en hög hastighet. Citatet ovan visar på 

just detta där författaren ställer sig kritisk till hur H&M kunnat använda den specifika 

tröjan till just en mörkhyad pojke. Vidare påpekar hen även hur just vett och respekt borde 

vara en självklarhet som inte kan tummas på. Något som även det gör att glappet mellan 

konsumenter och H&M blir större. Båda dessa citaten kan diskuteras ur den sociala 

praktiken där de visar hur diskurser och texter konstitueras och konstituerar den sociala 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:67–68). Genom kommentarerna lyfter 

de upp och belyser sociala samhällsstrukturer, vilket gör att de rådande strukturerna 

upprätthålls samtidigt som nya kontinuerligt skapas.  

 

Ifrågasättande  

I denna underkategori analyseras de kommentarer som ifrågasätter både företaget men 

också uppkomsten till händelsens kritik. Här finns 19 kommentarer av ifrågasättande 

karaktär som inte har tydliga kopplingar till tidigare teman. 

 
Mest underhållande är dock alla som proklamerar att dom nu överger H&M för gott. Ge det några 

veckor så är ni där och köper billiga kläder ändå. 

 

Citatet ovan är riktat till de andra kommentarsförfattarna där denne ifrågasätter 

trovärdigheten bakom deras starka åsikter och kritik mot H&M. Kommer verkligen 



	

	 36	

författarna hålla det dom säger när de säger att de aldrig mer kommer handla på H&M 

eller är det bara tomma hot i stundens hetta? Vidare kan det diskuteras om H&M tar detta i 

beaktande när de agerar. Att de är medvetna om de tomma hoten och därför har “råd” att 

begå misstag som detta eftersom de vet att kunder kommer handla där ändå. Kan det 

därför röra sig om ett medvetet PR-trick? 

 

Att synas på sociala medier är idag en viktig aspekt för företag eftersom det infiltrerar det 

personliga och erbjuder nya sätt att marknadsföra sig på. Därav har förtroendekriser haft 

stor framfart hos företag när företagen inte lever upp till de förväntningar som intressenter 

har på dem. Det kan diskuteras huruvida det berör alla företag eller om det finns undantag 

som exempelvis H&M då företaget starkt positionerat sig i det svenska 

konsumtionssamhället (Johansson & Karlsson, 2017). 
 

6.4 H&Ms uttalanden 

I denna kategori kommer alla H&Ms svar att analyseras samt den text som förekommer i 

den valda bilden på Facebook. Det är 12 kommentarer som är i form av svar på 

privatpersoners kommentarer.  

 

H&M försattes i januari i år i kris efter att lanserat en barnkollektion som enligt många 

privatpersoner och medier anspelat på rasistiska föreställningar. I och med detta har 

H&Ms rykte och förtroende satts på spel. Falkheimer, Heide och Larsson förklarar att 

förtroende är något som måste förtjänas, vilket innebär att alla kan ifrågasättas och att 

H&Ms rykte inte kan bäras med efter tidigare ageranden och traditioner (Falkheimer et al, 

2009:45). Då H&M kritiserats av medier och allmänheten kan detta konstateras vara en 

förtroendekris.  

 

För H&M blev den hårda kritiken ett överraskningsmoment de troligen inte räknat med, 

detta leder vidare till att H&M står inför en förtroendekris där företagets rykte, ethos och 

trovärdighet står på spel. För att klara sig ur situationen sattes tidspress på H&M och 

dagen efter lanseringen publicerade de sitt uttalande på samtliga officiella 

Facebookkonton. Dessa beskrivningar fullföljer de kriterier som Hermanns beskriver om 

vad som bör uppfyllas för att kunna säga att ett företag är försatt i just en kris (Eriksson, 

2009:35–36). H&Ms uttalande på Facebook lyder genom en svensk översättning:  
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Vi förstår att många människor är upprörda över bilden av barnets hoodie. Vi, som arbetar på 

H&M, kan bara hålla med. Vi är mycket ledsna för att bilden togs, och vi ångrar också själva 

utskriften. Därför har vi inte bara tagit bort bilden från våra kanaler, utan även plagget från vårt 

produktutbud. Det är uppenbart att våra rutiner inte har följts ordentligt. Detta är utan tvekan. Vi 

ska noggrant undersöka varför detta inträffade för att förhindra att denna typ av misstag händer 

igen. (h&m.se, 2018) 

 

För att ytterligare förstärka H&Ms ståndpunkt och agerande följer nedan ett svar från 

H&M till en privatperson i kommentarsfältet till ovanstående uttalande.  

 
Hej Natanael. Vi på H&M tror på mångfald och det är tydligt att våra rutiner brustit i samband med 

publiceringen av bilden på tröjan. Vi inser att vi har gjort fel och är ledsna att vi förolämpat 

människor i vår omgivning. Därför har vi tagit bort bilden och tröjan från samtliga marknader. Det 

kommer givetvis utföras en noggrann granskning kring incidenten för att se vart det brustit internt 

och förhindra att liknande fall uppstår. H&M står under inga omständigheter bakom rasism, det 

följer inte våra värdegrunder. 

 

Genom dessa uttalanden kan vi tänka ur Falkheimer, Heide och Larssons olika krisfaser 

samt Benoits strategiperspektiv. H&M ställdes fort inför en akutfas när krisen blev ett 

faktum. Återhämtningsfasen konvergerar med akutfasen då företaget fort vill reparera 

skadan. Detta kan återspeglas i det inlägg H&M publicerade redan dagen efter samt den 

snabba återkoppling de gjort på de 12 kommentarerna i kommentarsfältet. Ur Benoits 

perspektiv kan vi återfinna att H&M agerat utefter fyra av fem strategier. Den första 

handlar om tillrättaläggande och att ta på sig skulden. Det är dessa två strategier H&M 

tydligt följt. Som visat i citaten ovan kan vi se hur H&M utan vidare tvekan både erkänner 

sitt misstag och lovar att det inte kommer ske igen (Benoit, 1997:181). Detta kan 

analyseras utefter textdimensionens modalitet där ord och meningskonstruktioner som: 

“...vi är oerhört ledsna...”, “Det är uppenbart att våra rutiner inte har följts...” “Det 

kommer givetvis utföras en noggrann granskning...” och “…det var aldrig vår mening 

att...” används och anspelar på en stark säkerhet och övertygelse bakom ordvalen. Dessa 

modala verb och adverb gör att affiniteten i uttalandena blir hög och uppfattas därför som 

mer sanna och självklara (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87–88).  

 

Benoits strategi om att minska händelsens anstötlighet finner vi i kommentarer som svarar 

på privatpersoners frågor om eventuella storlekar, returer et cetera. Detta avleder 

uppmärksamheten från krisen och förminskar problematiken genom att aktivt svara på 

kommentarer som inte relateras till det publicerade textinnehållet som återges i bilden 
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(Benoit, 1997:180–181). Strategin om bortförklaring innehåller fyra olika ageranden där 

vi finner att H&M uppfyller två av dessa. Det handlar om att H&M är väldigt tydliga i 

sina uttalanden om att detta klassificeras som ett misstag de aldrig menat något illa med. 

Något som är en tydlig tendens för att avstyra förtroendekriser. För att lyfta sig själva har 

även H&M valt att tydliggöra att rasistiska påbud inte är något som står i enighet med 

deras värdegrund och att de aldrig menat att förolämpa någon (ibid, 1997:180). Inom 

bortförklaringen inryms även ett agerande kring att hävda att det är någon annans fel.  

Genom dessa uttalanden och det analytiska begreppet transitivitet kan vi dock konstatera 

att H&M står för sina åsikter och öppet erkänner sina misstag (ibid, 1997:180). De kan 

därför erhållas som en tydlig agent vilket gör att företaget genom att axla ansvaret finner 

större möjligheter för att upprätthålla sitt rykte och förtroende än om de exempelvis valt 

Benoits strategi om förnekande. Rykte är något som definieras av moraliska upplevelser 

som intressenter, i H&Ms fall kunder, fått av företagets ageranden (Larsson, 2014:123). 

Lanseringen av tröjan kan ses som ett glapp i de förväntningar som reputation 

management diskuterar där kunder inte ser att H&M levt upp till de standarder och 

värderingar de uttalat sig om (Coombs, 2007:56). Genom att H&M erkänner sina misstag 

och framstår som en tydlig agent kan ryktet repareras där de inger publiken ett sken av 

autencitet och ärlighet.  
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7. Slutdiskussion      

För att säkerställa att studien besvarat sitt syfte om att “... undersöka hur kritiken sett ut i 

det valda kommentarsfältet och hur H&M använder sig av kriskommunikation på 

Facebook för att studera huruvida de upprätthåller sitt rykte och trovärdighet efter en 

förtroendekris” och efterföljande frågeställningar kommer detta kapitel diskutera och 

sammanfatta de viktigaste slutsatserna från analysen.  

 

Genom analysen har flera innehållsmässiga teman gått att urskilja ur privatpersoners 

kommentarer i H&Ms kommentarsfält på Facebook. Dessa teman har gett en djupare 

förståelse av diskursiva kamper i kommentarsfältet och hur H&Ms kriskommunikation 

tagit form. Nedan följer de tidigare nämnda temana.  

  

 
(Tabell 2 - temanas struktur efter den kvalitativa analysen)  

 

I dessa teman har vi kunnat urskilja hur reaktionerna från kommentarsförfattarna sett på 

H&Ms agerande. Analysen visade att generellt genom samtliga teman har affiniteten varit 

hög, vilket antyder att författarna varit övertygande om sina ståndpunkter. Det mest 

förekommande temat handlade om huruvida händelsen kan anses vara av rasistisk karaktär 

eller ej. Majoriteten av kommentarerna under de andra två temana har även dem diskuterat 

termen rasism ur andra synvinklar. I och med att samtliga teman därmed hanterat 

diskursen rasism kan vi konstatera att den lanserade huvtröjans tryck varit av rasistisk 

karaktär. Detta eftersom samhällets rådande rasföreställningar besannats genom att den 

vita pojken fick vara ”survival expert” medan den svarta pojken ”coolest monkey”. Hade 

dessa pojkar bytt tröjor eller att enbart en av tröjorna presenterats i kollektionen hade 

debatten troligen inte uppstått. Kommentarerna på H&Ms lansering har emellertid 

uttryckts på olika vis där de centrala budskapen varierat men där diskursen rasism varit 

återkommande och tillskrivits olika innehåll. Exempelvis under temat H&M sympatisörer 

har kommentarerna huvudsakligen berört hur H&M hanterat händelsen väl, samtidigt som 
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många även sympatiserar med att tröjan är rasistisk. En intressant aspekt som uppkommit 

under temat kränkt handlar om den vita kränktheten och vem det egentligen är som ska 

och får vara kränkt av händelsen. Det har diskuterats huruvida den vita rasen 

överhuvudtaget får uttrycka sig oavsett ståndpunkt. Detta kan ses som en intertextualitet 

till den ursprungliga händelsen. Privatpersoner kan ses ha tagit chansen att lyfta 

diskussionen till en politisk debatt mer än att bara diskutera H&Ms ageranden. Hur detta 

således har påverkat H&M kan det enbart spekuleras i då studiens analys inte kunnat 

fastställa företagets bakomliggande reella handlingar. Vi tänker att företagets 

kriskommunikationsstrategier kan ha förändrats av mediernas och privatpersoners 

kontinuitet i att belysa krisen och dess rasistiska karaktär. H&M har valt att ta på sig 

skulden och officiellt be om ursäkt på deras sociala kanaler, bland annat Facebook. Om 

händelsen inte belysts i samma utsträckning av medierna och privatpersoner hade H&M 

mest troligt agerat annorlunda. Eftersom deras svar, uttalanden och affärsetik tydligt 

beskriver hur de värnar om mångkulturella aspekter och öppenhet värnar de därmed även 

om deras rykte och värderingar. Detta har således enligt vår analys varit ett svårt 

erkännande från deras sida, samtidigt som det varit nödvändigt för att reparera sitt rykte 

och påbörja kriskommunikationens återhämtningsfas.  

 

Detta visar på publikens makt och vilket inflytande de har på H&Ms rykte under den kris 

de ställts inför. Lull och Hinerman talar om hur publiken driver storyn och krisen framåt 

samt avgör när den tar slut. Analysen visar på hur detta kan se ut i praktiken när det varit 

just kommentarsförfattarna som aktivt drivit debatten framåt. Krisens avslut kan relateras 

till H&Ms ursäkt som gått från en makronivå (bilden) till en mikronivå (svar till 

privatpersoner) vilket kan ha tagit kulmen av storyn och därmed avslutat krisen. Hur 

publiken således har påverkat H&Ms rykte kan vi efter analysen konstatera är att de under 

krisen kortvarigt kunnat påverka ryktet. Publiken har tagit upp aspekter av händelsen 

H&M inte kunnat försvara som strider mot deras uttalade affärsetik, något som därmed 

skapat ett glapp i förväntningarna vad gäller just ryktet. I förlängningen är det däremot 

ovisst hur stor påverkan publiken egentligen haft på ryktet eftersom det speglas av fler 

faktorer än bara en händelse. H&Ms framtida rykte kommer att formas av hur företaget 

agerar samt externa faktorer som publikens syn på dem vilket är ett rörligt förhållande och 

svårt att utläsa med vår studie. Detta kan däremot vara ett intressant framtida 

forskningsfält där man under tid kan se hur ett företags rykte ställer sig i relation till 

publikens åsikter och påverkan under just förtroendekriser.  
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De strategier H&M använt sig av under denna kris hänger tätt samman med den 

trovärdighet de utstrålat. Strategierna har innefattat att axla ansvaret för krisens uppkomst 

samt tillrättaläggande som innebär att de lovat att det inte ska ske igen. Ethos utgörs som 

tidigare nämnt av tre egenskaper. I analysen har vi kunnat se hur H&M uppfyller samtliga 

genom Benoits krishanteringsstrategier som de använt sig av. Företagets trovärdighet och 

ethos har stått starkt under krisen, detta eftersom publiken getts bilden av att H&M 

genuint insett sitt misstag. De har visat välvilja mot publiken samt velat sträva efter deras 

uttalade affärsetik som främjar mångfald och ömsesidig respekt. För att utläsa detta har 

studiens breda perspektiv varit viktigt, som avser kommentarer från såväl privatpersoner 

som H&M själva. Detta för att ett företags rykte baseras på flera människors uppfattningar 

och ger därmed en mer objektiv och djupgående bild när företagets agerande ställs emot 

publikens reaktioner.  

 

Hur viktig är H&Ms trovärdighet? 

Analysen och temat försvar diskuterade området PR-trick där kommentarer berörde 

huruvida H&Ms lansering av tröjan egentligen var avsiktlig. Det kan kopplas samman 

med den trovärdighet H&M ingivit. I och med att de är ett internationellt 

detaljhandelsföretag i konfektionsbranschen etablerad världen över har de även en stark 

kundmarknad. I analysen var vi varit inne på att detta kunnat ligga till grund för att H&M 

faktiskt agerat avsiktligt med tröjan. På samma vis kan vi nu diskutera om H&Ms 

trovärdighet egentligen är så viktig. Det vill säga om H&M egentligen behöver uppnå 

trovärdighet för att fortsätta ha en etablerad position på den nationella och internationella 

marknaden. Samtidigt som studiens analys visat på tendenser till detta kan vi även tänka 

det motsatta där H&M inte borde behöva använda sig av tankesättet all PR är bra PR då de 

just är ett världsledande företag. Kritiken som H&M mött i sitt kommentarsfält har bestått 

av kommentarer som syftar till att lanseringen varit rasistisk, kränkande, ett planerat PR-

trick men också oförutsägbar och att H&M begått ett ärligt misstag. Den gemensamma 

nämnaren för dessa kommentarer oavsett åsikt har varit att rasera H&Ms front-stage och 

ifrågasätta den roll H&M spelat för publiken. H&Ms backstage har nu fått ljuset kastat 

över sig och har därmed skadat företagets front-stage. Detta genom att de dessa två inte 

överensstämmer med varandra i relation till affärsetiken och publikens förväntningar, 

vilket kan relateras till Goffmans tankar om att backstage vill döljas för att kunna hålla 

rollinnehavaren säker. I relation till H&Ms rykte och trovärdighet kan det tänkas att H&M 

inte är beroende av att denna hålls dold då de har en så pass stark position på marknaden 

världen över.  
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Under analysen har vi efter Faircloughs tredimensionella modell kunnat utläsa att 

textdimensionen (kommentarerna och H&Ms uttalanden), samt den diskursiva praktiken 

(språkkonstruktioner och åsiktsskådningar) har genererat att den sociala praktiken kan 

konstatera att H&Ms ageranden gått i linje med samhällets rådande rasistiska diskurs. 

Detta genom publikens publicerade åsikter om H&Ms agerande i kommentarsfältet som 

varit den styrande faktorn för krisen. Publiken har haft makten att avgöra när krisen 

avslutats samt medverkat i en stark diskursiv kamp om att fylla de flytande signifikanterna 

rasism och kränkt med innehåll. För att besvara studiens syfte har vi utläst att H&M 

kortvarigt kunnat upprätthålla sitt rykte under förtroendekrisen. Huruvida H&Ms 

trovärdighet upprätthålls är svår att precisera när vår analys utläst att trovärdigheten inte 

har en betydande roll i detta case. Hade studien däremot applicerats på ett mindre företag 

hade den med störst sannolik haft stark inverkan då förtroendekriser och trovärdighet går 

hand i hand. Då H&M är ett världsledande företag har påverkan av trovärdigheten knappt 

varit märkbar. Detta gör att vi kan dra slutsatserna att förtroendekriser som denna 

barnkollektion utlöst slår hårdare mot mindre företag som är mer beroende av 

ryktesbildning och trovärdighet än världsomspännande företag som H&M.  
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Bilagor: 

 
Bilaga 1:  Privatpersoners kommentarer - Cirrus - Terms: 125 

I detta verktyget utläses hur vanligt förekommande olika privatpersoners ord varit i 

textansamlingen som analyserades. Storleken avgör hur ofta det förekommer, där stora ord 

är lika med ofta.  

 

 

 
Bilaga 2: H&Ms svar till kommentatorerna- Cirrus - Terms: 125 

I detta verktyget utläses hur vanligt förekommande olika ord som H&M använt varit i 

textansamlingen som analyserades. Storleken avgör hur ofta det förekommer, där stora ord 

är lika med ofta.  
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Bilaga 3: H&Ms svar: Termsberry: 124 terms, 14 kontext och 5 i skala.  

Detta utläser hur vanligt förekommande det grönmarkerade ordet är i relation till de röda 

och rosa. Ju mörkare nyans på bubblan desto mer frekvent förekommande med det gröna 

ordet tröjan. 

 

 

 
Bilaga 4: Privatpersoners kommentarer, fokusord: rasism. Wordtree  

Utläser hur ordet rasistiskt vanligast förekommande omskrevs i meningsbyggnader. 
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Bilaga 5: Privatpersoners kommentarer, fokusord: H&M. Wordtree 

Utläser hur ordet H&M vanligast förekommande omskrevs i meningsbyggnader. 

 

 


