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Abstract 
Today’s fashion trends come and go with lightning speed creating a system that embodies              
unsustainability and consumerism, at the same time an increasing environmental          
consciousness is putting pressures on companies to operate in a more sustainable way,             
without losing profits. This study examines how fast fashion giant H&M communicates            
about corporate social responsibility (CSR) – specifically in their press releases, and how             
they portrait themselves as a sustainable company. A qualitative rhetorical analysis was            
conducted on H&M:s press releases between 2016 – 2018, applying Weber’s theory of             
legitimacy as well as Putnam’s theory of social capital. The results show that H&M              
frequently reinforces their own legitimacy and ethos in sustainability issues by           
“borrowing” other organizations credibility through cooperation with environment-focused        
NGO:s. As well as distancing themselves from their suppliers when problems arise in the              
supply chain, denying any responsibility. 
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1 Inledning 

De senaste decennierna har kläder och mode blivit allt billigare och mer tillgängliga för              
västvärlden. Trenderna kommer och går i en snabbare takt och klädföretagen måste kunna             
producera i samma fart. Samtidigt förväntar kunderna allt lägre priser utan att kvaliteten på              
plaggen försämras, vilket pressar klädjättarna att få ned producerings-kostnaderna för att           
kunna konkurrera. Idag äger H&M inga fabriker själva utan anlitar fabriker i lågavlönade             
länder som Myanmar eller Bangladesh, tiden när kläderna producerades i Kina är förbi –              
minimilönen blev för hög. Då fabrikerna är kontrakterade skapar de även konkurrens            
mellan fabrikerna i landet, fabriksägarna tvingar de anställda att jobba längre tider med             
dåliga löner för att inte tappa ett kontrakt.  
 
Folk som arbetar inom industrin jobbar under osäkra förhållanden då de rutinmässigt måste             
hantera farliga kemikalier. Medan deras samhälle kan få positiva effekter från att fabriken             
anställer lokalinvånare riskerar samhället ändå att skadliga kemikalier från         
fabriksprocessen läcker ut i närliggande vattendrag, som närbefolkningen dricker utav och           
badar i.  
 
Över de senaste 15 åren har produktionen av kläder fördubblats (Ellen MacArthur            
Foundation, 2016), samtidigt som antalet gånger ett plagg används har sjunkit. Denna            
utveckling kan kopplas till “fast fashion” fenomenet, där en större mängd kläder kommer             
ut snabbare i butikerna. Textilindustrin är en stor bidragande faktor till plast som hamnar i               
haven, det uppskattas att en halv miljon ton mikrofiber (från plastbaserade textilier, t.ex.             
polyester) i slutändan hamnar i haven. (ibid)  
 
Det finns en mängd bevis som visar att den konsumtionsnivå som finns inom dagens              
modeindustrin är ohållbar och att en förändring av beteendet hos konsumenter är            
nödvändigt för att branschen ska bli etisk (D’Souza et al, 2011: 177) . Medier och               
akademiker visar att konsumenter blir mer miljömedvetna när de handlar (speciellt inom            
matindustrin), men att de verkar vara oinformerade kring produktionsprocessen och          
produkterna från modeindustrin. (ibid) 
 
H&M strävar efter att vara ett etiskt företag som arbetar med mänskliga rättigheter och              
miljöfrågor i Asien, men hur kommunicerar de ut detta när de själva är delaktiga i               
problemet? Det svenska företaget har över 4,100 butiker i 68 länder (H&M, 2017) och är               

3 



 

därmed tillsammans med spanska Zara (ägs av Inditex) världens största klädföretag. De har             
ett enormt stort inflytande i textilindustrin i dessa länder. Finns det övergripande strategier             
och teman i de texter H&M publicerar?  
 

1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera hur H&M retoriskt hanterar kontroversiella ämnen             
i modebranschen – specifikt inom hållbarhet. 
 
Frågeställningarna som syftar till att besvara på är: 

● Hur beskriver H&M de miljömässiga och etiska problem som finns inom           
textilindustrin? Hur förhåller de sig till problem i fabrikerna? 

● Vilka värdeord använder H&M för att beskriva sig själva när det kommer till             
CSR-arbetet?  

● Hur bemöter H&M kritik om deras miljöarbete? 
 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Hennes & Mauritz 

Hennes & Mauritz är ett svenskt klädmärke som grundades 1947 och har idag växt till ett                
multinationellt företag med över 4 100 butiker i 67 länder (H&M, 2018). Tillsammans med              
en handfull andra märken bildar dem H&M Group som år 2016 var världens största              
användare av ekologisk bomull, återvunnen polyester och lyocell (H&M, 2016).  
 
Idén om hållbarhet är något som frekvent återkommer i H&M:s externa kommunikation, i             
synnerlighet på deras hemsida – samt i deras värderingar och vision. H&M rankas av              
analysföretaget Corporate Knights på plats 54 av världens mest hållbara företag, det enda             
inom kategorin fackhandel (Corporate Knights, 2017). 
 
En viktig del av H&M:s framgång är deras val att etablera butiker i stadskärnor, till               
skillnad från andra budgetmärken som vanligtvis säljs utanför staden. Därmed är H&M:s            
profil annorlunda och starkare än andra liknande märken. Tillsammans med att de ofta             
annonserar i modemagasin som Vogue eller Elle, gör att de hamnar i framkant för de               
modemedvetna kunderna (Kotler et al, 2017:6) 
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H&M kategoriseras tillsammans med spanska Zara som fast fashion, ett någorlunda nytt            
koncept som innebär att ledtiden för nya varor kan vara så kort som två till tre veckor. Nya                  
designtrender kan alltså snabbt omvandlas till varor i butiken. Ett problem som kan uppstå              
i denna process är att på grund av deras behov att pressa ned priser, kan det i förlängningen                  
skapa ohållbara leverantörsvillkor (ibid). 
 

1.2.2 Klädindustrin 

Om tillväxten inom branschen skulle fortsätta öka i samma som idag takt så kommer              
produktionen av kläder tredubblas till år 2050 (Ellen MacArthur Foundation, 2016). Mode            
är en global industri som omsätter 1,2 triljoner dollar, år 2016 spenderade den             
genomsnittliga amerikanska familjen 1803 dollar på kläder och liknande produkter (U.S           
Department of Labor, 2017). Detta medför självklart stora mängder avfall, både från            
produktionsprocessen och när kläderna slängs. 
 
Bomull är en extremt vattenkrävande planta, och medan vattentillgångarna på jorden kan            
verka stora är endast 1% av jordens vatten tillgänglig för människor (McKenzie-Mohr et             
al, 2012:77). Resten är saltvatten, polaris, eller sötvatten som är långt under jorden.             
Kombinerat med att 1,4 miljarder människor lever i regioner med vattenbrist blir det             
viktigare att använda resurserna på bästa sätt (ibid). 
 
Hållbarhet och miljöfokus ses som konkurrensfördel för företag, vilket har resulterat i en             
ökning av ”gröna” produkter. Trots det är det relativt få konsumenter som föredrar dessa              
produkter. Konsumenter reflekterar över företagets miljöpolicy men har inte skapat en           
beteendeförändring, konsumenterna är sällan konsekventa när de handlar ”gröna”         
produkter (D’Souza, 2011: 177). 
 
Då fast fashion går ut på att pressa ned priserna, tvingar det företag och leverantörer att                
hitta den absolut billigaste arbetskraften. Barnarbete är speciellt ett problem för           
modeindustrin då processen inte kräver några specialiserade färdigheter, och vissa          
uppgifter passar bättre för barn då deras små händer inte skadar bomullsplantan.  
 
Den största utmaningen med att motarbeta barnarbete är den komplexa distributionskedjan,           
trots att klädmärkena har strikta avtal med leverantörerna som själva anställer en annan             
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leverantör som ursprunglige köparen inte vet om. Barnarbete är i slutändan endast ett             
symptom på ett större problem i dessa länder, där barn är villiga att arbeta billigt och är                 
mottagliga för farligt eller dåligt betalda jobb. (Moulds, 2015) 
 
Utöver könsdiskriminering så är låga löner, dålig arbetsmiljö och osäkra kontrakt           
återkommande inom branschen. Det mest allvarliga problemet kring arbetarnas hälsa är de            
extremt långa arbetsdagarna, repetitiva rörelser under pressen från produktionskvoten leder          
till skador som inte behandlas. (Clean Clothes Campaign, 2013) De arbetar med kemikalier             
och maskiner utan riktigt skydd. Att behandla jeans så att de får ett slitet utseende kan                
orsaka dödlig stendammslunga (silikos), vilket försätter arbetarna i fara. 2013 inträffade           
Bangladesh största industriolycka då över 1000 människor miste livet då fabriken rasade,            
ägaren hade byggt ytterligare våningar ovanpå fabriken när den inte var godkänd för det.              
(Yardley, 2013) 
 

2 Teori & Tidigare Forskning 

2.1 Tidigare Forskning 

Annamma Joy med flera, publicerade år 2012 en artikel vid namn Fast Fashion,             
Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands i vetenskapliga journalen Fashion            
Theory. Den handlade om hur miljömedvetna konsumenter balanserar deras behov för nya            
kläder med deras intresse för miljömässig hållbarhet. Studien gick ut på att fråga             
konsumenter hur de upplever fast fashion jämfört med dyrare märken, vad hållbarhet            
betyder för dem, och använda resultaten för att sedan ge förslag på hur modeindustrin kan               
arbeta med hållbarhet. Deras studie kom fram till att unga människor inte prioriterar             
hållbart mode, och att de separerar mode och hållbarhet. De stödjer idén av hållbarhet men               
applicerar inte den principen när de handlar kläder. 
 
Bin Shen publicerade en studie 2014, som presenterar och undersöker H&M:s           
distributionskedja för att sedan diskutera den utifrån ländernas perspektiv. Studien kom           
fram till att konsumenter blir allt mer medvetna om hållbarhet och den påverkan             
textilindustrin har på miljön, och de observerade att H&M infört programmet Conscious            
Action för att främja eko-material. Utöver det kom de även fram till (1) att H&M mer                
sannolikt väljer leverantörer i länder med lägre mänskligt välbefinnande; (2) H&M har            
större lager i länder med högt välbefinnande; (3) och att H&M prioriterar mänskligt och              
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ekonomiskt välbefinnande istället för miljömässigt när de lanserar en onlinebutik i ett            
specifikt land. 
 
Yongjian Li, med flera, publicerade en artikel 2014 som handlar om den påverkan             
Corporate Social Responsibility (CSR) har på specifika företags hållbarhet. De analyserar           
motiven för att använda sig av hållbarhet inom fast fashion, och kommer fram till att               
hållbarhet är en konkurrensfördel. Studien lägger även fram olika attribut på de            
produkterna som ger en konkurrensfördel inom hållbarhet. 
 
Muhammad Azizul Islam och Craig Deegan, genomförde en studie som undersöker den            
sociala och miljödiskursen inom Nike och Hennes & Mauritz, genom legitimitetsteorin och            
media agenda setting-teorin. De kom fram till att för en industri som attraherar en stor               
mängd negativ uppmärksamhet i medierna (angående sociala och miljömässiga problem),          
så reagerar dessa företag genom att publicera positiva nyheter inom ämnet. Största            
skillnaderna fann de angående arbetsförhållandena i utvecklingsländer, vilket de även fick           
mest kritik för.  
 
Självklart är det viktigt att reflektera över vilka kärnvärden som är mest kritiska och              
viktiga. För ett internationellt företag som H&M måste de upprätthålla värdeord som kan             
accepteras i flertalet kulturer över hela världen (Williams, 2011). Maria Bassunta Barchiesi            
och Agostino La Bella visade i en studie från 2014 att företag som har hög omsättning                
under en längre tid och är respekterade säger att de är grundade på socialt              
ansvars-värderingar. Människor (i överlag men speciellt) i utvecklade länder blir allt mer            
ansvarsfulla och känsliga när det kommer till sociala och miljömässiga problem. Med CSR             
kan H&M möta aktieägarnas frågor och öka deras vinst genom att investera i socialt              
ansvarsfulla handlingar.  
 
H&M:s värdeord som organisation är “teamwork, simplicity, entrepreneurial spirit, cost          
consciousness, straightforwardness and openness”, vilket de kommunicerar ut via ett citat           
från CEO Karl-Johan Persson i rapporten The H&M Way. Trots vikten som företag lägger              
vid kärnvärden/värdeord och dess (mer eller mindre lyckade) implementering, så finns det            
förhållandevis lite forskning av värdeord och den betydelse de har för företagets framgång.             
Behovet av företagsetik och värdeord har ökat efter upprepade företagsskandaler som           
svikit allmänhetens förtroende, e.g. Enron, Fannie Mae, WorldCom (Williams, 2011). 
 

7 



 

2.2 Webers legitimitetsteori 

Max Weber utformade teorier om legitimitet inom public relations, Weber såg på public             
relations som ett sätt att “få och behålla stöd från allmänheten”. Legitimitet är i detta               
sammanhang rätten att existera som organisation, att allmänheten accepterar verksamheten          
(Ihlen et al, 2009:301). Ett system eller en organisation kan inte ha långvarig framgång              
ifall det inte finns en stark tro på systemets legitimitet, det måste vara värdigt att följa.                
Alltså är en myndighets eller organisations existens en privilegium som måste rättfärdigas.  
 
För att överleva måste varje system utveckla något som Weber kallade för “myter”,             
berättelser som stärker “tron på legitimiteten”. Dock så utvecklade inte Weber hur myter             
utvecklas inom ett system och hur de används, vilket visar på hur abstrakt och komplex               
teorin är. Istället pekade han ut tre sätt att få legitimitet inom politiken, antingen från               
traditioner och sociala normer som gav auktoriteten legitimitet, från en karismatisk ledare,            
eller via lagar, som gav auktoriteten både skulle följa och verkställa (Ihlen et al, 2009:305).  
 
Weber ansåg att karisma kunde transformeras från en naturlig talang till en färdighet som              
kan överföras, skapas eller fästas vid en institution. Huvudsakligen talade Weber om            
karisma som ett personligt karaktärsdrag men använde det även som en attribut för en              
organisation. En organisations karisma kan alltså vara en källa där legitimitet skapas. Ett             
företag som kan framställa sig själva som extraordinära kan ses som legitim (Ibid). 
 
Ihlén tar upp att det är en teori som sällan används i public relations men i detta fall ger det                    
ett intressant perspektiv på hur och varför H&M måste legitimera sig som ett etisk företag               
(Ihlen et al, 2009:301). Detta sammanfattas av Arthur Page som: “All business in a              
democratic country begins with public permission and exists by public approval” Citatet            
visar på kraven samhället har på företag att följa samhällets normer samt relationen mellan              
ett företag och dess miljö, och att företagen måste stå ansvariga för sina handlingar. Att se                
på public relations från Webers perspektiv avslöjar legitimitet som orsaken och           
motivationen bakom PR. 
 
Weber observerade att privilegiet att vara verksam alltid kommer att kräva ett konsekvent             
behov att fortsätta rättfärdiga organisationen. Om organisationen kan göra det så kommer            
allmänheten att tillåta deras mål och tillvägagångssätt. Därför skapar företag myter           
(Webers term) kring hur de fungerar. Weber använde “myter” när han talade om hur              
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företagen skapar en image; det intressanta med myter är inte om de är sanna eller inte, utan                 
om folk tror på den. Så länge allmänheten tror på företagets rätt att existera är               
organisationen legitim (Ihlen et al, 2009:311). Ifall organisationen kritiseras eller blir           
pressad av andra grupper/allmänheten används public relations och kommunikatörer har          
ansvaret att ge allmänheten en ursäkt eller ett rättfärdigande. Dessa handlingar brukar            
benämnas som kriskommunikation . I vissa fall har dock public relations och myter blivit              
taget till den punkt att personer som arbetar med detta kallats “spin doctors”. Propaganda              
är också ett exempel av (falska) myter och hur de manipulerar allmänheten. Inom             
karismatisk legitimitet är dock en viss nivå av manipulation nödvändigt, då organisationer            
inte kan genom handlingar visa på sin karisma, utan de måste förlita sig på verbal               
kommunikation och bilder för att visa upp sig själva med mänskliga färdigheter och             
kvalitéer (Ibid).  
 
Webers idéer är främst teoretiska, men påvisar att grunden för legitimitet ligger hos             
publiken, och att framgångsrik legitimitet ligger i att påverka dem. Public relations roll är              
att utveckla och kommunicera ut strategier och myter som stärker förtroendet för            
organisationen. Verksamhetens framgång och överlevnad ligger i att göra detta på kort och             
lång sikt (Ihlen et al, 2009:318). 
 

2.3 Putnam & Socialt Kapital 

Putnam är känd för att ha myntat termen bowling alone, och hans studier fokuserar främst               
på samhället. Men hans teorier går ändå att applicera på public relations då PR är så                
sammanflätat med samhället. Han ansåg att folk blev allt mer isolerade från varandra och              
att de till och med “bowlade ensamma” istället för att gå med i föreningar och socialisera                
sig med varandra. De har tappat känslan av tillhörighet vilket gör samarbete och relationer              
svåra att hantera, enligt Putnam (Ihlen et al, 2009:232). 
 
En av anledningarna till detta är skiftet från att bo med familjen till att leva ensam, och att                  
introduktionen av elektronisk underhållning tar upp allmänhetens fritid. Dessa trender har           
påverkat de sociala interaktionerna och långsamt förstört sociala nätverk. Han visade detta            
i sin studie om Italien, där han jämförde olika regioner och skillnaderna mellan dem.              
Putnam menade att en stark regering och ekonomi berodde på traditionerna och informellt             
samarbete, medan ett svagt samhälle skapade en korrupta politiker och fattigdom.  
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Putnam ansåg att samarbete måste komma nedifrån till upp, att det som är viktigt är inte                
hur myndigheter styrs utan hur människor generellt beter sig. Det som gör ett samhälle är               
socialt kapital, och Putnam definierade det som “features of social organisation, such as             
trust, norms, and networks that can improve the efficiency of society by facilitating             
coordinated action”. I korthet, är socialt kapital relationer, pålitlighet och samarbete som            
positivt påverkar både de inblandade och utomstående. Socialt kapital bygger och           
upprätthåller ett stabilt samhälle och när socialt kapital minskar, försvinner känslan av            
samhörighet bland medborgarna (Ihlen et al, 2009:233). 
 
Putnams teorier kan förklara relationer för individer, organisationer och samhället i stort.            
Då samhället tjänar på sociala interaktioner mellan människor, vilket även kan gälla            
företag och organisationer. PR fokuserar ofta på att hantera problem men från Putnams             
perspektiv är syftet bredare än så. Hans teorier är relevanta då han fokuserar på              
organisationers socialt kapital istället för individer, han påvisar vikten av att skapa            
långsiktiga relationer för framgång Putnam ansåg att organisationer med stark tillit från            
aktieägarna betydde att de hade starkt socialt kapital, och att public relations mål var att               
skapa och socialt kapital (Ihlen et al, 2009:238). 
 
Som nämnts tidigare så pekade Putnam ut vikten av sociala nätverk, som är källan för               
tillhörighet och samhälle. Ihlén poängterade att byggandet av en gemenskap med hjälp av             
kommunikation är kärnan av modern PR. Putnam applicerar dock inte teorin direkt på             
public relations, betonar han vikten av kommunikation och strategisk planering som           
instrument för att skapa en gemenskap (Ibid). Detta kan uppnås genom att frigöra             
information, och bygga relationer mellan olika grupper. Public relations kan ses som ett             
sätt att hantera ansvaret mellan staten, NGO:s (Non Government Organizations), och andra            
företag. Socialt kapital handlar om att skapa kontakter mellan människor, och skapa en             
gemenskap (Ihlen et al, 2009:240). 
 
Putnams teorier påvisar de konsekvenser av dåligt skötta relationer har på organisationer,            
och andra delar av samhället. Byggande och underhållandet av relationer kan ses som att              
bygga socialt kapital, och det går ut på att få människor att samarbeta och lita på varandra.                 
Vissa funktioner av PR, som att skapa harmoni och skapa en gemenskap uppnås via              
kommunikation, genom att bygga relationer med aktieägarna. Public relations bör arbeta           
proaktivt med att bevara och bygga ett socialt kapital, då det måste upprättas innan det kan                
användas (Ihlen et al, 2009:245). 
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Avslutningsvis så har public relations och Putnams teori om socialt kapital mycket            
gemensamt, de syftar båda till att skapa samarbete och en känsla av samhörighet. Putnams              
teorier beskriver dock inte konkret hur man bygger socialt kapital, utan endast hur             
kommunikation är positivt långsiktigt (Ihlen et al, 2009:247).  
 

2.4 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) är idag standard inom moderna företag och           
organisationer. Det är en idé om att organisationer ska ta ansvar för hur de påverkar               
samhället miljömässigt, ekonomiskt, socialt. Marknaden har idag mognat och rört sig mer            
mot miljön, vilket sätter press på företag att ta mer ansvar för den sociala och miljömässiga                
påverkan de har (Kotler & Armstrong, 2009:51). Kunderna förväntar sig två saker från             
märket de köper: att de levererar vad de annonserat, och att företaget ska behandla dem               
med respekt. Allt ett företag gör påverkar kundens syn på märket. Till exempel, Googles              
beslut att använda solkraft för deras servrar stärker Googles märke och kärnvärden (ibid). 
 
CSR är ett intressant ämne då dess början i mitten på 1950 talet har frekvent avfärdats eller                 
marginaliserats, och trots den forskning som gjorts på ämnet är forskarna fortfarande inte             
överens över dess definition och principer, då frågan om vad det betyder att ta              
samhällsansvar är omstridd. Den aktualitet CSR har idag i det akademiska fältet kan             
kopplas till det ökade intresset för ekonomi och företagsamhet, år 2008 publicerade hälften             
av världens största företag en egen CSR-rapport (Crane et al, 2008:4). Som nämnts ovan är               
begreppet CSR mycket omstritt inom akademiskt litteratur, vissa menar att det är ett vagt              
koncept eller tro medan andra ser det som en systematisk teori på hur företag agerar i                
samhället. 
 
Konceptet hållbarhet är något som flitigt förekommer i CSR. När miljörättsorganisationer           
sätter press på företag kan det leda till att ledningen inser hur ohållbara deras handlingar är                
och genomföra förändringar på makronivå. Drivet för hållbarhet för företag kan vara            
mindre handlingar till en hel förändring av deras sätt att föra sin verksamhet (Crane et al,                
2008:180) 
 
Kritiker menar dock att företag inte använder CSR som en samhällsgod altruisk handling             
utan snarare som en marknadsföringsgimmick. Nobelprisvinnaren i ekonomi, Milton         
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Friedman publicerade 1976 essän The Social Responsibility of Business is to Increase its             
Profits och ses än idag som en hörnsten inom debatten kring CSR. Friedman tog upp               
debatten om huruvida chefer ska prioritera sociala problem (han kallade dessa chefer för             
civil servants) eller att maximera vinsten och förbli lojal mot aktieägarna. Han debatterade             
för det senare genom att säga att samhällsansvar inte var förenligt med ägarnas vilja (Crane               
et al, 2008:138).  
 
Trots det så är Friedman inte en motståndare till CSR, då forskning har visat att CSR är bra                  
för företaget och dess finansiella framgång. Alltså är CSR positivt inte från ett             
samhällsperspektiv, utan för företagets finansiella framgång (ibid). Friedman menade att          
företag bäst bidrar till samhället genom att växa och gå med vinst, istället för att bli                
involverad i välgörenhet (Borglund et al, 2017:59), i en artikel i New York Times 1970               
skrev han “There is one and only social responsibility of business – to use its resources                
and engage in activities designed to increase its profits as long it stays within the rules of                 
the game, which is to say, engages in open and free competition without deception and               
fraud”.  
 
I en tid där allt fler företag anammar corporate social responsibility har de insett att de inte                 
bara kan koncentrera sig på vinst, ROI:s och aktieägarna – organisationer förväntas ta             
samhällsansvar och begränsa negativa effekter från deras verksamhet. Generellt så har           
företag tre grundläggande motiv för CSR: för att bidra till samhället, generera vinst eller att               
möta samhällets sociala förväntningar. Vanligtvis är det en kombination av dessa enligt De             
Jon et al (2018). 
 

2.5 Greenwashing 

Begreppet definieras som “att missleda konsumenter kring en mindre miljövänlig           
organisation eller försöker framställa en produkt som miljövänlig genom marknadsföring”.          
Fenomenet greenwashing kan ses som CSR:s onda tvilling och det ses som en viktig              
anledning till varför konsumenter är skeptiska mot CSR och miljövänliga påståenden, och            
det hotar organisationers CSR och utvecklingen av ett mer hållbart samhälle (ibid). 
 
Att använda termer såsom gröna, miljövänlig, nedbrytbara blir vanligare att använda i            
marknadsföring vilket får många att ifrågasätta trovärdigheten bakom dessa begrepp          
(Kotler & Armstrong, 2009:611). Många myndigheter har idag riktlinjer kring hur           
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företagen får marknadsföra för att minska risken att de vilseleder konsumenter. Det är å              
andra sidan svårt att reglera denna situation då ett företag kan byta ut orden i               
marknadsföringen till något som är mindre konkret (ibid), och därmed kan de komma runt              
riktlinjerna. 
 
I praktiken är det inte lika lätt att peka ut en organisation som grön, då dess påverkan på                  
miljön inte nödvändigtvist är dålig eller bra. Medan forskningen om greenwashing           
fortfarande är begränsad så har den visat att greenwashing inte har en positiv påverkan på               
ett företags framgång. Samt att konsumenter ser negativt på greenwashing men att de har              
svårt att särskilja på de argument från legitima och fabricerade (De Jon et al, 2018). 
 
 

3 Metod & Material 

Metoden jag kommer använda mig av är en retorisk analys på H&Ms externa             
kommunikation kring deras hållbarhetsarbete. Metoden används för att identifiera de          
språkliga strategier H&M använder i deras externa kommunikation, samt hur de väljer att             
konstruera texterna och de argument de använder. 
 
Adjektiv och värdeord när H&M ska beskriva sig själv är av intresse, samt hur de refererar                
till fabrikerna; är de en del av H&M eller är de endast kontrakterade och därmed utom                
H&Ms kontroll? Därefter delas texterna upp i olika kategorier utifrån deras ämnesområde,            
som till exempel miljö, arbetsförhållanden och löner (Hartman, 2014: 288). Detta för att             
förenkla processen, samt konkretisera resultatet. 
 

3.1 Retorisk Analys 

Retorikanalys går ut på att undersöka hur en text är konstruerad, hur den fungerar och hur                
de är uppbyggd för att övertyga (Karlberg & Marl, 2003:19). I text är retoriken ofta               
implicit och retorikanalys går då alltså ut på att se hur texten lyckas övertyga läsaren till sin                 
sak (Kjeldsen & Grue, 2011:91). 
 
Inom svensk retorikforskning kan man idag se olika sätt att bedriva retorikvetenskap            
enligt Erik Bengtsson (2015:17), i sina studier av svensk forskning har Bengtson kunnat             
urskilja fyra olika inriktningar: A) Genom att studera retorisk tradition, att undersöka vad             
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en eller flera människor tänkte om praktiserande retorik vid en viss tid. B) Att undersöka               
och studera historiska exempel på utövad retorik. C) Att studera samtida exempel på             
utövad retorik. Till exempel genom att studera den retoriska dimensionen kring           
attackerna mot World Trade Center 2001. Eller hur en viss typ av retorik fungerar och               
uppfattas i vår tid, e.g. studier av modern krishantering. Denna typ är den jag utgår ifrån i                 
denna studie. Den sista typen är d) retorikfilosofisk eller teoretisk forskning (Bengtsson            
& Buhre, 2015:18). 
 
Analysen inom retorik brukar generellt avse både kommunikationssituationen och         
publikens mottagande men här kommer fokuset vara på själva materialet. Främst för att             
publikens mottagande inte undersöks i denna studie. Då begreppen inom retorisk analys är             
påfallande vaga så krävs det att noggrant definiera de begrepp som används och förklara              
sammanhanget och teorierna (Kjeldsen & Grue, 2011:91). 
 
Inom retorisk analys sätter man innehållet/texten i en bestämd kontext, retoriken börjar i             
den situation som talaren (och mottagaren) befinner sig i. I denna studie är bakgrunden de               
kontroversiella problem som återfinns inom textilindustrin (se kapitel 1.2). De texter som            
H&M publicerar tolkas i ett större sammanhang (Karlberg & Marl, 2003:19).  
 
Nästa steg i analysen är att fastställa den genre texterna är (i detta fall pressmeddelanden),               
i.e. om det är en artikel eller annons etc. Nästa steg är att undersöka den retoriska genren –                  
texten behöver inte nödvändigtvis falla under en typ, som vanligtvis delas upp i tre              
kategorier: 
 

● Genus deliberativum: Politiska tal hamnar i denna kategori, talaren/författaren         
förordar eller avråder en viss handling. 

● Genus demonstrativum: Ceremoniella tal, talaren prisar (eller klandrar) föremålet         
för talet, som kan vara en person, organisation, idrottslag med mera. 

● Genus judiciale: Ett typiskt tal här är advokatens/åklagarens försvar eller          
anklagande av en annan part, denna typ sker även utanför rättegångar. 

 
Vidare i analysen tar man reda på relevant fakta kring texten och den situation den               
förekommer i. Likt första steget att sätta texten i ett sammanhang (Karlberg & Marl,              
2003:23). Efter det bör man undersöka vilken publik texten är tänkt för, sammanfaller den              
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avsedda och faktiska publiken? Om talaren inte anpassar sitt språk till målgruppen kan             
publiken bli en helt annan, eller inte finnas alls (ibid). 
 
Ytterligare en central fråga i analysen är vad talarens retoriska problem är, det vill säga det                
problem och invändningar som publiken har och talaren ska besvara. I nästa steg             
undersöker man själva texten mer noggrant (Karlberg & Marl, 2003:26). 
 
En text kan innehålla olika typer av argument för att stärka sin tes, den klassiska               
indelningen är ethos, pathos och logos. Ethos är det som ger tesen och talaren trovärdighet,               
om denne är vet vad de talar om. Vanligtvis hänvisar talaren till en annan expert på                
området, som ger talaren auktoritet inom ämnet. Logos är de argument som talar till              
publikens förnuft, ren fakta och statistik. Pathos är de argument som tilltalar till publikens              
känslor, genom att till exempel att tala om konsekvenser av klimatförändringar i framtiden.             
Eller om talaren försöker väcka publikens ansvarskänsla (Mral et al, 2016:53). Dessa tre             
kan inte appliceras separat, utan att tappa dess betydelse. 
 
Ytterligare ett sätt att analysera ett argument är att identifiera vilka topiker som             
förekommer. De kan beskrivas som källor eller kategorier varifrån talaren hämtar sina            
argument, och visar på vilka byggstenar talaren använt för att bygga sitt budskap. Om              
topikerna är mer övergripande kan man kategorisera argumenten mer specifikt via ethos,            
pathos och logos (Mral et al, 2016:51).  
 
Disposition är inte enbart ett sätt att organisera ett material, utan också ett medel för att                
stegvis leda läsaren mot en bestämd övertygelse. I den klassiska retoriken består strukturen             
av fem delar: exordium, narratio, propositio, argumentatio och conclusio. Exordium är           
inledningen och syftet är att göra publiken uppmärksam och välvillig. Narratio betyder            
bakgrund och här ska talaren/författaren sätta in publiken i ämnet, hur långt och grundlig              
den är beror på hur komplicerat ämnet är och hur väl publiken är insatt. Propositio är nästa                 
steg tillsammans med argumentatio, det vill säga de argument författaren vill framföra och             
är den mest centrala delen i en övertygande text. Conclusio är avslutningen och innefattar              
sammanfattningen och avrundningen. I den klassiska retoriken bör de viktigaste          
argumenten repeteras, tillsammans med en vädjan till publiken (Mral et al, 2016:29). 
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3.2 Urval & Avgränsning 

Materialet som undersöks är huvudsakligen pressmeddelanden daterade från 15 januari          
2016 till 23 januari 2018. Delvis för att få en så samtida bild av kommunikation men även                 
för att begränsa materialet, totalt samlades 51 pressmeddelanden från denna period in.            
Texterna hämtades från deras Nyhetsrum på hm.com, där de har en kategori som heter              
hållbarhet, som innehåller pressmeddelanden om miljö och arbetsförhållanden. Där finns          
pressmeddelanden kring H&M:s sociala ansvarstagande och placeras där ut av H&M själv.            
Endast material som H&M har publicerat genom deras egna kanaler har använts. 
 
Jag har valt att inte inkludera pressmeddelanden som berör områden utanför denna studies             
syfte, det vill säga nyheter kring en nylanserad butik, information för investerare och             
nyheter kring nya kollektioner. 
 
Utöver pressmeddelanden så har ytterligare 9 stycken texter som är publicerade på H&M:s             
egna sida för hållbarhet analyserats, dessa är rapporter och faktasidor som handlar om             
hållbarhet och ämnen relevanta för studien. Rapporterna valdes ifall de inkluderades i det             
övriga materialet. Till exempel ifall H&M publicerar en nyhet om att deras nya             
hållbarhetsrapport har släppts. Faktasidorna behandlar ett specifikt ämne inom hållbarhet          
mer allmänt än vad ett pressmeddelande gör. Då för att kunna jämföra de olika texttyperna               
för att se eventuella skillnader och för att sätta pressmeddelanden i en viss kontext.              
Rapporterna är från 2016 till 2018 och faktasidorna är odaterade, dessa anses ändå             
relevanta då de används 2018 av H&M. Mer specifikt så handlar dessa sidor om löner,               
kemikalier, utsläpp, hållbart mode med mera. 
 
För att förenkla processen att tyda en stor mängd material har jag valt att systematiskt titta                
(främst) på argument, genre, och värdeord som återkommer i texterna, då dessa är mest              
väsentliga för att kunna svara på frågeställningarna. 
 

3.3 Dokumentens innehåll 

Dokumenten kommer att presenteras med utdrag från specifika texter, för att se en lista              
över alla texter som undersökts se bilaga 1. Majoriteten av pressmeddelandena var            
liknande och handlade om: 
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● Priser/utmärkelser som H&M eller H&M Foundation fått 
● H&M eller H&M Foundation donerar pengar till en organisation 
● Nyheter kring ett samarbete med en extern part angående hållbarhet 
● H&M svarar angående en pågående debatt 

 
(De övriga texterna kategoriseras som Annat). I korthet kan dessa texter beskrivas som att              
H&M lyfter fram framgångar inom området, och de lyfter gärna fram samarbeten med             
organisationer som granskar hållbarhet inom textilindustrin. Utöver pressmeddelanden        
fanns en mindre mängd faktasidor om olika områden inom kategorin hållbarhet, e.g. där             
H&M beskriver kemikalier som används, löner, arbetsförhållanden, med mera.         
Pressmeddelanden hölls i de flesta fall väldigt korta, en eller två paragrafer. faktasidorna är              
ca en A4 och rapporterna 15+ sidor. 

 

3.4 Metoddiskussion 

Valet att studera pressmeddelanden motiveras av att det är ett tydligt och konsekvent             
exempel på ett företags externa kommunikation. De erbjuder även diskussioner kring           
händelser som var relevanta vid en viss tidpunkt. Genom att ha (främst) en typ av material                
kring samma ämne gör det lätt att jämföra texterna med varandra och hitta teman och               
trender, vilket inte nödvändigtvis skulle kunna göras ifall jag enbart valt rapporter eller             
inlägg på sociala medier, då det är svårare att begränsa till enbart hållbarhet. En del kan                
mena att pressmeddelanden generellt riktar sig mot journalister och därmed en begränsad            
publik, men jag anser att det är ändå är en så viktig del av en organisations externa                 
kommunikation. 
 
En del kritik som riktas mot denna typ av kvalitativa studier är bristande validitet,              
trovärdigheten vid kvalitativa studier är ett stort problem då problem då många felkällor             
finns och det är lätt att göra misstag. Eftersom mänsklig natur är en variabel som inte kan                 
räknas bort, det vore naivt att tro att jag eller någon annan är helt objektiv. En etisk                 
reflektion samt en redogörelse som visar att insamlingen att materialet är seriöst och             
relevant är viktigt i denna typ av studie (Trost, 2010:132). Samt att det förbygger vanliga               
misstag. 
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Materialet har undersökts grundligt och analyserats, i resultatet har jag valt att påpeka vissa              
trender och teman med hjälp av utdrag från de texter som visade poängen tydligast. Alltså               
kan det finnas enstaka undantag i materialet som avviker från de slutsatser som dras. 
 

3.4.1 Reliabilitet & Validitet 

Inom kvantitativ forskning har reliabilitet och validitet relativt bestämda innebörder. Inom           
kvalitativ forskning går åsikterna isär och det finns de som inte använder            
validitetsbegreppet för att det är så associerat med kvantitativa studier (Svensson & Starrin,             
1996:209). Hög reliabilitet inom den kvantitativa metoden innebär att vid upprepad           
mätning erhåller samma resultat, inom det kvalitativa metoden kan man fråga sig om det              
finns något “konstant objekt”, särskilt där intervju använts som metod – då            
intervjupersonen kan var på olika humör vid tillfällena (ibid). Inom hermeneutiken ses            
“fakta” alltid som perspektivberoende, redan vid första mötet med materialet har vi en             
förförståelse för det som ska tolkas. Redovisningen av förförståelsen bli då ett            
kvalitetskrav, till exempel genom att redovisa forskningsläget (Starrin & Svensson,          
1994:165). 
 
I denna retorikanalys har vi att göra med en kvalitativ metod som går in på djupet med                 
inslag av kvantitativa element; som att räkna förekomsten av vissa ord. I slutändan så går               
metoden ut på att tolka, med hjälp av begrepp, jämförelser och definitioner. Retorikanalys             
som vetenskap ger aldrig sken av att förmedla en objektiv, absolut sanning (Mral et al,               
2016: 15). I denna analys kommer jag att argumentera för tolkningen men det är viktigt att                
inse att det kan finnas alternativa synsätt. 
 
Validitet avser att se hur pass man mäter det som är avsett att mätas, bland annat genom                 
mätinstrumentets giltighet. Svensson (1996:217) tar upp Miles och Hubermans definition          
på validitet i kvalitativa studier: Objektivitet, reliabilitet och tillförlitlighet, intern validitet,           
extern validitet och tillämpning. Dessa punkter kommer att eftersträvas under studien. 
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3.4.2 Etiska överväganden 

En viktig aspekt av en vetenskaplig studie är huruvida den uppvisar god etik (Starrin &               
Svensson, 1994:171). Eftersom denna studie inte intervjuar enskilda personer så uppstår           
inte frågor om anonymitet; bortsett från att H&M uppges vid namn. Att det är just H&M                
som undersöks är väsentligt då de jobbar aktivt med hållbarhet och marknadsför det. 
 
Ett argument som ofta läggs fram av forskare är att etiska beslut är oundvikligt              
situationsbaserad och kontextuell, det används ibland mot användningen av etiska ramverk.           
Å andra sidan så hjälper etiska reflektioner till att uppmuntra forskare att ta upp etiska               
frågor och problem, både innan och under en studie (Wiles, 2013:2). I denna studie anser               
jag inte att etik var ett ständigt problem, delvis för att inga individer undersöktes i               
materialet vilket skulle ha höjt från om anonymisering, och för att jag bestämde mig              
närmandet av ämnet och H&M i början i processen. 
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4 Resultat & Analys 

Den språkliga utformningen av texten, stilnivån, hålls på ett konkret beskrivande sätt.            
Pressmeddelandena riktar sig till journalister och är då väldigt beskrivande av händelser på             
ett mycket konkret sätt, samtidigt som själva texten hålls någorlunda formell. Detta står i              
kontrast till de faktasidor H&M publicerat kring olika ämnen, som riktar sig mer till              
konsumenter. Dessa texter är mer abstrakta då de talar oftare om kärnvärden, samt att de               
har ett betydligt mer avslappnat och enkelt språk. De innehåller även mer ethos än              
pressmeddelanden. Jag vill här poängtera skillnaden mellan författaren, den person          
(kommunikatör) som skrivit texten och talaren, som är H&M. 
 

4.1 Logos och Pathos 

 
“We will soon face a global shortage of vital resources. For example, there is a               
projected 40% gap between water supply and demand by 2030, and we are losing              
about 130,000 square kilometres – equivalent to 48 football fields every minute – of              
forest every year. Our global society is also facing serious challenges. Many people             
are already living in extreme poverty, and issues such as forced labour and             
discrimination prevent millions of people from living a good life.” 
 

Dessa ord är hämtade från H&M:s (Group) hållbarhetssida under rubriken Our Vision and             
Strategy. Det är bara ett exempel på deras användande av logos då logosargument är mer               
eller mindre sporadiskt genom materialet. Speciellt i de faktasidor som behandlar           
hållbarhet ur ett översiktligt perspektiv (tillsammans med pathosargument) uppkommer de          
oftare. I texten som citatet ovan är taget ifrån är fakta och siffror om konsekvenser från                
klimatförändringar påtagliga. Intressant nog används inte logos när H&M talar om de            
åtgärder som de vidtar inom hållbarhet (i samma text), utan skiftar till pathos och återigen               
talar abstrakt om företagets värderingar. 
 

“We believe that our industry needs to increase the pace of change in addressing              
these global environmental and social issues. The size, scale and global reach of             
the H&M group means we have a responsibility – and an opportunity – to create               
this acceleration and facilitate the right collaborations for success.” 
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I de andra faktasidorna är logos uppenbart frånvarande när de talar om arbetsförhållanden,             
djurs välfärd, kemikalier med mera, dessa texter är tydligt pathosdominerade och abstrakta            
då de sällan använder siffror och fakta kring deras hållbarhetsarbete. 
 
Även i pressmeddelanden är användandet av logos någorlunda lågt, men ändå mer än på              
faktasidorna. En av de få exempel där H&M faktiskt använder siffror i pressmeddelanden             
är en nyhet om hur en textilfabrik i Etiopien ska etableras (med support från H&M, DBL                
och Swedfund) och hur det kommer skapas 4000 jobb. En annan text med logosargument              
handlar om hur H&M Foundation skänkt pengar till Rädda Barnens arbete i samband med              
översvämningar i Sydasien men även i detta fall används endast fakta till att beskriva              
situationen i stort istället för att adressera H&M:s insats, dock så förklaras Rädda Barnens              
arbete i slutet. 
 
Det är dock värt att notera att pressmeddelanden som innehåller mycket logos, är angående              
öppningar av butiker, ekonomi och nyheter kring H&M som börsnoterat företag, alltså har             
dessa texter inte inkluderats i denna studie då de faller utanför syftet. Avsaknaden av logos               
här är alltså inte nödvändigtvis genomgående av andra delar av H&M:s kommunikation. 
 
Användandet av pathos-argument är betydligt vanligare i de faktasidor som publicerats på            
H&M:s hemsida, pressmeddelanden och rapporterna är mer sakliga. Å andra sidan skulle            
en kunna argumentera att avsaknaden av pathos i pressmeddelanden också väcker känslor.            
En anledning till detta skulle kunna vara att publiken är snarare konsumenter än             
journalister. Återigen kopplas dessa argument tillbaka till H&M:s värderingar. 
 

“Alla ska behandlas med respekt och leverantören ska erbjuda arbetarna rättvisa           
löner och goda arbetsförhållanden.” 
 

Ett annat sätt H&M använder pathos är att de talar om framtiden, och talar om möjligheter                
ur ett framtidsperspektiv. Detta är också något de gör mer frekvent på faktasidorna och              
rapporterna än pressmeddelanden. Citatet nedan spelar på läsarens känslor för att           
rättfärdiga användandet av arbetskraft i låglöneländer. 
 

“Det finns förstås utmaningar. Brott mot mänskliga rättigheter och mot          
miljöskyddsregler är ett par av de problem som alla modeföretag kan stöta på i sin               
värdekedja. Men vi ser inte det som en anledning att sluta köpa in från              
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utvecklingsländer. Tvärtom. Vi är övertygade om att det bästa sättet att stötta            
utvecklingsländer och de människor som bor där är att uppmuntra ömsesidigt           
lönsamma samarbeten och handla med dem – inte isolera dem. Vi vill fortsätta att              
skapa arbeten, använda vårt inflytande för att förbättra arbetsförhållanden, se till           
att mänskliga rättigheter respekteras och minska de negativa miljöeffekterna.” 

 
Det retoriska problem som texten ovan adresserar är att kritiker till att stora företag från               
västvärlden anlitar leverantörer i låglöneländer, menar att avsaknaden av transparens i           
branschen möjliggör för oreglerad produktion och illegala arbetsförhållanden. I vissa fall           
så extremt att motståndare anser att de utnyttjar arbetskraften i låglöneländer. Citatet            
innehåller även en tydlig topik, i deliberativa tal (genus deliberativum) är det vanligt att              
framhäva vad som är nyttigt eller onyttigt. Här menar H&M att det är nyttigt att anställa                
folk i utvecklingsländer medan det är onyttigt att inte göra det eftersom det isolerar dessa               
människor (Mral et al, 2016:52). 
 
På faktasidorna ersätts den annars så ethosdominerande retoriken av pathosfyllda          
resonemang om möjligheter och H&M:s delaktighet i skapandet av ett mer rättvist            
samhälle. Optimismen och upprymdheten är också viktiga element i pathosretoriken och           
uppmuntrar läsaren till att ansluta sig H&M:s vision om ett mer hållbart samhälle. 
 
Ytterligare ett exempel på hur H&M använder pathos i faktasidorna medan de är betydligt              
mer sakliga och konkreta i pressmeddelanden återfinns i en artikeln om djurs välfärd och              
en nyhet kring femårsjubileet av samarbetet mellan H&M och WWF. Det är även en              
betydlig skillnad på texternas stilnivå, elocutio. 
 

“H&M and WWF will continue their work with water stewardship with increased            
focus on collective action with other companies, policy makers and civil society at             
chosen river basins in China. On climate, WWF and H&M will work to further              
reduce greenhouse gas emissions in prioritized parts of H&M’s value chain by            
working with suppliers, customers and policy makers towards a low carbon future.            
The creation of a strategic dialogue aims to support H&M in the journey to be truly                
sustainable, moving towards circularity and leading change in the industry.” 
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“Vi har ambitiösa planer för att förbättra djurs välfärd i vår leverantörskedja, bl.a.             
genom att vara mer närvarande och utbilda leverantörer och uppfödare i           
djurskyddsfrågor. I vår djurskyddspolicy ställer vi höga krav på allt animaliskt           
material vi använder. Vi arbetar långsiktigt med målsättningen att nå full           
spårbarhet och enbart samarbeta med gårdar med god djurhållning.” 

 
I den första texten är meningarna längre, mer formell, medan det andra använder ett enkelt               
och vårdat språk. Texterna har olika tilltänkta publiker och är därmed anpassade efter det.              
Inom retoriken används begreppet decorum för att visa på författarens val att skriva på ett               
sådant sätt som inte stör läsaren. och kunna anpassa sig efter normer (Karlberg & Marl,               
2003:46).  
 
Det är värt att poängtera att de faktasidor som H&M har på sin hemsida (i               
pressmeddelandena hänvisar de ibland till dessa ifall man vill läsa mer om ett specifikt              
ämne), ger ett intryck av innehålla mycket fakta och därmed logos. Men vid läsning så är                
det uppenbart att texterna är någorlunda faktafattiga och innehåller betydligt mer pathos.            
Samt att de ofta talar om organisationens värderingar och inställning snarare än konkret             
fakta kring ämnet och hur H&M arbetar. 
 

“Kemikalier är en mycket användbar och mångsidig resurs – de kan användas till             
allt från att odla mer bomull på en mindre yta, till att mjuka upp fibrer och tvätta                 
kläder med mindre vatten. Men färgning och bearbetning av textilier kräver stora            
mängder vatten och en rad olika kemikalier, som oundvikligen påverkar miljön. Vi            
ställer mycket stränga krav på kemikaliehantering och tillåter ingen användning av           
hälsofarliga kemikalier inom vår leverantörskedja.” 
 

Dessa faktasidor hamnar i de flesta fall inom genus demonstrativum då de ofta hyllar sitt               
arbete, utan att specificera vad det är de har gjort. Trots att det klassiska              
demonstrativum-talet är ceremoniella tal vid högtider, så har texten ändå likheter med            
genren men att de istället hyllar sig själva. Talaren (H&M) försöker lyfta fram positiva              
egenskaper genom att påpeka att de har höga krav på kemikaliehantering och att de är               
ensam om att använda en modell för rättvisa löner. 
 

“Men vi har givetvis ett stort ansvar, och vi är mer än villiga att ta det. Vi arbetar                  
med lönefrågor både inom företaget och i samarbete med andra varumärken, FN:s            
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fackorgan Internationella arbetsorganisationen (ILO), internationella     
fackföreningar och frivilligorganisationer. Vi är det enda företaget inom vår sektor           
som tillämpar en modell för rättvisa levnadslöner – Fair Wage-metoden.” 

 
Just faktasidorna och rapporterna faller för det mest inom inom ramarna för genus             
demonstrativum, sällan inom genus deliberativum då de inte uppmanar läsaren till någon            
speciell handling, och aldrig genus judiciale eftersom dessa texter inte svarar på någon             
specifik kritik eller att de explicit försöker försvara sig. Ett exempel på när genus              
deliberativum används i pressmeddelandena är en uppdatering till H&M:s arbete för           
rättvisa löner: 
 

“Vårt arbete för att förbättra arbetsvillkoren för de som tillverkar H&M:s           
produkter hos våra leverantörer fortsätter enligt plan. Tack vare vårt metodiska           
arbetssätt och flera givande samarbeten tar vi viktiga steg framåt.” 

 
Texten som citat ovan hämtades ifrån är även en av de få pressmeddelanden som innehåller               
mycket fakta och logosargument. 
 

4.2 Ethos 

Som tidigare nämnts så är CSR ett sätt att annonsera företaget och sälja produkter, just               
CSR siktar inte på att sälja en specifik produkt utan syftar istället på att stärka bilden av                 
företaget, ibland kallas detta corporate advertising. Inom retoriken är detta detsamma           
som att stärka företagets ethos och därmed företaget som talare. För att kunna “köpa” det               
en talare säger måste vi känna förtroende för henne och detta gäller även för företag, om                
vi gillar H&M:s “personlighet” och filosofi är det mer sannolikt att vi blir kunder hos               
dem (Karlberg & Marl, 2001:60). 
 

Att H&M frekvent samarbetar (och citerar) med NGO:s som arbetar på olika sätt för att               
förbättra textilindustrin, kan ses som ett försök att låna legitimitet från en respekterad             
organisation/person. Ett exempel på hur detta fungerar är ett pressmeddelande angående           
artisten M.I.A. som släppt en låt i samband med World Recycle Week 2016. 

 
“Londonbaserade artisten M.I.A. är frontfigur för H&M:s initiativ World Recycle          
Week och har huvudrollen i en musikvideo som ska inspirera kunderna att            
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återvinna sina gamla eller uttjänta kläder. Med sin personliga stil och sin passion             
för miljö- och hållbarhetsfrågor personifierar M.I.A. den medvetna kunden.” 

 
Texten avslutar med en tydlig conclusio trots att de övriga delarna i en retorisk              
disposition förblir smått luddiga, och vädjar till publiken med “Gör som H&M och M.I.A.              
och bli en del av en global moderörelse för vår planet!”. Med denna rad faller texten in i                  
genus deliberativum, vilket sällan händer bland pressmeddelandena. 
 
Detta samarbete skapar en korrelation mellan återvinning och M.I.A., samtidigt som           
kampanjen lånar trovärdighet från henne. Texten betonar flera gånger att M.I.A. är            
“passionerad” och “engagerad” i miljöfrågor och texten avslutar med att uppmuntra           
läsaren att göra som henne och H&M genom att ta del av kampanjen. Ur Webers               
perspektiv måste organisationen (systemet) konstant rättfärdiga sin existens genom att få           
stöd och uppmuntran från folket.  
 
Att vara en aktiv organisation ses som ett privilegium och H&M måste ur samhällets syn               
förtjäna att operera (Ihlen et al, 2009:304), de kan göra detta genom att visa att de handlar                 
ur samhällets bästa och på eget initiativ engagera sig i aktuella frågor. Förtroende är en               
avgörande komponent i det sociala kapitalet, och så gott som alla transaktioner innehåller             
ett slag av förtroende (Putnam, 1996:191).  
 
Konceptet av organisationer och deras miljö återfinns också inom litteraturen för CSR,            
där ett outtalat kontrakt finns mellan parterna och samhället förväntar sig att H&M             
uppfyller vissa krav (Ihlen et al, 2009:309). Som tidigare nämnts anses CSR vara en              
konkurrensfördel, så H&M har ett vinstintresse av att engagera sig i miljö- och             
samhällsfrågor. Att H&M har en stark CSR och jobbar med att organisationen ska vara              
“ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart” (H&M, 2017) är ett sätt att visa upp sin              
legitimitet, och att de balanserar ut den negativa påverkan de har. Man kan även ta det så                 
långt som att säga att det är ett sätt för H&M att överskugga den miljöpåverkan               
kemikalierna som används har, eller att deras tillverkningsprocess sker i länder med låg             
minimilön. 
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4.2.1 Lån av legitimitet 

Ett annat sätt H&M lånar trovärdighet är från samarbeten tillsammans med e.g. Ellen             
MacArthur Foundation, en stiftelse som arbetar med att skapa en så kallad cirkulär             
ekonomi inom klädindustrin. Det vill säga att eliminera avfall i tillverkningsprocessen           
och istället återanvända material och produkter. Eller H&M:s samarbete med          
djurrättsorganisationen WWF och fackförbundet IF Metall. Ett återkommande tema i alla           
texter, i synnerlighet i texterna om samarbeten – är att H&M beskriver sig själva som               
aktivt deltagande i att förbättra textilindustrin och minska dess negativa konsekvenser. Att            
ta in externa personer, “experter” inom området är ett tydlig ethos-drag, som bygger på              
H&M:s trovärdighet. 
 

“Tillsammans ska H&M och WWF engagera leverantörer, politiker,        
civilsamhällen och företag att tillsammans agera för en mer hållbar          
vattenförvaltning i Turkiet.” 
 

Organisationen framstår som miljömedveten samtidigt som kunder engagerar sig med          
företaget genom att gå dit lämna kläder. Tillsammans med detta samt aktiv annonsering             
och PR bygger de upp ett socialt kapital som kan agera som skydd ifall organisationen               
skulle få kritik för sin industriprocess. Men även för att “balansera” ut de negativa              
påverkan textilindustrin har och i synnerlighet den roll de har i den.  

 
“H&M will work to further reduce greenhouse gas emissions in prioritized parts            
of H&M’s value chain by working with suppliers, customers and policy makers            
towards a low carbon future. The creation of a strategic dialogue aims to support              
H&M in the journey to be truly sustainable, moving towards circularity and            
leading change in the industry.” 

 
Med Putnams teori kan man se H&M:s samarbeten och åtgärder som ett sätt att framstå               
som mer (bland annat) miljömedveten som ett sätt att bygga upp ett socialt kapital, särskilt               
på sociala medier där marknadsföringen bygger på att skapa kontakt och relationer med             
folk (konsumenter). Som i sin tur skapar legitimitet och tillit för organisationen.  
 
Ytterligare ett exempel på hur H&M tar in externa parter för att skapa förtroende för               
organisationen är i ett pressmeddelande där H&M svarar på anklagelser om barnarbete i             
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Turkiet (mer specifikt syriska flyktingar i Turkiska textilindustrin). I slutet av artikeln            
citeras två personer från olika NGO:s där de hyllar H&M:s transparens i detta problem och               
hur de jobbar på att lösa det. H&M:s val att använda citat från externa experter är ett                 
tydligt ethos-argument (Karlberg & Marl, 2003:40) Arbetsförhållanden i fabrikerna är ett           
genomgående ämne i materialet. 
 

“H&M deserve praise for their openness, and their action to eliminate child labour             
in their supply chain in a responsible and caring fashion. No brands want child              
labour in their supply chain. What matters is that H&M have been vigorous in              
seeking out the problem, and tackling it effectively in a way that supports the child.               
We need other European clothing brands to show equal vigour in eliminating this             
curse.” 

 
Ett vanligt ämne i materialet är priser och/eller utnämningar som antingen delas ut av eller               
till H&M. Dessa texter hamnar då under kategorin genus demonstrativum, då de hyllar             
H&M som organisation. Ett exempel är ett pressmeddelande över hur H&M tilldelats            
Freedom House Corporate Award för sin transparens i produktionskedjan, just transparens           
ses som en viktig del i en organisation oavsett om de tillämpar CSR eller inte (Crane et al,                  
2008:351). H&M skapar auktoritet och trovärdighet genom om hänvisa till en “expert”            
som hyllar organisationen (Karlberg & Mral, 2003:33).  
 

“Igår kväll tilldelades H&M priset Freedom House Corporate Award. Priset          
delades ut av den amerikanska organisationen Freedom House [...] H&M belönas           
för sitt ledarskap och arbete för ökad transparens i den globala           
produktionskedjan.” 

 
Behovet av att behöva låna ethos och legitimitet kan komma ifrån att H&M den kategori               
som de hamnar i, fast fashion, anklagas för att vara en av de större anledningar som finns                 
bakom problemen i textilindustrin. Att H&M “själva är en del av problemet” tvingar dem              
att ta in någon från andra sidan för att försvara sig på ett trovärdigt sätt, utifrån ett                 
perspektiv som utgår från att de är skyldiga. Vilket återigen lyfter frågan om H&M saknar               
legitimitet i miljöfrågor (ur publikens perspektiv). 
 
Hävdandet av ethos kan kopplas till texterna som handlar om hur H&M Foundation             
donerar pengar till diverse välgörenheter, mer specifikt att författaren till pressmeddelandet           
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(Kommunikatör på H&M) ofta nämner och citerar H&M:s CEO Karl-Johan Persson. Detta            
skapar ett personligt ethos genom att låta en verklig person representera företaget och dess              
värderingar, och på så sätt skapas en “vi-känsla” med publiken (Karlberg & Mral,             
2003:34). 
 

“As it is stated in the report from Greenpeace, H&M sets a good example and               
achieves AVANT-GARDE status with its clear approach to chemical management          
along the manufacturing supply chain.” 

 
Även om dessa typer av priser och utnämningar kan uppmuntra H&M och andra företag att               
agera hållbart, kan de vara missledande och styra uppmärksamheten bort från andra            
problem. En oönskad konsekvens skulle kunna vara att de tystar ned vissa diskussioner och              
misslyckas med att avslöja oetiska handlingar. CSR-priser presenteras ofta som neutrala           
organ men kritiker menar att de skapas för att lyfta fram hur företaget tar socialt ansvar                
(Crane et al, 2008.182). Priset H&M fått från Ellen MacArthur Foundation kan ses som              
detta då de båda parterna har samarbetat under en längre tid. 
 

4.2.2 Frånsägande av ansvar 

H&M är genomgående tydlig med att separera deras leverantörer och företaget i sig, detta              
visas på deras artikel angående arbetsförhållanden i produktionsländer, som inleder med           
“H&M äger inga fabriker”, dock betonar texten samarbetet mellan H&M och leverantörer            
och beskriver en aktiv dialog mellan parterna.  

 
“...for example a conflict at a textile factory in Myanmar earlier this year which              
started mainly due to misunderstandings and a lack of communication between           
management and employees. The conflict resulted in strikes and at a later stage             
also a dismissal of employees. However, after negations initiated and organized by            
IndustriALL and H&M, all employees were rehired and a union was started            
allowing the factory to take steps towards sound industrial relations and a reduced             
risk of future misunderstandings and conflicts.” 
 

Ytterligare ett exempel på hur H&M tydligt separerar sig från leverantörerna återfinns i             
deras artikel om löner, där de menar att de inte kan styra hur mycket en sömmerska får                 
betalt. 
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“Arbetarna är anställda av leverantören och inte av oss. Därför kan vi inte             
bestämma vad de anställda tjänar – det är upp till fabrikens ägare.” 

 
Ett sätt att minska kostnader för företag är att anlita leverantörer och fabriker i (främst)               
asiatiska länder, särskilt inom arbetskrävande industrier e.g. kläder, skor eller färska           
grönsaker. Att ha en effektiv CSR innebär att kontrollera denna produktionskedja, när            
H&M anlitar en leverantör tappar de en viss kontroll över produktionen samtidigt som             
eventuella problem ändå kommer att påverka H&M. Därmed lyfts frågan om hur mycket             
H&M kan ställas till svars när det kommer fram att en viss fabrik har anställt minderåriga,                
det är ju trots allt inte H&M som anställt henne. Konkurrensfördelar inom modeindustrin             
baseras på varumärket och även om de inte äger fabrikerna, kan dessa typer av problem               
reflektera dåligt för H&M:s märke och rykte. Dessa typer av problem betonar vikten av              
CSR för ett företag som H&M (Crane et al, 2008:364). 
 

4.2.3 Svar på kritik  

Ännu ett tillvägagångssätt de använder är att själva erkänna att ett problem finns, för att               
sedan återgå till hur det strider mot organisationens värdering och tala om hur de hanterar               
problemen. Anmärkningsvärt är att H&M ofta lyfter den “transparens” som finns inom            
företaget, och att de tar ansvar ifall ett problem uppstår. 
 

“In the case of H&M, we transparently replied that in 2015, our regular audits              
identified one case of child labour in Turkey. There was also a lack of work               
permit and according to our policy, we terminated this business relationship           
immediately.” 

 
Angående problem som uppstår mer generellt inom textilindustrin, som till exempel           
korta, osäkra kontrakt för fabriksarbetare – åberopar H&M efter åtgärder på branschnivå.            
Huvudtesen är att dessa problem måste tacklas tillsammans med andra företag och            
myndigheter för att få stopp på dem. Samtidigt erkänner de att i texten att de gjort fel/ett                 
misstag har skett, för att sedan tala om hur det strider mot organisationens värderingar              
och hur de tänker agera för att förhindra liknande situationer. H&M förhindrar en             
förtroendekris genom att själva erkänna misstag och andra problem, då de kan snabbt tala              
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om hur de hanterar krisen och därmed förhindra att en obalans mellan deras värderingar              
och handlingar sker (Hugelius & Tapani, 2017:18).  
 
Ett annat sätt de hanterar kritik på, som syns i ett pressmeddelande angående en rapport               
som djurrättsorganisationen PETA publicerat (2017) kring problem inom läderindustrin.         
Är att hålla med PETA:s kritik, och även här återkommer texten till hur H&M arbetar               
samt hur de samarbetar med en extern part, Textile Exchange. Det är en NGO som               
arbetar med att utveckla klädindustrin och hur de använder material, och etablera            
ansvarsfulla produktionskedjor.  
 

“PETA lyfter viktiga frågor rörande läder i sin senaste rapport. Vi håller med             
PETA om att det finns flera utmaningar inom läderindustrin. Det är är            
anledningen till att vi är engagerade i ett globalt initiativ som drivs av Textile              
Exchange och som syftar till att utveckla en global standard och certifiering av             
ansvarsfullt producerat läder – som tar hänsyn till såväl djurskydd som sociala            
och miljömässiga aspekter. Eftersom lädret vi använder kommer från         
köttindustrin är samarbeten både inom och över industrigränser viktig, men även           
med andra varumärken och organisationer. [...] De leverantörer vi samarbetar          
med köper inte läder från det företag som PETA nämner.” 

 
Även om dessa texter inte bemöter ett specifikt argument eller kritik, tillhör dessa texter              
genus judiciale trots att de inte är hämtat ur en traditionell rättegång. I texten som första                
citatet hämtades ifrån, är det retoriska problemet att en rapport har visat att minderåriga,              
syriska flyktingar arbetat i en fabrik som H&M anlitat. H&M måste då vinna förtroende              
och helst bli förklarad “oskyldig” av publiken. I den texten är argumentationen ethos, och              
tillsammans med de två citat i slutet av artikeln arbetar texten även med pathos. 
 
H&M bygger argumentationen för tesen att de (1) har strikt förbud på barnarbete; H&M              
visar bestämt sin syn på problemet och tar avstånd från det. (2) Ifall H&M skulle               
upptäcka barnarbete i sin produktionskedja, så skulle de omedelbart vidta åtgärder; här            
visar H&M att ifall det ändå skulle ske så tar de sitt ansvar och kommer agera för att lösa                   
problemet. För att ytterligare stärka sitt ethos citerar H&M två personer från olika NGO:s              
inom textilindustrin och mänskliga rättigheter som hyllar H&M:s arbete mot barnarbete. 
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Materialet visar att H&M använder andra parters ethos och legitimitet för att förhöja H&M              
vid positiva nyheter/händelser, medan H&M avsäger sig ansvaret vid uppenbara problem –            
då de menar att problem ligger hos en annan part. 
 
Att H&M publicerar positiva pressmeddelanden kring sociala och miljömässiga aspekter          
överensstämmer med Islam och Deegans resultat som visade på att H&M reagerar på             
problem och kritik genom att publicera positiva nyheter. Även i de fall där de svarar på                
kritik eller en aktuell diskurs svarar de väldigt kort på själva kritiken, och huvudsakliga              
texten handlade om H&M:s principer och agerande i liknande situationer. 
 

4.2.4 Värdeord 

De värdeord som H&M använder sig mest utav är samarbete, hållbarhet, transparens. I             
materialet är openness, eller transparens är ett starkt värdeord och något som de             
återkommer till genom att yrka på att de är öppna kring sina leverantörer. Vilket syntes i                
ett tidigare citat där de själva erkänner att det fanns ett problem med barnarbete i sina                
turkiska fabriker, men att de omedelbart agerat mot det. I citatet nedan kan man även mena                
att de är transparenta i deras arbete att vara öppna genom att mena att de inte har nått dit                   
dom vill i frågan än, men att de gör framsteg och utvecklas. 
 

“På H&M är vi engagerade kring frågan om transparens och vi gör – trots              
utmaningar – goda framsteg inom området. Transparens är också en viktig           
hörnsten i vår nya hållbarhetsstrategi. Vi anser att information om leverantörer är            
en nyckelfaktor för öppenhet. Det var därför vi, som första modeföretag, gjorde vår             
leverantörslista offentlig 2013 och regelbundet uppdaterar den med ny         
information.” 

 
Ytterligare ett exempel där värdeordet transparens uppkommer är ett tidigare använt citat: 
 

“In the case of H&M, we transparently replied that in 2015, our regular audits              
identified one case of child labour in Turkey.”  
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Det är anmärkningsvärt att H&M kommunicerar mycket kring och använder transparens           
som värdeord medan resten av deras externa kommunikation kan anses vara väldigt            
ospecifikt. Samt att alla deras faktasidor innehåller väldigt lite siffror, fakta eller            
logosargument. Till viss del kan man se detta som greenwashing då de undviker att gå in                
på detalj i deras hållbarhetsarbete, vilket gör det svårt för läsaren att avgöra om H&M               
faktiskt gör så mycket som de säger. 
 
Ordet cirkulärt eller cirkulär är ett starkt återkommande ord i materialet, även om det inte               
direkt kan ses som ett värdeord så väljer jag att ta med det då det ändå är en princip som                    
H&M arbetar efter. Med ordet menas en vision om ett hållbar textilindustri och en              
cirkulär ekonomi för textilier, därmed används cirkulär som ett värdeord för H&M:s            
värderingar för miljön och hållbarhet. 
 
Jämlikhet återkommer och är även en av de värdeord som får stå centralt i ett               
pressmeddelande när H&M publicerar en nyhet hur dem och en NGO publicerat en lista              
över 500 kvinnliga företagsledare, samtidigt som tidningen Fortune publicerat en egen           
lista över 500 företagsledare. H&M visar då tydligt att det är ett värdeord de strävar efter,                
särskilt då texten är betydligt längre än andra nyheter/pressmeddelanden. Citatet nedan           
antyder inte explicit att jämställdhet som värdeord (det sker dock i andra texter) utan det               
framgår mer ur citatet som helhet. 
 

“I syfte att utmana stereotypen och förändra bilden av vem som kan bli             
företagsledare publicerar H&M Foundation och den humanitära organisationen        
CARE idag en alternativ Fortune 500-lista med 500 kvinnliga företagsledare från           
några av världens tuffaste startupmiljöer. Ett initiativ för att bidra till att nå FN:s              
globala mål för hållbar utveckling inom jämställdhet.” 

 
Ambitiösa, engagemang, rättvisa, etik, respekt är andra värdeord som återkommer genom           
materialet. Dock så är det relativt sällan H&M pratar direkt om sig själv, utan håller sig                
till att tala om värderingar. De gånger H&M talade om sin organisation var via citat från                
personer i andra organisationer. Vanligtvis välgörenheter och NGO:s som hyllade H&M           
enligt genus demonstrativum, och att de stärker sitt eget ethos med hjälp av externa              
parter. 
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”Att H&M utnämns till ett av världens mest etiska företag för sjunde året i rad är                
ett bevis för deras starka engagemang för ett etiskt förhållningssätt inom           
modeindustrin. Deras arbetssätt visar att hållbara och etiska värderingar är en           
affärskritiskt. Gratulerar till alla på H&M”, säger Timothy Erblich, vd på           
Ethisphere.” 

 
Alltså är hänvisningen till auktoritet via andra människor och organisationer, istället för            
att hänvisa till H&M:s egna.  
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5 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur H&M hanterar socialt ansvar, samt hur de               
hanterar kontroversiella ämnen i modebranschen – specifikt inom hållbarhet samt hur de            
kommunicerar kring det. Detta förklaras främst med hjälp av Putnams teori om socialt             
kapital och Webers teori om legitimitet.  
 
Min första frågeställning var hur H&M möter de miljömässiga och etiska problem som             
finns inom textilindustrin, då för att modebranschen, specifikt inom det så kallade fast             
fashion – får mycket negativ publicitet i media. Vilket kräver att H&M kan hantera denna              
typ av kritik för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Ett av de sätt H&M använder sig                 
utav är att låna legitimitet genom att samarbeta och förknippa sig med andra organisationer              
som arbetar för en mer hållbar textilindustri. Dessa organisationer anses ha en viss             
auktoritet inom ämnet och eftersom H&M samarbetar med dessa ges legitimitet till deras             
CSR, denna legitimitet ökar även H&M:s sociala kapital. Självklart höjs frågan hur mycket             
av detta kan anses vara greenwashing då många problem ändå kvarstår. Behovet att låna              
legitimitet sker mer eller mindre frekvent genom materialet och syns även i de             
pressmeddelanden där H&M nominerats eller vunnit ett pris inom hållbarhet. Även här kan             
man diskutera och fördjupa sig i de relationer H&M har med organisationerna som ligger              
bakom dessa priser, då flera har ett långvarigt samarbete med H&M.  
 
Detta kan även synas i andra delar av H&M, då de är kända för att tillsammans med ett                  
lyxmärke skapa en kollektion, vilket ger lyxmärket synlighet för yngre, mindre förmögna            
konsumenter samtidigt som det ger H&M trovärdighet inom mode (utöver publicitet).           
Även detta kan ses som ett försök att låna legitimitet och skapa ett socialt kapital genom                
samarbete. 
 
Ur Webers perspektiv agerar H&M i det postmodernistiska, konsumentsamhället genom          
att tillsammans med liknande företag, producera stora mängder estetiska och ytliga varor.            
Denna typ av “slit och släng”-norm skapar en del etiska dilemman kring vad många anser               
vara slöseri. För att aktivt motverka att företaget verkar skadligt väljer de att vidta åtgärder               
för att skapa legitimitet för organisationen genom att bland annat samla in gamla textilier              
och kläder.  
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Folk blir allt mer medvetna om orättvisor och sociala medier tillåter en nyhet att sprida               
blixtsnabbt till konsumenterna. Dessa medier möjliggör för konsumenter att gruppera sig           
och protestera, företaget skulle snabbt tappa kontrollen av hur sitt märke framstår. Detta             
syntes tydligt när H&M publicerade en bild på en mörkhyad barnmodell som hade på sig               
en tröja med texten “coolest monkey in the jungle” (Rudgard, 2018, 9 jan). Bilden spreds               
snabbt via sociala medier och H&M blev anklagad för rasism, vilket ledde till att folk               
uppmuntrade till en bojkott av märket. 
 
H&M är även ett tydligt exempel på hur ett företag med hjälp av språk och andra                
symboliska handlingar visar vad de står för, deras värderingar och hur de ser på sin               
framtid. Fredriksson (2008) menar att “Ett företags profil är en paradox. Den presenteras             
dels med ambitionen att visa upp normalitet, en verksamhet som fungerar som andra och              
som lever upp till samhällets föreställningar om hur ett företag ska fungera, dels med en               
strävan efter exklusivitet, att visa på att det man erbjuder har kvalitéer som inte kan fås                
hos andra”. Citatet visar hur Webers idé om att organisationer måste framställa sig med              
mänskliga kvalitéer, och att om de framställer sig själva som extraordinära ses de även som               
legitima. I materialet är det tydligt att konceptet ansvar är viktigt för H&M och dess               
verksamhet, de framställer sig på ett sätt som visar att de tar ett större ansvar än vad                 
marknaden ibland kräver, att de agerar etiskt och ägnar sig åt filantropi (via H&M              
Foundation). 
 
Här höjs från om vem som ska ta vilket ansvar igen. Åsikter kring vad som faller under                 
företags ansvarsområden och CSR går isär (Borglund et al, 2017:60), och i H&M:s fall kan               
man diskutera om det är leverantörens/fabrikens eller H&M:s ansvar att se till att problem              
som barnarbete förhindras och hanteras om det sker längre ned i leverantörskedjan. Under             
det senaste decenniet har åsikterna kring ansvarområdet förändrats, detta syntes under 2008            
när Kalla Fakta avslöjade att H&M använt merinoull som producerats genom en procedur             
där pälsen slitits bort från djuren utan smärtstillande och ansågs vara djurmisshandel.            
Efteråt meddelade H&M att de nu skulle välja leverantörer som inte använde denna metod.              
Medan detta exempel är gammalt så visar det på hur media kan tvinga företag att               
expandera sitt ansvarsområde, och hur föränderligt det är (Ibid). 
 
Borglund menar att en av de anledningar till att företag ändrar hur de för sin verksamhet är                 
att skapa legitimitet för organisationen, idag måste H&M kunna navigera kring de sociala             
förväntningar de har på sig (Borglund et al, 2017:72). Forskning (Kotler & Armstrong,             
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2009:51) inom CSR har visat att det ansvar som ett företag förväntas att ta är föränderligt                
och kan lätt påverkas av media. Inom detta förekommer även diskussionen över hur             
mycket ansvar ett företag förväntas att ta, om problemet ligger hos någon annan i              
produktionskedjan – är det då H&M:s ansvar att lösa konflikten? I texterna tar H&M ett               
tydligt avstånd från sina leverantörer genom att explicit säga att de endast är anställda av               
H&M och kan därför inte kontrolleras till fullo. Dock så talar H&M ofta i dessa texter hur                 
de stödjer leverantörerna och dess arbetare genom träning, dialog med mera, de talar även              
om att de arbetar med myndigheter och NGO:s för att påverka på branschnivå. Alltså är det                
diskuterbart huruvida H&M ändå är involverade i denna situation och leverantörerna. 
 
Att H&M själva väljer att erkänna misstag och felsteg är ett smart drag ur ett               
kommunikationsperspektiv. Författaren Stephen Fink sammanfattade detta som “Crisis        
communications miscreants fall into two general categories: idiots and liars.”          
(2013:119). Denna handling bidrar även till H&M:s strävan till att framstå som            
transparenta och ärliga. 
 
En utveckling på denna studie skulle vara att genomföra en mindre litteraturstudie (eller             
kvalitativa intervjuer) över hur arbetsförhållanden och miljöpåverkan faktiskt ser ut i de            
fabriker och producenter som H&M anlitar, för att jämföra det med hur H&M             
kommunicerar ut deras CSR. Detta kräver dock utförliga intervjuer med ansvariga inom            
H&M, samt personer i textilindustrin i Asien. Eller så vore en utveckling att intervjua              
H&M:s kommunikationsavdelning, för att se hur de tänker och hur de kommunicerar om             
miljömässiga och sociala problem. 
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