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Abstrakt 
Intressenters efterfrågan på CSR har ökat, då näringslivet till stor del står till svars för den 

exploatering som sker av människan och miljön. Organisationers behov av legitimitet från 

omgivande intressenter, för att blir framgångsrika på marknaden, har därför lett till att allt fler 

organisationer väljer att frivilligt hållbarhetsredovisa. Studier visar dock att det ibland 

förekommer en särkoppling mellan organisationers externt redovisade CSR och deras 

praktiskt utförda CSR-arbete, vilket kan bli problematiskt då det kan leda till att en skev bild 

av hållbar utveckling presenteras. Föreliggande studie ämnar kritiskt granska särkoppling i 

relation till hållbar utveckling för att undersöka om och i så fall varför en organisations 

externa hållbarhetskommunikation kan leda till tröggående hållbar utveckling. Detta genom 

att utforska vad en förebildsorganisation externt kommunicerar gällande hållbarhet och hur 

det korresponderar med verkligheten. Urvalet utgörs av organisationen Hennes & Mauritz 

(H&M) då det går att argumentera för att organisationen är en förebild inom den globala 

textil- och konfektionsmarknaden. Genom en kritisk diskursanalys analyseras H&M:s 

hållbarhetsredovisning i syfte att se vilka diskurser organisationen externt kommunicerar samt 

hur dessa diskurser korresponderar med verkligheten. Resultatet/diskussionen utmynnar i att 

de diskurser som H&M externt kommunicerar främst villkoras av marknadsrationella ideal, 

varför en ”marknadisering” av kommunikationen går att argumentera för. Troligtvis 

kommuniceras detta av strategiska skäl då marknadsrationella ideal går i linje med den 

dominerande samhällsideologin nyliberalism, vilket kan leda till att organisationen erhåller 

legitimitet. Då en ”marknadisering” av H&M:s CSR-kommunikation identifieras i studien och 

detta vidare argumenteras för möjliggör ett sätt för organisationen att ta ett mer distanserat 

ansvar gällande hållbar utveckling i den sociala verkligheten, så skapas även argument för att 

H&M som förebild är med och bidrar till tröggående hållbar utveckling. Detta kan förstås 

utifrån nyinstitutionell teori som bland annat gör gällande att organisationer tenderar att 

efterlikna andra organisationer vars koncept är legitimitetsskapande och framgångsrika. 

 

 

 

Vi vill tacka vår handledare Jonas Westman för givande diskussioner, intresse 

och engagemang samt uppmuntran genom arbetets gång. 
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1 INLEDNING 
Corporate Social Responsibility (CSR) står för organisationers frivilliga sociala ansvar i 

samhället. Eftersom begreppet inte är entydigt försvåras förståelsen och användningen av 

CSR (Borglund et. al 2017, ss.18, 62). Den huvudsakliga tolkningen av begreppet beskrivs 

dock vara att ansvaret ligger i hur företaget påverkar det omgivande samhället och miljön. 

CSR syftar således till organisationers främjande av samhällsutvecklingen i en rad frågor 

såsom mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och dåliga arbetsvillkor samt ett 

värnande om miljön. Då CSR-arbete sker på frivillig basis leder det till att företag själva 

väljer vad CSR skall stå för inom organisationen vilket ger olika avtryck i samhället och gör 

insatserna svåra att jämföra, värdera och reglera. Det har visat sig att företag erhåller 

legitimitet från omgivningen när de externt redovisar för organisationens CSR-arbete, då 

förändringar i samhället lett till att omgivningen i allt större utsträckning kräver av 

organisationer att föra ett mer etiskt hållbart företagande (Daub 2007, s.77).  Nyinstitutionell 

teori gör bland annat gällande att organisationer har behov av att få legitimitet och acceptans 

från omgivande intressenter, då det är intressenterna som till största del avgör om 

organisationen blir framgångsrik på marknaden och i slutändan överlever (DiMaggio & 

Powell 1983). Många organisationer har troligtvis därför tagit sig an trenden att frivilligt 

hållbarhetsredovisa och väljer att allt utförligare redovisa för vilka olika typer av 

hållbarhetsarbete organisationen utför i syfte att få legitimitet från omgivningen (Suchman 

1995, s.574; Daub 2007, s.77). 

 

Organisationer kan med dagens tekniska utveckling styra, redogöra för och förmedla kunskap 

och rikta sin kommunikation genom lättillgängliga texter på sina hemsidor ut mot intressenter. 

De texter och dokument som organisationen tillhandahåller har därför blivit allt mer 

betydelsefulla, då de utgör en av organisationens kommunikationskanaler ut mot de 

omvärldar som villkorar organisationens framgång (Justesen & Mik-Meyer 2011, s.103). 

Själva utformningen av organisationens dokument spelar därför en viktig roll, då det påverkar 

vad organisationen kommunicerar till omgivningen genom texten (Bergström & Boréus 2012, 

ss.15-20). Studier visar dock att det ibland föreligger en särkoppling mellan organisationers 

externt riktade kommunikation och det inom organisationen praktiskt utförda CSR-arbetet 

(Carlson Ingdahl & Påhlsson 2015, ss. 9-15; Borglund, Frostenson, & Windell 2010, s.10). 

Organisationer kan möjliggöra en särkoppling genom att inkorporera omgivningens ökade 

och varierande krav på hållbarhetsredovisning i den externa strukturen samtidigt som den 

interna strukturen anpassar hållbarhetsarbetet utefter organisationens krav på effektivitet och 

utifrån tillgängliga ekonomiska resurser (Yang & Zheng 2010, ss.299-308). En särkoppling 

kan därav leda till att en skev bild kommuniceras av vilken verklighet som föreligger gällande 

organisationens CSR-arbete. Om en särkoppling uppstår och det leder till att en skev bild av 

verkligheten kommuniceras kan det bli problematiskt för utvecklingen av hållbart 

företagande, då en tröghet av den hållbara utvecklingen kan uppstå (Carlson, Ingdahl & 

Påhlsson 2015, ss.20-23). Avsaknaden av tvingande regelverk kring CSR, användningen av 

CSR som ett sätt för organisationer att erhålla legitimitet samt en särkoppling av intern och 

extern struktur kring CSR riskerar att lämna organisationer utan reellt ansvar för sina 

handlingar. Detta riskerar att inte bara leda till tröggående utveckling för hållbart företagande 

utan kan även innebära direkta negativa konsekvenser för både människan och miljön (Gray 

2006, s.810). Studien ämnar därför kritiskt undersöka om en särkoppling av organisationers 

interna och externa struktur verkligen föreligger och om den i så fall leder till tröggående 

hållbar utveckling. 
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Textilbranschen visar med en rad uppmärksammade skandaler genom åren exempel på vad 

bristande ansvarstagande kring CSR och vad CSR som maktmedel kan leda till. Stora 

organisationer med oligopol på marknader kan diktera vilka arbetsförhållanden som ska 

föreligga, som är långt ifrån etiskt försvarbara utifrån en svensk arbetsmiljökontext. Detta 

samtidigt som de externt kommunicerar starka ideal gällande humana arbetsförhållanden och 

hållbara produktionsförhållanden. Det blir därför relevant ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv 

att undersöka hur en organisation lyckas erhålla och upprätthålla legitimitet trots flertalet 

uppdagade händelser kring oetiskt förfarande. Studiens fokus hamnar således på vad 

organisationer externt kommunicerar gällande deras hållbarhetsarbete och hur 

hållbarhetsarbetet korresponderar med den omgivande sociala verkligheten. För att avgränsa 

studien får en organisation som agerar förebild för andra organisationer, ge intentionala 

förklaringar för organisationens fält. Klädföretaget Hennes & Mauritz (H&M) är ett bra 

exempel på en förebild då företaget år 2016 utgjorde den största klädkedjan i världen och har 

sedan dess varit en av de största aktörerna (Wachtmeister 2016). Detta argumenterar vi för gör 

dem till en förebild genom sin storlek och till en inflytelserik aktör på den globala textil- och 

konfektionsmarknaden. Ett flertal uppdagade artiklar kring H&M ger exempel på vilka 

konsekvenser människor och miljön kan mötas av om en organisation har ett till synes 

bristande ansvarstagande kring CSR (Wiman 2010; Olsson 2012; Henrik-Klemenz 2014; 

Larsson Hultin 2015; Andersson Åkerblom 2016).  De händelser som artiklarna uppdagat, 

handlar om inhumana arbetsförhållanden, miljöförstöring och bristande socialt ansvar och 

visar hur leverantörer till H&M vid upprepade tillfällen agerar oetiskt mot både människor 

och miljö. H&M redovisar externt samtidigt ett gediget hållbarhetsarbete och starka ideal 

gällande CSR, där de bland annat har vunnit priser för sitt stora hållbarhetsengagemang och 

reklam gällande återvinning av kläder (Hennes & Mauritz  2018c). Om en förebild inom ett 

organisatoriskt fält, såsom H&M, särkopplar sin externa kommunikation kring CSR med sina 

praktiska handlingar kan det som ovan beskrivs leda till tröggående utveckling för hållbart 

företagande och negativa konsekvenser för människan och miljön. Det blir därför även, utöver 

det arbetsvetenskapliga perspektivet, relevant ur hållbarhetssynpunkt att utforska med vilken 

avsikt en förebildsorganisation externt kommunicerar CSR, för att se om och i så fall hur det 

påverkar omgivningen. Organisationers diskursiva uttryck i hållbarhetsredovisningar hamnar 

således i centrum för studiens förmåga att utforska organisationers externa kommunikation i 

relation till den omgivande sociala verkligheten.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka diskurser som föreligger i H&M:s 

hållbarhetsredovisning, med avsikt att ge intentionala förklaringar för hur en organisation som 

agerar förebild i en bransch påverkar och påverkas av omgivningen. Studien syftar därtill att 

skapa ökad förståelse för om och varför en organisations externt kommunicerade 

hållbarhetsredovisning kan leda till tröggående utveckling för hållbart företagande. 

 

1. Vilka diskurser förmedlas i H&M:s externa hållbarhetsredovisning och hur kan de 

kopplas till organisationens förmåga att ta ansvar gällande hållbarhet?  

2. Hur korresponderar H&M:s externa hållbarhetsredovisning med den omgivande 

sociala verkligheten?  

3. Hur kan H&M:s eventuella särkoppling gällande ord och handlingar förstås i relation 

till den omgivande sociala verkligheten?  

4. Vad är det som gör att H&M kan upprätthålla/reproducera en eventuell särkoppling 

avseende hållbart företagande?  
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1.2 Begreppspreciseringar 
I föreliggande uppsats används det mångbottnade begreppet CSR i syfte att ringa in ett stort 

område med många betydelser. Utifrån studiens syfte har vi därför bedömt det som viktigt att 

inte utgå ifrån en alltför exkluderande definition för att inte riskera att precisera något som 

uppsatsen inte syftade till att precisera. Van Marreweijk (2003, s.95) anser att en definition av 

begreppet CSR är poänglös, då företags olika uppbyggnad skiljer sig så pass mycket åt att en 

på förhand bestämd betydelse är obrukbar. Vi anser dock att en övergripande betydelse av 

begreppet är försvarbart i denna uppsats för att skapa förståelse för inom vilken sfär begreppet 

som är i fokus för analysen rör sig inom. Följande definition har därför valt, där CSR ses som 

företags självpåtagna ansvar för hur de påverkar det omgivande samhället och miljön, med 

utgångspunkt i dimensionerna ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar (Borglund et al. 

2017, s.62; Van Marreweijk 2003, s.101). På vilken nivå ansvaret ligger är dock upp till 

organisationerna själva att definiera, då CSR inte är regelstyrt utan sker på frivillig basis. CSR 

innebär således i den här uppsatsen företags egendefinierade sociala ansvar i samhället och 

vars tillskrivna innehåll blir studiens uppgift att empiriskt utforska.  

 

2 TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning som studerat CSR som en form av legitimitetsskapande handlingar 

beskriver hur utformandet av olika CSR-dokument syftar till att tillgodose omgivningens 

förväntningar på organisationer snarare än att syfta till ett verkligt, praktiskt ansvarstagande 

såsom beskrivits i inledningen till denna undersökning. Nedan följer en genomgång av 

tidigare forskning som beskriver vad organisationer anför i sin hållbarhetsredovisning, här 

nedan redovisas också forskning om varför organisationer har en strävan efter legitimitet samt 

lyfts frågan huruvida CSR bör ske på frivillig basis eller regleras genom lagstiftning.  

 

2.1 Hållbarhetsredovisningens innehåll 
Frostenson, Helin & Sandström (2012, ss.8-29) beskriver hur hållbarhetsredovisning handlar 

om att ange inom vilka ramar arbetet med de miljömässiga, ekonomiska och sociala 

aspekterna av organisationens verksamhet sker. 95% av världens 250 största företag väljer att 

hållbarhetsredovisa trots att det inte finns några lagstadgade krav för vilka 

hållbarhetshandlingar en organisation måste utföra. I de flesta länder finns det inte heller 

något krav på att organisationer överhuvudtaget skall föra en hållbarhetsredovisning, utan de 

lagstadgade krav som finns riktar in sig på specifika områden såsom miljöfrågor, lagar kring 

hantering av arbetstagare, jämställdhet och så vidare (Ibid). Dock så finns det sedan 2007 krav 

på att svenska statligt ägda organisationer skall föra hållbarhetsredovisning enligt Global 

Reporting Initative (GRI) (Borglund, Frostenson, & Windell 2010, s.7).  

 

GRI:s riktlinjer är den ledande standarden för utförandet av hållbarhetsredovisning runt om i 

världen, och har fått en nästintill dominerande roll inom hållbarhetsredovisning (Frostenson, 

Helin & Sandström 2012, s.23). En hållbarhetsredovisning som sker enligt GRI:s standarder 

utgår ifrån två principer; innehållsmässiga och kvalitativa. De innehållsmässiga principerna är 

”...väsentlighet, kommunikation med intressenter, hållbarhetssammanhang och 

fullständighet...” och de kvalitativa principerna är ”...balans, jämförbarhet, precision, när 

redovisningen skall anges, tydlighet och tillförlitlighet...” (Ibid, s.34). Efter 

hållbarhetsredovisningen sammanställts brukar en revisor bekräfta och bestyrka innehållets 

kvalitet. Dock så är det ett så kallat negativ uttalande som ges, vilket innebär att revisorn inte 

går i god för det faktiska innehållet utan endast att det inte finns anledning att tro att innehållet 

är felaktigt eller innehar brister (Ibid, s.80). GRI:s standarder hjälper organisationer att på ett 

vedertaget sätt kommunicera med omgivningen kring organisationens arbete med hållbarhet. 

Innehållet för vad hållbarhetsredovisning redogör för enligt GRI:s standarder utgår ifrån en 
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intressentmodell (Frostenson, Helin & Sandström 2012, ss.82-91). Det innebär att de olika 

intressenter som organisationen vill kommunicera med genom sin hållbarhetsredovisning har 

stor påverkan på innehållet i alla delar av hållbarhetsredovisningen. Om organisationen 

vänder sig till aktieägare i första hand eller kunder, intresseorganisationer eller sina 

medarbetare så får det olika betydelse för vad organisationen kommer att kommunicera 

gällande hållbarhet (Ibid).   

 

2.2 Hållbarhetsredovisning -ett otillräckligt verktyg för att nå ökad 
hållbarhet? 

Borglund, Frostenson, & Windell (2010) har utvärderat resultatet av den svenska regeringens 

beslut om att svenska statligt ägda organisationer ska föra hållbarhetsredovisning enligt GRI. 

Idén bakom regeringens beslut var att få tydligare inblick i hur företagen tar ansvar och om de 

följer statens ägarpolicy som säger att statligt ägda företag skall vara en förebild gällande 

socialt och miljömässigt ansvarstagande (Ibid, s.7). Resultatet av utvärderingen visar att det 

har skett en till viss del ökad hållbarhetsredovisning, främst gällande företag som tidigare 

saknat erfarenhet från hållbarhetsredovisning medan mer erfarna företag inte genomgått lika 

omfattande förändringsprocesser. Gällande ett ökat ansvarstagande för det praktiska 

hållbarhetsarbetet i företagen visar utvärderingen att införandet av de nya riktlinjerna har en 

längre bit att gå. Detta eftersom riktlinjerna främst har ökat redovisningen av hållbarhet 

snarare än det praktisk utförda hållbarhetsarbetet. En övergripande positiv syn kring ökad 

reglering av hållbarhetsredovisning framhålls dock av Borglund, Frostenson, & Windell 

(2010, s.7), då regleringen förmodas leda till att företag som tidigare inte arbetat med 

hållbarhetsredovisning i större utsträckning sätter igång med förändringsprocesser som 

utbildar organisationer i ansvarsfullt företagande. 

 

Borglund, Frostenson, & Windell (2010, s.29-30) problematiserar användandet av GRI:s 

riktlinjer, och liknar dessa vid trubbiga mätverktyg som inte fångar de svårmätbara områdena 

som ansvarstagande kring hållbarhet utgör. En risk som framkommer då är att 

hållbarhetsredovisningen utelämnar vissa områden och endast omfattar de områden som låter 

sig mätas. Gray (2013, s.459) reagerar starkt på den återkommande kritiken mot att 

hållbarhetsredovisning skulle vara ett trubbigt redskap för organisationer att redovisa det 

ansvar som de bör ta för sitt avtryck i världen och samhället. Han menar att redovisningens 

roll har kommit förbi att endast svara mot den internationella finansiella kapitalismens tillväxt 

utan bör snarare handla om en total redogörelse för organisationens handlingar. Detta 

motiveras genom att de mest troligaste orsakerna till miljökrisen, social orättvisa och 

planetarisk ohållbarhet beror på de multinationella företagen, varför den traditionella 

omfattningen av redovisningen inte längre är motiverbar (Ibid, ss.466-467).   

 

Gray (2006, s.809-810) anser att den praktiska utformningen av redovisningen behöver 

förändras och utökas till att även omfatta substantiell ansvarsskyldighet, som tvingar 

organisationer att redovisa hur organisationen handlat i fråga om hållbarhet. Han beskriver att 

den diskussion som förs idag främst handlar om hur hållbarhetsredovisningen kan ge 

organisationer ökade aktievärden och/eller vinstpotential, inte om ansvarstagande eller 

hållbarhet vilket han menar är vilseledande och en felinriktad diskussion. Gray (Ibid) 

argumenterar vidare för att det inte bör handla om att fortsätta i den finansiella kapitalismens 

spår, där tillväxt är den främsta motivatorn för att hållbarhetsredovisa, utan om att istället ta 

itu med det misslyckande om värnandet av miljön och människan vi idag kan se. Daub (2007, 

s.77) har studerat hur samhällets utveckling lett till ökade krav på organisationers etiska 

förhållningssätt till hållbar utveckling. Där omgivande intressenters efterfrågan på företags 

hållbarhetsansvar ökat eftersom näringslivet står till svars för en stor del av den exploatering 
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som sker av människan och miljön. Hållbarhetsredovisning lyfts därför fram som ett sätt att 

möta omgivningens krav och erhålla legitimitet. Daub (2007, s.78) har identifierat fyra 

huvudorsaker bakom organisationers frivilliga hållbarhetsredovisning. Den första orsaken 

handlar om att organisationer agerar proaktivt, där de väljer att frivilligt hållbarhetsredovisa i 

syfte att minska behovet bakom tvingande regelverk. Nästföljande orsak handlar också om att 

agera proaktivt, men här väljer organisationer att inkludera redogörelser för miljökoder i 

hållbarhetsredovisningen för att inte hotas av sanktioner om kraven bakom miljökoderna inte 

har uppfyllts. Den tredje orsaken och den mest framträdande är att möta intressenternas krav 

på hållbart företagande och på så sätt förbättra relationerna till intressenterna. Den sista 

orsaken bakom frivillig hållbarhetsredovisning är att de ansträngningar som görs för att 

integrera hållbarhet i organisationen faktiskt kan leda till minskade driftskostnader (Ibid). 

Gray (2006, ss.809-810) framställer agendan för att införa icke-förhandlingsbara krav på 

organisationer att föra substantiell hållbarhets- och ansvarighetsrapportering som 

överhängande. Med motiveringen att den frivilliga hållbarhetsredovisningen, och orsakerna 

bakom den, inte leder till tillräckligt hållbar utveckling.  

 

2.3 Hållbarhetsredovisning -ett sätt för organisationer att nå 
legitimitet  

Borglund, Frostenson, & Windell (2010, s.10) kommer fram till att orsaken bakom varför det 

svenska initiativet med lagstadgad redovisning enligt GRI främst leder till ökad 

kommunikation snarare än ansvarstagande beror på särkoppling. Särkoppling innebär att 

företag, genom sin hållbarhetsredovisning, visar upp en bild utåt som motsvarar hur företaget 

vill uppfattas av omgivningen, samtidigt som det praktiska agerandet inte motsvarar 

framställningen. Detta eftersom GRI inte handlar om nivåer av utfört hållbarhetsarbete utan 

snarare ett specifikt sätt att kommunicera hållbarhet på. Redovisningen speglar alltså per 

automatik inte nödvändigtvis verkligheten utan snarare hur företaget vill uppfattas av 

omgivningen (Ibid). Yang & Zheng (2010, ss.299-308) identifierar hur organisationer ibland 

särkopplar sin organisatoriska struktur i syfte att få legitimitet från omvärlden. Genom att 

organisationer tar reda på vad som i omgivningen ger ökad legitimitet och inkorporerar detta i 

den externa strukturen kan organisationen kommunicera den bild de tror ger mest fördelaktig 

respons från omgivningen. Samtidigt för att inte behöva ständigt förändra strukturen internt i 

organisationen så anpassas vad som kommuniceras utåt, internt för att kunna möta 

organisationens krav på effektivitet (Ibid). Suchman (1995) diskuterar organisationers 

användning av legitimitetsskapande processer som ett sätt att möta omgivningens ökande 

krav. Han beskriver att legitimitet är viktigt för organisationer då en organisation som innehar 

legitimitet uppfattas av omgivningen som mer respektabel, pålitlig och betydelsefull. Olika 

nivåer av legitimitet beskrivs på så sätt påverka hur omgivningen ser på, förstår och agerar 

gentemot organisationer (Ibid, s.574). De tilltagande kraven från omgivningen på hållbar 

utveckling blir därför viktig att möta för organisationers möjlighet att erhålla legitimitet och 

på så sätt ses som en respektabel, pålitlig och betydelsefull organisation (Suchman 1995, 

s.574; Daub 2007).  

Suchman (1995) identifierar olika processer genom vilka organisationer kan erhålla 

legitimitet, dessa processer leder till pragmatisk legitimitet, moralisk legitimitet och- /eller 

kognitiv legitimitet. Pragmatisk legitimitet innebär organisationers förmåga att möta specifika 

intressenters intressen och krav. Genom att forma organisationen så den uppfyller kraven får 

organisationen intressenternas medhåll och erhåller legitimitet (Ibid, ss.578-579). Moralisk 

legitimitet innebär att organisationen agerar på ett sätt som omgivningen utvärderat vara 

moraliskt försvarbart. Organisationen erhåller på så sätt legitimitet genom att vara och agera 

som ett moraliskt föredöme i samhället (Ibid, ss.579-582). Kognitiv legitimitet innebär att 
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organisationen har blivit så självklar i samhället att den nästan tas för givet av dess 

medlemmar. Organisationen har alltså institutionaliserats i så hög grad i samhället att den 

erhåller, genom sin självklara position, passiv legitimitet och därför krävs ingen vidare 

ansträngning från organisationens sida för att upprätthålla legitimitet (Ibid, ss.582-583). 

Hållbar utveckling efterfrågas i allt större utsträckning av olika intressenter i samhället och i 

världen varför dessa olika typer av legitimitetsskapande processer kan vara viktiga att 

använda sig av för organisationer i syfte att erhålla legitimitet genom hållbarhet (Daub 2007). 

 

2.4 Lagstadgad CSR kontra CSR på frivillig basis 
Fairbrass (2011, s.951) har studerat hur EU arbetat fram policydokument för CSR och varför 

just innehållet i dessa vunnit legitimitet och därmed blivit accepterade som rådande 

policys.  Fairbrass (2011) konstaterar att det finns två områden inom CSR vilka det råder 

dispyt om. Det ena är själva betydelsen eller definitionen av vad CSR bör vara för något och 

vad i detta som bör prioriteras över det andra. Det andra området, som det råder en mycket 

djupare oenighet kring, är frågan om CSR ska bygga på frivillighet från företagens sida eller 

om CSR ska bygga på reglemente (Ibid). Det finns aktörer som är för regelverk och de som är 

emot, ingen av aktörsgrupperna består homogent av politiker, företag eller 

frivillighetsorganisationer utan varje aktörsgrupp utgör en uppsättning av olika kategorier. De 

aktörer som förespråkar frivillighet avseende CSR varnar för farorna med regleringar, där de 

bland annat hävdar att regleringar skulle skada konkurrensen, kväva innovationen och leda till 

för mycket standardiseringar (Fairbrass 2011, ss.963-964). Aktörerna som förespråkar 

frivillighet hävdar även att regleringar är onödiga då konkurrens, det vill säga marknadens 

krafter, pressar företag att involvera sig i CSR-arbete (Ibid). Även Borglund et. al (2017 

ss.33-35, 132-140) problematiserar införandet av ett internationellt regelverk, då synen på vad 

som är etiskt korrekt att värdera inom CSR kan variera såväl inom organisationer som på 

olika marknader. I och med globaliseringen kan olika organisatoriska kulturer verka på många 

olika marknader. De organisatoriska kulturerna kan ha olika moraliska och etiska värderingar, 

vilket kan göra att synen på vad som är rätt och fel i en situation ser olika ut (Borglund et al. 

2017, ss.99-105). Det finns således en risk att företag upplever att internationella regelverk 

försöker styra organisationernas värderingar och inskränka deras kulturella uppfattning. Ett 

annat argument som Borglund et. al (Ibid) lyfter mot för hårt styrande regelverk är att 

organisationer tenderar bli mer likriktade och förlorar innovationsförmågor som ett 

mångkulturellt perspektiv kan ge. De aktörer i Fairbrass (2011, ss.963-964) studie som 

förespråkar regleringar bygger sina idéer på att ett frivilligt förhållningssätt till CSR saknar 

trovärdighet, skulle vara ineffektivt, otillräckligt och skulle misslyckas med att skapa höga 

standarder avseende arbetet med CSR. De hävdar även att frivillighet angående CSR skulle 

leda till att organisationer avsäger sig ansvaret för CSR som istället förskjuts till den 

överstatliga EU-nivån (Ibid). Borglund et. al (2017, s.180) poängterar dock att vissa ramverk 

och föreskrifter är oerhört viktiga och välfungerande i sitt syfte att få organisationer att handla 

mer hållbart. Där lagar och regler kring relativa värden kanske inte alltid är att föredra men att 

vissa föreskrifter istället behöver förstärkas till absoluta värden såsom de mänskliga 

rättigheterna (Ibid, ss.105-106). 

 

Fairbrass (2011, s.954) undersöker hur, när, var och varför vissa idéer angående CSR-

regleringar lyckas vinna acceptans och bli dominanta samt varför andra idéer misslyckas med 

det samma eller blir marginaliserade. Det beskrivs hur aktörerna både för och emot regelverk 

är med och deltar i utformandet av CSR-policys, och att de aktörer som förespråkar policys 

som bygger på att CSR ska ske på frivillig basis är de som accepteras och därmed blir 

gällande. De aktörer som tvärtom talar till en logik som bygger på att CSR ska baseras på ett 

mer eller mindre tvingande regelverk lyckas inte vinna acceptans, ignoreras eller 
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marginaliseras (Ibid, ss.949, 957). Fairbrass (2011, ss.949, 962-963) når slutsatsen att policys 

vars dominerande diskurs bygger på frivillighet på ett tydligare sätt är mer samstämmigt med 

det negativa frihetsbegreppet, det vill säga friheten – från – överordnade auktoriteter och 

friheten att själv få bestämma. Denna syn på frihet bygger den nyliberala ideologin på som 

alltjämt är den dominerande politiska ideologin i Europa. Fairbrass argumenterar därför för att 

nyliberalismen, som en del av den sociala verkligheten, påverkar aktörer att foga sig efter den 

logik som nyliberalismen står för avseende synen på frihet för att vinna legitimitet (Ibid). 

Organisationer kan med andra ord vinna legitimitet från omgivningen om de anammar 

nyliberala ideal, varför de CSR-policys som talar till de idealen är de policys som vunnit 

mark. 

 

2.5 Sammanfattning av den tidigare forskningen  
Forskningsläget kring CSR visar att GRI är den vanligaste form som organisationer 

hållbarhetsredovisar utefter, där intressentmodellen utgör grunden för vad som anförs i CSR-

dokumentet (Frostenson, Helin & Sandström 2012). Detta leder ibland till särkoppling, om 

organisationen väljer att externt kommunicera hållbarhet för att få legitimitet samtidigt som 

de internt anpassar hållbarhetsarbetet för att nå organisationens krav på effektivitet (Yang & 

Zheng 2010; Suchman 1995). Det framställs problematiskt om hållbarhetsarbetet inom 

organisationen baseras på hur det kan ge organisationen ökad legitimitet, aktievärde och/eller 

vinstpotential istället för ökat ansvarstagande gällande hållbarhet, eftersom detta förfarande 

kan leda till negativa konsekvenser för människan och miljön (Gray 2006). Den tidigare 

forskningen illustrerar, för oss, en bild över vilka motiv som ligger bakom organisationers 

CSR-kommunikation och handlingar, där organisationers strävan efter legitimitet framhålls i 

stor utsträckning. Den tidigare forskningen visar även att åsikterna och poängerna kring 

regelverk och frivillighet gällande hållbarhetsarbetet är många (Borglund et. al 2017; 

Fairbrass 2011). Det av organisationer mångdefinierade begreppet CSR anges vara en orsak 

bakom den breda tolkningsarena som finns gällande ansvaret för CSR. Likaså hur den 

praktiska utformningen av hur redovisningen ska se ut skapar diskussioner med många 

poänger. Där rädsla för rigiditet, förlorandet av innovation och kulturella skillnader talar mot 

regelverk, och där bristande ansvarstagande och en påfallande negativ effekt för miljö och 

människor talar för regelverk. Vinner gör dock förespråkarna för frivillighet kring arbetet med 

CSR, delvis på grund av att synen på frivillighet går i linje med den rådande 

samhällsideologin, nyliberalismen. Detta ger aktörerna som förespråkar frivillighet kring CSR 

högre legitimitet, medan aktörerna som förespråkar regelverk ignoreras i större utsträckning 

(Fairbrass 2011). Den tidigare forskningen ger oss därav vidare insikt om hur 

legitimitetssträvanden i relation med dominerande ideologiska uppfattningar påverkar 

utformandet av organisationers CSR-kommunikation och handlingar. Vi anser även att 

nyinstitutionell teori kan bidra med ytterligare perspektiv i vår studie samt perspektiv på vad 

den tidigare forskningen givit oss, anledningen till detta presenteras under nästföljande rubrik.  

 

3 TEORI 
 

3.1 Nyinstitutionell teori 
I nyinstitutionell teori undersöks varför organisationer homogeniseras samtidigt som 

organisationsstrukturer blir allt mer utbredda. Teorin undersöker också hur organisationer 

erhåller legitimitet. Centralt i teorin är att organisationers externa struktur inte ses som en 

rationell avspegling av organisationens interna krav och aktiviteter. Istället ses den externa 

strukturen som ett legitimitetssträvande, strukturen ses alltså som en avspegling av 
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organisationers omgivningar och de krav och förväntningar som dessa innefattar (Eriksson-

Zetterquist 2009, ss.63-65). Drivkraften bakom homogeniseringen är således 

legitimitetssträvanden eftersom organisationer antas vilja tillgodose krav och förväntningar 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s.77), dessa blir då avgörande för vilken form organisationer 

antar. Legitimitet tillhandahålls av olika aktörer såsom aktieägare, leverantörer, konsumenter 

och så vidare, därmed behöver organisationer vinna legitimitet på olika sätt beroende på hos 

vilka organisationen anser sig behöva legitimitet. På grund av detta uppstår problemet med att 

vad som anses värdefullt och därmed legitimt för en grupp av intressenter inte nödvändigtvis 

behöver göra det för en annan grupp. Ett sätt att hantera dilemmat för organisationer blir att 

kommunicera vad som anses legitimitetsskapande hos de intressenter som organisationer 

anser sig behöva legitimitet hos medan det i praktiken utförs något annat för att bibehålla 

kostnadseffektivitet inom organisationen (Yang & Zheng 2010, ss.299-308; Eriksson-

Zetterquist 2009, s.69). Ofta sker dock inte fullständiga särkopplingar, Eriksson-Zetterquist 

(2009, s.69) förklarar att det många gånger istället rör sig om en löskoppling av strukturer, där 

de interna och externa strukturerna inte är helt separata från varandra utan att det ändå 

föreligger ett visst samband. Särkoppling och löskoppling ämnar i föreliggande studie att 

användas för att förstå organisationers försök att möta omgivningens krav och därmed erhålla 

legitimitet. Särkoppling och löskoppling mellan ord och handling kan få konsekvenser bland 

annat i form av en tröghet avseende förändringar (Ahrne & Papakostas 2014, s.164). Eftersom 

studien delvis syftar till att skapa intentionala förklaringar för eventuella särkopplingar mellan 

ord och handling, blir fenomenet med särkoppling och löskoppling relevant att undersöka, det 

vill säga om och i så fall hur fenomenet påverkar och påverkas av omgivningen. På grund av 

konsekvensen med institutionell tröghet som fenomenet, bland annat, kan ge upphov till blir 

det även relevant att undersöka om reproduktionen/upprätthållandet av en eventuell 

diskrepans kan förstås utifrån teorin. 

De tre olika typerna av isomorfism som DiMaggio & Powell (1983) tillskrivs som grundare 

av är mimetisk, tvingande och normativ isomorfism. Mimetisk isomorfism innebär exempelvis 

att ett företag efterliknar ett annat på grund av att den organisation som efterliknas är 

framgångsrikt (DiMaggio & Powell 1983, ss.150-154). Genom att efterlikna en framgångsrik 

organisation vill organisationen nå en liknande framgång och genom den framgången skapas 

legitimitet och acceptans från omgivningen. I föreliggande undersökning tillämpas mimetisk 

isomorfism för att i den sociala praktiken skapa förståelse för om det som H&M externt 

kommunicerar har en koppling till betydelsen av förebilder och hur detta påverkar arbetet med 

hållbar utveckling. Tvingande isomorfism innebär att informella och formella förväntningar 

finns på organisationer vilket skapar ett tryck på organisationer att efterleva dessa 

förväntningar (Ibid). Formella förväntningar kan vara olika typer av policys eller regelverk 

utformade av beslutsfattande organ. Informella förväntningar handlar om förväntningar som 

finns i allmänheten, det vill säga implicita förväntningar såsom att organisationer förväntas att 

inte agera oetiskt. I undersökningen tillämpas tvingande isomorfism för att skapa förståelse 

för hur H&M:s externa kommunikation kan förstås i den sociala praktiken. Här behandlas de 

tryck som formella och informella förväntningar lyckas mobilisera i syfte att dels försöka se 

huruvida detta påverkar organisationen men också för att se om och i så fall hur 

organisationen påverkar förväntningarna. Den sista typen av isomorfism, normativ 

isomorfism innebär att organisationer efterliknar varandra på grund av social och kulturell 

press, alltså genom likriktningen av idéuppsättningar (DiMaggio & Powell 1983, ss.152-153). 

Teorin gör gällande att kulturella förväntningar på beteenden mellan organisationer gör att 

beteendena mellan olika organisationer kommer likna varandra om idéuppsättningen vinner 

legitimitet från omgivningen, vilket i sin tur kan förstärka dominansen av den rådande 

idéuppsättningen (Ibid). I denna undersökning kommer normativ isomorfism dels användas i 

syfte att skapa förståelse för om och hur omgivande idéuppsättningar påverkar organisationen 
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att externt förmedla vissa ideal samt om organisationen är med och bidrar till reproduceringen 

av ideal i den sociala praktiken. 

 

3.2 Teoretiskt perspektiv på nyliberal ideologi 
Nyliberalismen är som Fairbrass (2011) lyfter i sin artikel en rådande samhällsideologi, som 

genom sin aktuella position bidrar till att påverka beslut och riktningar som individer, 

organisationer och samhällen tar. Då föreliggande studie ämnar undersöka organisationers val 

av kommunikation sett till dess omgivning, blir det relevant att se om kommunikationen är 

färgad av nyliberal ideologi eftersom att det kan skänka förståelse för varför 

kommunikationen framställs som den gör. Det teoretiska perspektiv som åsyftas gällande 

nyliberalism i föreliggande uppsats följer Nybergs (2015, ss.507-511) idékritiska diskussion 

gällande nyliberal retorik och rationalitet, vilket även går i linje med det som ovan beskrivs 

angående Fairbrass (2011) syn på att den nyliberala idéströmningen baseras på frihet från 

regelverk. Nyliberalism bygger på att det är marknadens krafter som ska reglera hur tillgång 

och efterfrågan tar form (Nyberg 2015, ss.507-511). Den politik som nyliberalismen 

förespråkar är således att ekonomi och juridik får inverka på regleringar av marknaden före 

kollektivt och solidariskt baserade argument. Det är varje individs frihet från tvingande 

regelverk som står i centrum och alltså går före ambitioner om den största möjliga nyttan för 

så många individer som möjligt. Detta grundar sig i en pessimistisk syn på att stater skulle 

kunna åstadkomma det bästa möjliga för så många som möjligt. Kritiken bygger på argument 

om att maktkamper mellan vilka grupper som ska gynnas i första ledet i samhället alltid 

kommer att förekomma vilket staten inte tros kunna hantera på ett nyttomaximerande sätt. 

Den funktion som nyliberalismen vill att staten ska fylla är att upprätthålla 

marknadsekonomins spelregler som gynnar den effektiva konkurrensen, i kontrast till vad den 

annars anses resultera i vilket är konflikt, ineffektivitet, särintresse och tvång. Individens rätt 

att själv ta beslut ska påverka marknadens krafter genom de ekonomiska beslut som individen 

tar och på så sätt skapa konkurrens. Konkurrensen på marknaden avgör på så sätt vilken 

riktning marknaden ska ta då nyliberalism inte drivs av andra intressen utan istället av 

marknadens aktuella önskan. En politik som upprätthåller en marknadsekonomi och bygger 

på effektiv konkurrens och möjliggör individens frihet från överstatlighet utgör således 

tillsammans nyliberalismens hörnstenar. Denna politik förväntas resultera i konsensus, 

effektivitet, allmänintresse och frihet (Ibid). 

  

4 METOD 
Valet av metod baseras på problemformuleringen bakom undersökningen. För att undersöka 

vilka diskurser H&M externt kommunicerar ska fokus riktas mot deras 

hållbarhetsredovisnings innehåll. Konstituerandet av texter hamnar således i centrum och 

undersökningsmetoden blir naturligt kvalitativ, då analys av texter har ett tolkande 

konstruktivistiskt synsätt (Bryman 2011, ss.36-40). För att hitta intentionala förklaringar för 

hur en organisation påverkar/påverkas av omvärldar genom textens konstituerande, behöver 

analysmetoden möjliggöra ett sådant synsätt. Kritisk diskursanalys (CDA) erbjuder genom 

sina tre dimensioner av analys av texter möjligheten att synliggöra kopplingar/dialektiken 

mellan konstituerandet av texter, diskurser och fenomen i den sociala verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss. 72-78), varför CDA utgör uppsatsens metod. Då CDA inte bara 

är en metod för analys och bearbetning av material utan även innefattar ontologiska 

premisser, så presenteras CDA både under ontologiska/epistemologiska utgångspunkter och 

under analys/bearbetning av material. Vidare beskrivs nedan även urval och tillvägagångssätt, 

vilka etiska överväganden som tagits samt studiens kvalitetskriterier. 
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4.1 Ontologiska/epistemologiska utgångspunkter i CDA 
En diskurs beskriver ett “bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.7). Diskurser förstås därav som olika vägar 

att gå som talar om och förstår världen på olika sätt, de kan även ha förmågan att beskriva 

varför människor agerar/inte agerar på ett specifikt sätt. Diskurser kan på så sätt stå i direkt 

konkurrens med varandra, smälta samman eller följas åt i samma riktning. Som 

problemformuleringen beskriver så har texter blivit allt viktigare för organisationer, då det 

utgör en av organisationens externa kanaler för att kommunicera med omgivningen (Justesen 

& Mik-Meyer 2011 s.103; Bergström & Boréus 2012, ss.15-20). Organisatoriska texters 

diskursiva sammansättningar blir därför intressant att undersöka, då det utgör våra 

tolkningsramar för åt vilket håll organisationen tycks vilja föra sin kommunikation. Vårt 

fokus i uppsatsen är på organisationer och eftersom organisationer skapas, består, styrs och 

brukas av människor blir det relevant att redogöra för vilka diskurser som föreligger i deras 

externa kommunikation, eftersom det kan berättar vilka tolkningsramar organisationen vill 

framkalla hos mottagaren. Men studiens syfte och frågeställningar kräver att analysmetoden 

tillåter en syn på verkligheten som något socialt konstruerat, alltså diskursivt konstruerat, men 

som samtidigt har ett ontologiskt perspektiv som erkänner existerandet av en verklighet 

utanför det socialt konstruerade.  

I Faircloughs CDA ses diskurser som en del av en villkorande verklighet, vilket innebär att 

allt i den sociala verkligheten inte är konstruerat genom diskurser utan kan även villkoras av 

icke-diskursiva strukturer. Farircloughs CDA bygger på kritisk realism, vilket möjliggör den 

för oss nödvändiga manövern att se verkligheten som socialt konstruerad samtidigt som den 

erkänner en verklighet bortom det socialt konstruerade (Brandén 2015). Diskurser förstås och 

används således i denna uppsats, i linje med Faircloughs förståelse och tolkning av diskurser. 

I kritisk realism tillämpas en epistemologisk syn lik socialkonstruktivismens, där verkligheten 

är något som endast är nåbart genom människans språk och tolkningar alltså genom en 

interpretativistisk syn (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss.11, 15). Vilket innebär i kritisk 

realism att sättet att komma närmare verkligheten sker via abstraktioner, det vill säga teorier. 

Med hjälp av språket skapar människan representationer av verkligheten som konstruerats 

efter bästa förmåga för att göra verkligheten begriplig. Men i kritisk realism erkänns även 

existerandet av en verklighet som finns trots att människan inte konstruerat den. Det hela kan 

beskrivas som att räckvidden eller omfattningen av det socialt konstruerade sträcker sig till 

kunskapsbildande och meningsskapande (Brandén 2015). För att illustrera den ontologiska 

och epistemologiska synen i Faircloughs CDA följer ett exempel. Vid en stor brand i en 

produktionslokal brinner 1200 människor inne, vissa människor kan se branden som en 

konsekvens av dålig brandsäkerhet, andra förstår det som en konsekvens av felaktig politik 

som inte lyckats åstadkomma bättre arbetsförhållanden. Oavsett hur en händelse förstås så har 

den ändå objektivt skett, men beroende på hur en händelse får mening är beroende av hur vi 

människor konstruerar den alltså vår diskursiva förståelse av den (Ibid, s.15). Vad som anses 

aktuellt, möjligt och relevant blir då avhängigt hur något socialt konstrueras. En viktig aspekt 

av det epistemologiska perspektivet i uppsatsens är att våra diskursiva förståelser för 

verkligheten alltid kan se annorlunda ut och att konstruktionerna är föränderliga över tid. Vi 

är sociala varelser och vårt sociala handlande bidrar till att forma och omforma andra. Detta 

gör att kunskap, relationer, identiteter och så vidare inte uteslutande är bestämd varken på 

förhand eller av omgivande förhållanden. Därav påverkar olika diskurser varandra och ska 

därför ses som ständigt föränderliga även om vissa diskurser är mer beständiga än andra. Den 

här synen på kunskap blir relevant i vår uppsats då den innebär att en given syn på 

verkligheten kan göra vissa handlingar relevanta och andra otänkbara. I en 
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hållbarhetsredovisning kan olika diskurser kommuniceras i syfte att tillhandahålla läsaren 

tolkningsramar av vad som är aktuellt, möjligt och relevant för organisationen att arbeta med 

eller ta ansvar för gällande hållbarhet. Då en del av vårt syfte med uppsatsen är att ” skapa 

ökad förståelse för varför en organisations externt kommunicerade CSR-arbete kan leda till 

tröggående utveckling för hållbart företagande”, blir denna syn på kunskap relevant.   

Fairclough syn på diskurser innebär att diskurser begränsas till att handla om tal, text och 

semiotiska system då det bygger på, som ovan nämns, den kritiska realismen som ser på 

diskurser som en analysbar verklighet av flera i samhället (Friberg 2006, s.127; Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss.67-68).  Ur Faircloughts synsätt så kan diskurser både påverka 

sociala kontexter, alltså världen, men diskurser kan även påverkas av de sociala kontexterna, 

alltså hur världen är konstituerad (Ibid). En diskurs utgör alltså inte nödvändigtvis en 

avspegling av verkligheten, utan utgör ett av många betydelsesystem som förstås i relation till 

olika verksamheter. Diskurser utgör således i studien en ram för en viss social kontext som 

både kan förändras av praktiker i den sociala kontexten samtidigt som praktiker kan 

förändras/påverkas i den sociala kontexten av diskurser, det rör sig således om ett dialektiskt 

förhållande mellan text/diskurs och social kontext (Friberg 2006, ss.127-128). Fairclough har 

utvecklat en analysmodell för CDA som består av tre dimensioner och benämns text, diskursiv 

praktik och social praktik (Bergström & Boreús 2012, s.375). För att explicitgöra och 

visualisera det dialektiska förhållandet mellan text/diskurser och social kontext, alltså att 

förhållandena både villkoras och är villkorande, har vi skapat en figur (se figur 1 nedan). 

Figuren syftar till att illustrera hur analysen rör sig genom dimensionerna, vilket ger förståelse 

för hur kommunikationen ser ut mellan texten och den sociala praktiken genom att analysera 

dialektiken som skapas genom språk och diskurser (Friberg 2006, ss.129-132, 137). 

  

 

Figur 1, Faircloughs kritiska diskursanalys tre dimensioner. Skapad av författarna, inspirerad av Fairclough 

(1992, s.73). 

Dimensionen social praktik beskrivs som ett, för de andra två dimensionerna, omslutande fält. 

Den sociala praktiken består, som ovan beskrivet, både av diskursivt skapade strukturer och 

icke-diskursiva sociala och materiella strukturer (Bergström & Boreús 2012, s.377). Det är i 

den sociala praktiken som den diskursiva praktiken sätts i ett socialt sammanhang (Ibid, 

s.375). Begrepp som används i denna uppsats för att förstå och tolka diskurser i den sociala 

praktiken är diskursordning och villkorande strukturer. De villkorande strukturerna är det som 

ovan beskrivs som icke-diskursiva sociala och materiella strukturer. I föreliggande uppsats 

lyftes bland annat in nyinstitutionell teori, den tidigare forskningen som presenteras ovan samt 

annan litteratur in för att förstå hur villkorande strukturer i den sociala praktiken 
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påverkar/påverkas av organisationens diskursiva uttryck. Föreliggande uppsats har således en 

präglande teori som färgar den kontextuella förståelsen samtidigt som annan teori lyfts in i 

samband med analys. Detta innebär att en abduktiv ansats används, vilket betyder att det har 

skett en pendling mellan teori som inspirerat undersökningens problemformulering samtidigt 

som intag av nya, för undersökningen, berikande teorier har lyfts in (Patel & Davidson 2003, 

ss.23-24). Detta skapar en öppenhet och möjlighet till omformning av, på förväg tagna, 

antaganden under analysens gång. Det teoretiska ramverket skall vidare förstås utifrån den 

abduktiva ansatsen, då uppsatsen kommer att pendla mellan att teoretiskt pröva innehållet mot 

uppsatsens föreliggande teori samt att generera ny teori. Begreppet diskursordning innebär 

ansamlingen av diskurser som existerar inom ett specifikt område, i studiens fall H&M:s 

hållbarhetsredovisning. Diskursordningen beskriver vilken ordning diskurserna följer, där 

någon kan vara mer dominant och således påverka de övriga diskursernas konstituerande 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss.39, 78-80). I föreliggande undersökning är det således 

intressant att se hur diskursordningen är konstituerad för att få förståelse för om till exempel 

rådande maktförhållanden i samhället påverkar vilka diskurser som externt kommuniceras och 

ses som mest självklara.  

Den diskursiva praktiken ryms inom den sociala praktiken och det är alltså där de diskursiva 

riktningarna förstås och synliggörs. I den diskursiva praktiken analyseras hur text skapas, 

konsumeras och distribueras (Ibid, s.376). I uppsatsen undersöks här vad texten tycks vilja 

förmedla, förstås som, hur den kan vara tänkt att tas emot och vilka funktioner den kan tänkas 

vara menad att fylla. Vi använder oss utav begreppen inomdiskursiva riktningar, 

intertextualitet och interdiskursivitet för att förstå de diskurser som vi funnit i texten. 

Interdiskursivitet används för att identifiera olika diskurser inom en given text, detta görs för 

att synliggöra eventuella motsägelser eller likheter mellan diskurser, argumentera för om 

texten eventuellt har olika tänkta målgrupper och så vidare (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, ss.377-378; Friberg 2006, ss.135-136). Intertextualitet används för att se hur texter 

relaterar till varandra, det handlar om att analysera vilka texter den specifika texten bygger på 

och hur de hänger samman (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.77). Detta hjälper oss att 

förstå interdiskursiviteten bättre då texter bygger på andra, redan existerande, texter kan de 

texter som våra texter bygger på bidra till en logik för vad organisationen eventuellt vill 

argumentera för. Inomdiskursiva riktningar beskriver om det finns olika riktningar inom en 

specifik diskurs och vad dessa i så fall består utav. Detta hjälper oss att förstå nyanser av 

diskursen bättre, då en diskurs både är konstituerad och konstituerande så kan olika nyanser 

komma och gå.  

Inom den diskursiva praktikens dimension befinner sig den innersta delen av Faircloughts 

analysmodell, textens dimension. I textens dimension analyserar vi textens egenskaper utifrån 

dess lingvistiska uppbyggnad, här handlar det om retorik, hur texten möjliggör specifika 

associationer och tolkningar och så vidare (Bergström & Boreús 2012, s.375). Begrepp som vi 

använt oss utav för att förstå textens lingvistiska uppbyggnad är transivitet, modalitet och 

narrativ. Transivitet hjälper oss att beskriva hur texten kopplar samman subjekt och objekt 

med processer och händelser (Winther Jørgensen & Philips 2000 s.87). Det vill säga vad vi 

tolkar att texten vill säga att vem/vad skall indirekt/direkt göra eller har gjort. Detta hjälper 

oss att till exempel få förståelse för vem eller vilka som förväntas agera på ett specifikt sätt. 

Modalitet i texten beskriver för oss i vilken grad en sats har instämmande i texten, alltså vad 

som tas för att vara sanning eller vad som lämnas löst (Winther Jørgensen & Philips 2000 

s.88). Den sista aspekten som analyserats i studien är narrativ som innebär vad texten vill 

förmedla överlag, alltså vad berättelsen i texten förtäljer (Bergström & Boréus 2012, ss.228-

229). I textens dimension bygger vi med andra ord upp argument för diskurserna som sedan 

tolkas in under dimension två. När dimensionerna analyseras från textens dimension till den 
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diskursiva praktiken och vidare till den sociala praktiken såsom i Faircloughs analysmodell, 

konstrueras ett verktyg som möjliggör analyser av förhållanden mellan dessa dimensioner 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss.72-78). Detta innebär att vi i vår studie får verktyg för 

att kunna dra slutsatser, genom Faircloughs analysmodell, om vad organisationer externt vill 

kommunicera gällande hållbarhet. Det ger oss även verktyg för att kunna analysera hur 

omvärldar påverkat kommunikationen och hur eventuellt det som kommuniceras påverkar 

omvärldar. 

  

4.2 Urval och tillvägagångssätt vid insamling av material 
Metodvalet med textanalys innebär att materialet som ska samlas in och genomgå analys 

består av dokument/texter. Det finns en uppsjö av olika typer av texter att analysera, där 

textens värde för analysen avgörs genom dess förmåga att spegla det som textanalysen syftar 

att rama in (Bergström & Boréus 2012, ss.17-21). I vår uppsats handlar det om dokumentens 

förmåga att uttala sig om organisationers CSR-arbete som avgör dokumentens relevans. Ett 

vanligt sätt för organisationer att förmedla information om deras CSR-arbete är genom 

årsredovisningen, där den del som handlar om CSR kallas hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsredovisningar hamnar således i centrum för vårt urval av dokument. Textgenren är 

således offentliga dokument som kommer från privata källor, ett särdrag för denna textgenre 

är att dokument som produceras och publiceras av organisationer också har ett syfte att 

förmedla en specifik bild av organisationen (Bryman 2011, ss.496-497). Även därför är den 

här typen av dokument intressant för oss i vår studie, då vi vill undersöka vilken bild 

organisationer ämnar kommunicera. Då studien syftar till att skapa intentionala förklaringar 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, ss.198-204), gör det att vårt urval av dokument baseras på vilken 

funktion den specifikt utvalda hållbarhetsredovisningen har sett ur ett större perspektiv. De 

intentionala förklaringarna hjälper oss att beskriva vilka motiv organisationer kan ha bakom 

sin externa kommunikation. Urvalet av dokument blir därav målinriktat, då vi har en 

uppsättning krav för dokumentens karaktär (Bryman 2011, s.392). Förutom kravet med den 

ovan beskrivna textgenren, så föreligger två övergripande strategiska kriterium för det 

målinriktade urvalet i uppsatsen. 

Det första strategiska kriteriet utgörs av organisationens förmåga att agera förebild för andra 

organisationer. För att möjliggöra detta avgränsades studien till att omfatta en specifik 

bransch, då organisationers hållbarhetsredovisningar kan varierar i stort avseende innehåll 

baserat på vilken typ av produkt och eller tjänst som produceras. En bransch som i stor 

utsträckning blivit omnämnda i media för deras kritiserade hållbarhetsarbete är textilindustrin, 

varför just textil- och konfektionsmarknaden hamnade i centrum för vår uppsats. Urvalet av 

förebildsorganisation baserades på organisationens storlek sett till den globala textil- 

konfektionsmarknaden, där H&M år 2015 utgjorde den största klädkedjan i världen och har 

sedan dess varit en av de största aktörerna. H&M har även en gedigen hållbarhetsredovisning, 

varför just den organisationen ansågs lämplig. Dokumenten går att hämta på H&M:s hemsida, 

där de har publicerat hållbarhetsredovisningar från och med år 1999 och fram till 2017 (H&M 

2018b). Det finns med andra ord ett arkiv av den typ av dokument som uppsatsen syftar till att 

analysera, från detta arkiv har ett urval av dokument gjorts för att utgöra analysens korpus 

(Bergström & Boréus 2012, ss.290-291). Studiens korpus utgörs av hållbarhetsredovisningar 

från år 2009 – 2017, där urvalet baserats på en förändring som H&M implementerade i sin 

organisation under hösten 2008 alltså kort innan år 2009. Förändringen innefattar en ny 

strategi för hållbarhetsarbetet inom organisationen som går ut på att alla koncernens 

funktioner skall ta ansvar i hållbarhetsfrågorna, istället för att en specifik centraliserad enhet 

axlar hela ansvaret. Vi anser att det är viktigt för vår uppsats att förutsättningarna inom 

organisationen gällande hållbarhetsfrågor ser liknande ut varje år, för att kunna minimera att 
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H&M:s strategiska förändring påverkar vårt resultat. Varje årsredovisnings innehåll från år 

2009-2017 varierar i omfång genom åren men har en generell ökning av omfattningen av det 

redovisade materialet. Författarna av dokumenten är H&M själva med en redigerande revisor 

som kontrollerat att innehållet inte uppvisar några tecken på felaktig information eller brister. 

Titeln för samtliga dokument är Årsredovisning (H&M 2009; H&M 2010; H&M 2011; H&M 

2012; H&M 2013; H&M 2014; H&M 2015; H&M 2016; H&M 2017). 

Det andra strategiska kriteriet för vårt målinriktade urval utgörs av händelser i form av artiklar 

som tydligt kan kopplas till den valda organisationen. Detta blir viktigt bland annat för att se 

om det föreligger en särkoppling gällande organisationens externa/interna struktur. De 

nyhetsartiklar som valts ut beskriver olika skandaler som H&M varit involverade i och 

representerar för oss i denna undersökning en referenspunkt för H&M:s förfarande gällande 

CSR. Fem specifika artiklar har valts ut
1
 som på olika sätt illustrerar det oetiska förfarandet 

både gällande miljön och mänskliga rättigheter (Wiman 2010; Olsson 2012; Henrik-Klemenz 

2014; Larsson Hultin 2015; Andersson Åkerblom 2016). Dessa artiklar har även valts ut i 

syfte att illustrera om och i så fall hur olika skandaler kan ha gett avtryck i H&M:s 

hållbarhetsredovisningar, alltså i syfte att studera den dialektiska relationen mellan 

diskurserna och den sociala praktiken. Händelserna som artiklarna beskriver har skett mellan 

år 2010-2016, varför just H&M:s hållbarhetsredovisningar från år 2009-2017 även blir 

relevanta att titta på i relation till artiklarna. Varför ett år innan och efter 

skandalerna/händelserna även finns med i urvalet beror på att vi vill kunna se och jämföra 

med året innan och efter om händelserna påverkat hållbarhetsredovisningen. Artiklarna 

kommer från etablerade nyhetstidningar och är noggrant källkritiserade, för att minimera 

risken för snedvriden och falsk rapportering. 

 

4.3 Bearbetning och analys av material 
Det praktiska genomförandet av Faircloughs CDA sker genom de ovan nämnda tre 

dimensionerna för analys av kommunikativa händelser. Analysen har inte skett så 

strömlinjeformat som nedan genomgång ger intryck av, då en pendling mellan dimensionerna 

har skett för att plocka in fler argument eller förstå ytterligare nyanser. Överlag har analysen 

dock följt detta mönster; först närläste vi texten sedan gick vi in i den diskursiva praktiken för 

att sedan gå vidare till den sociala praktiken. 

Första steget i analysen var således att närläsa texten. Där varje del i H&M:s 

hållbarhetsredovisning från år 2009 - 2017 analyserades utefter en rad begrepp. De begrepp vi 

använde oss utav för att förstå texten och för att säkerställa att vi analyserade texterna på ett 

liknande sätt är de begrepp som ovan beskrivs; transivitet, modalitet och narrativ. Vi som 

utfört analysen av texten är samhällsvetare och våra styrkor ligger främst i förståelsen av 

dimension två och tre, varför dessa begrepp varit hjälpsamma verktyg för att förstå textens 

lingvistiska uppbyggnad utan att inneha djup kunskap om språkets olika funktioner. Genom 

begreppen byggdes argument och riktningar upp inom texten som sedan användes under den 

diskursiva praktiken för att förstå vilka diskurser det gick att urskilja i texterna. Varje års 

                                                 
1
 Artikel 1 är publicerad år 2010 av nyhetstidningen Aftonbladet, den handlar om en brand i en av H&M:s 

leverantörers fabriker där 21 kvinnor dog i branden till följd av låsta branddörrar. Artikel 2 publicerad år 2012 av 

nyhetstidningen Svenska Dagbladet, handlar om att H&M blir fällda i domstol för bristande socialt ansvar då de 

använt sig av väldigt solbrända modeller. Artikel 3 är publicerad år 2014 av den fackliga medlemstidningen 

Dagens Arbete, den handlar om en byggnadskollaps som skedde år 2013 i en av H&M:s leverantörers fabriker i 

Bangladesh där 1129 människor dog och 2500 skadades. Artikel 4 är publicerad år 2015 av nyhetstidningen 

Svenska Dagbladet, den handlar om en rapport som visar att H&M inte införlivat de löften de gav efter olyckan 

år 2013 och att arbetsförhållandena kvarstår. Artikel 5 är publicerad år 2016 av nyhetsprogrammet Sveriges 

Television, den handlar om att H&M bränner nyproducerade kläder i Danmark av omstridda anledningar. 
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hållbarhetsredovisnings analys hölls separat i närläsningen av texten för att möjliggöra att 

sedan finna mönster, förändringar eller likheter över tid. Därefter kunde analysen av den 

diskursiva praktiken påbörjas. Varje del i H&M:s hållbarhetsredovisning från år 2009 - 2017 

analyserades då på nytt. Här använde vi oss av de argument och riktningar som framkommit 

under den första dimensionens analys, för att bena ut möjliga diskurser i texterna. Resultatet 

av varje års hållbarhetsredovisnings analys ställdes sedan upp i ett diagram, för att synliggöra 

hur diskurserna mellan texterna rör sig. Diagrammet består på den vågräta axeln av en 

tidslinje mellan år 2009 - 2017 och på den lodräta av de identifierade diskurserna (se diagram 

1, under rubriken ”5 Resultat”). Resultatet av vad diagrammet illustrerar gav oss en 

sammanställd bild över vilka diskurser som är närvarande, vart de påbörjas och om och i så 

fall när de tar slut. Därefter kunde det slutliga steget i analys av diskursiv praktik påbörjas, där 

de ovan beskrivna begreppen intertextualitet, interdiskursivitet och inomdiskursiv riktning 

lyfts in. Denna fas skedde till viss del löpande under analysens gång, men kunde 

sammanställas i det slutliga steget då diagrammet illustrerade nya perspektiv som hjälpte 

förståelsen och konstituerandet av diskurser. Efter detta påbörjades analys av den tredje och 

sista dimension i Faircloughs CDA, denna bidrog till intentionala förklaringar för hur 

resultatet av den diskursiva praktiken kan förstås i den sociala praktiken. För att skapa 

förståelse för vad de diskurser vi funnit i analysen gett uttryck för jämfördes diskurserna 

bland annat mot ideologiska utgångspunkter. I Faircloughs CDA beskrivs ideologier som 

”…betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, reproduktion och transformation av 

dominansrelationer” (Fairclough 1992, s.87; citerad i Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s.79). Först började vi med att titta på vilken diskursordning som förelåg och tog sedan 

analysen vidare utifrån vad vi kommit fram till. Därefter fortsatte analysen av den sociala 

praktiken i två riktningar. Först lyftes varje diskurs ur sin kontext (texten) för att vidare skapa 

förståelse för den i den sociala praktiken, vilket i denna studie görs med hjälp av 

nyinstitutionell teori, de nyhetsartiklarna som beskrivits under “4.2 Urval och 

tillvägagångssätt” samt tidigare forskningen. Även, för undersökningen, ny teori fördes in i 

förståelsen av den sociala praktiken i syfte att beskriva nyanser av resultatet som det 

teoretiska ramverket och den tidigare forskningen inte hade förmågan att svara mot. Den 

andra riktningen i den sociala praktiken handlade om att i analysen vända på perspektivet, 

alltså hur det som diskursivt kommuniceras kan skapa förståelse för händelser i den sociala 

praktiken. Även här använde vi oss utav den nyinstitutionella teorin, nyhetsartiklarna, tidigare 

forskning och för undersökningen ny teori.  

 

4.4 Uppsatsens kvalitet 
Validitet och reliabilitet är två frekvent använda begrepp som redogör för forskningskvalitet, 

dock är inte begreppen alltid tillämpbara för kvalitativ forskning, andra begrepp kan vara att 

föredra såsom tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011, ss. 351-354). Tillförlitlighet indelas i 

fyra delar med trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Ibid, s.354). För att hålla god nivå på trovärdigheten i uppsatsen ämnades alla 

argument underbyggas med tydlighet och enligt forskningens regler, vi följer de vedertagna 

forskningsregler som finns inom genren textanalys och försöker åstadkomma transparens 

genom väl underbyggda argument och avväganden. För att göra uppsatsen överförbar 

försöker vi använda oss av fylliga och täta beskrivningar som möjliggör för andra forskare att 

få en rik databas att använda vid önskan om replikering av studien. Pålitligheten i uppsatsen 

styrks då vi under forskningens alla steg tagit användning av vår handledares granskning av 

materialet. På så sätt har alla delar i uppsatsen granskats av någon inom samma forskningsfält 

och på så vis stärkt uppsatsens innehåll. Angående möjligheten att styrka och konfirmera 

uppsatsen har vi tagit användning av fördelen med att vi är två olika individer med var sin 

förförståelse och därför under hela forskningsprocessen ifrågasatt varandras slutsater i syfte 
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att agera i god tro. Kvalitetskriteriet äkthet delas också in i underkategorier, men de riktar sig i 

stor utsträckning mot de individer som medverkat i forskningen (Ibid, ss.356-357). Eftersom 

vi i denna uppsats använt oss av textanalys och därför i första hand har dokument att förhålla 

oss till så blir inte alla äkthetskriterierna lika tillämpbara. Dock går äkthetskriteriet rättvis 

bild att redogöra för, då dokumenten vi använt är officiellt tillgängliga för allmänheten där 

vem som helst kan styrka och kontrollera alla våra argument genom dokumenten. Även 

äkthetskriterierna katalytisk och taktisk autenticitet går att redogöra för, då studiens resultat 

kan bidra till upplysning kring åtgärder och alternativa förhållningssätt till hållbarhet för 

organisationer.   

Angående den förförståelse som vi för med oss in i uppsatsen, så handlar den främst om 

uppfattningen att det föreligger en diskrepans mellan organisationers utåt redovisade 

hållbarhetsarbete och deras handlande inom organisationen. Men efter noggrann inläsning har 

vi kommit till förståelsen att diskrepansen inte är så uttalad som förutsagt, vilket medför att vi 

valt att ha en öppnare ingång mot diskrepansen. Detta gjorde att fenomenet gjordes till en 

empirisk fråga i studien. Vi har försökt vara väl medvetna om vår förförståelse och vi har i 

alla moment försökt hålla ett så öppet förhållningssätt som möjligt till den empiriska frågan 

om diskrepansen för att undvika att färga utgången av resultaten. En annan förförståelse som 

vi medvetet har låtit prägla uppsatsen är vår förförståelse om nyinstitutionell teori. Efter 

noggrann inläsning har vår bild med det nyinstitutionella synsättet bekräftats vara en inom 

forskningsområdet vedertagen teori. För att undvika att upptäcka hjulet på nytt har vi därför 

gjort avvägningen att tillåta oss att använda teorin, men där vi genom vår abduktiva ansats 

ändå möjliggör influerandet av annan teorigenerering för att inte utesluta alternativa 

slutledningar. En styrka i studien är att vi är två som har bearbetat och tolkat texterna genom 

alla tre dimensioner, vilket har gjort att vi kan testa och jämföra våra resultat för att minimera 

att vår förförståelse färgat resultatet (Bergström & Boreús 2012, s. 42). Visserligen har vi läst 

samma utbildning under snart tre års tid men med våra skilda intressen, bakgrund och 

arbetslivserfarenhet anser vi ändå att vi skiljer oss så pass åt att de finns anledning att tro att 

resultatet har god intersubjektivitet.  

  

4.5 Etiska överväganden 
I föreliggande uppsats omfattas varken undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare då 

endast sekundärdata har bearbetats. Detta innebär att individskyddskravet, som omfattar att 

individer inte får utsättas för psykisk/fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning genom 

uppsatsen, inte behöver tas hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-6).  Forskningskravet, som 

innebär att samhällets medlemmar har rätt till att väsentlig forskning bedrivs med hög 

kvalitet, vill vi hävda har tagits hänsyn till i uppsatsen då vi anser att både relevansen, 

kvaliteten och graden av transparens är hög. Dock så kan företaget H&M drabbas av vad 

uppsatsen framhåller, som en konsekvens av att vi i urvalet av dokument endast valt ett 

företag. Vi argumenterar dock för att organisationen har behandlats väl och inte utsätts för 

skada, förödmjukelse eller kränkningar i uppsatsen då innehållet är relevant och framställt 

med transparens. 

 

5 RESULTAT 
Här under kommer först en kort presentation av organisationen som står i centrum för 

analysen för att ge läsaren en introducerande inblick av organisationen. En presentation av de 

centrala resultaten av analysen följer sedan. Först redogörs för de diskurser som identifierats i 

H&M:s hållbarhetsredovisning mellan åren 2009 - 2017. I presentationen av de olika 

diskurserna kommer det centrala av den textuella nivån presenteras integrerat med det 
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centrala i analysen av den diskursiva praktiken. Redogörelsen för resultaten av analysen 

presenterar således, till en början, varje diskurs för sig och gör detta genom att framställa hur 

varje diskurs tar form sett utifrån samtliga hållbarhetsredovisningar. Efter redogörelsen följer 

resultatet av analysens interdiskursiva och intertextuella aspekter. Resultatet av analysen 

avseende den sociala praktiken kommer inte redogöras för under denna rubrik. Detta eftersom 

att den sociala praktiken ses i förhållande till den diskursiva praktiken och hur denna påverkar 

och påverkas av den sociala praktiken vilken är både omfattande och komplex. Därför 

argumenteras istället för det dialektiska förhållandet under diskussionsdelen ”6 Diskussion” 

vilket tillåter att andra teoretiska perspektiv lyfts in för att skapa förståelse för dialektiken. 

  

5.1 Kort om H&M 
H&M startade sin verksamhet år 1947 i Västerås, Sverige och har sedan dess expanderat 

innehållsmässigt med utökande av varumärken och större sortiment för att tillmötesgå en så 

stor målgrupp som möjligt. H&M:s huvudsakliga produkter är kläder, skor och diverse 

accessoarer för kvinnor, män och barn samt heminredning. Företaget är globalt etablerat och 

år 2017 hade H&M en omsättning på 322 miljarder kr ink. moms med 4700 fysiska butiker i 

69 länder (H&M 2018a). Deras affärsidé är att leverera ”mode och kvalitet till bästa pris på ett 

hållbart sätt” och H&M menar att de ständigt försöker realisera detta genom att utveckla nya 

effektiva, kostnadssnåla arbetsformer på ett hållbart sätt. 

  

5.2 Diskurser i H&M:s hållbarhetsredovisning 
De diskurser som identifierats vid analys av H&M:s hållbarhetsredovisning är; 

marknadsrationell diskurs, globaliseringsdiskurs, normstyrningsdiskurs samt 

välgörenhetsdiskurs. Resultatet av analysen tyder på att globaliserings-, normstyrnings- och 

välgörenhetsdiskursen har inomdiskursiva riktningar. Resultatet tyder också på att de olika 

inomdiskursiva riktningarna även interagerar med inomdiskursiva riktningar utanför den 

diskurs de identifierats inom, det vill säga med en eller flera av de andra diskurserna. 

Inomdiskursiva riktningar som identifierats för diskurserna är följande; ekonomisk- och 

ekologisk globalisering inom globaliseringsdiskursen, värderingar och förebilder inom 

normstyrningsdiskursen och slutligen altruism och egenintresse inom välgörenhetsdiskursen. 

Nedan visar diagram 1 varje diskursiv riktning mellan åren 2009 - 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1, diskurser i H&M:s hållbarhetsredovisning mellan 2009-2017, skapad av författarna. 

 

 

5.2.1 Marknadsrationell diskurs 
En marknadsrationell diskurs framträder i hållbarhetsredovisningarna mellan åren 2009 - 

2017, det vill säga i samtliga dokument. I texterna tycks försök göras att kommunicera en 

självklarhet med att H&M ska arbeta med hållbarhet genom att försöka påvisa den 
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kostnadseffektivitet som hållbarhetsarbetet kan innebära. En hög sanningsmodalitet 

kommuniceras i avseendet då hållbarhetsarbetet tycks ämnas tillskrivas kostnadseffektivitet. 

Argument för att hållbarhet innebär ett ökat värde för kunden framhålls vilket också tyder på 

att en marknadsrationalitet ämnas kommuniceras. Redan i det första stycket i 

hållbarhetsredovisningen för år 2009 kan följande läsas; 

  

”Kvalitet betyder inte bara att produkterna möter eller överträffar kundernas 

förväntningar. Det betyder också att de ska tillverkas under goda 

arbetsförhållanden och med begränsad påverkan på miljön. På det sättet kan 

H&M erbjuda kunden ytterligare värde för pengarna.” (H&M 2009). 

  

Här framträder en viss transivitet i texten då H&M kopplar samman subjektet ”kund” med 

processerna ”hållbarhet” och ”kostnadseffektivitet”. Citatet har en tydlig 

kostnadseffektivitetsanda och lyckas konstruera ett förhållande som innebär att H&M kan slå 

två flugor i en smäll eftersom konstruktionen innebär att hållbarhet inte står i konflikt med 

rationella affärsstrategiska handlingar. Citatet illustrerar en argumentation som talar till 

marknadsrationell logik och naturaliserar H&M:s förhållningssätt mot hållbarhetsarbetet, på 

det sättet att hållbarhetsarbete innebär affärsmässiga fördelar och därför föreligger inte någon 

konflikt mellan hållbarhetsarbete och lönsamhetssträvanden. Kommunikationen tycks 

framställa förhållandet som om det vore marknadsrationellt ologiskt att inte ägna sig åt 

hållbarhetsarbete. Anledningen till att CSR kommuniceras som viktigt framstår alltså, till en 

början, främst vara för att H&M gör gällande att hållbarhetsarbete innebär ekonomisk 

lönsamhet, inte för att CSR-arbete är nödvändigt på grund av de konsekvenser som uppstår 

om detta arbete inte utförs. Argumentationen stärks ju senare hållbarhetsredovisningarna blir 

och går från att CSR är “viktigt” för lönsamheten till att vara en “förutsättning” för 

lönsamheten. Detta gör att CSR på ett tydligare sätt blir något nödvändigt och inte bara något 

som man vill ägna sig åt. ”Hållbarhet är en viktig del av H&M:s strategi och en av 

förutsättningarna för att H&M också på lång sikt ska kunna växa med kvalitet och hög 

lönsamhet.” (H&M 2010). Citatet förmedlar bilden av ett konfliktfritt förhållande mellan 

hållbarhet och marknadsrationalitet där konstruktionen också innebär att förhållandet mellan 

arbetet med hållbarhet är en förutsättning för avancemang för nutida och framtida 

affärsstrategiska möjligheter. Här går att urskilja ett narrativ då avancemanget av förhållandet 

mellan kostnadseffektivitet och hållbarhet kan liknas vid ett berättelseskapande av H&M. 

Detta eftersom konstruktionen först etablerar en logik att tala genom, det vill säga det 

konfliktfria förhållandet, för att sedan använda denna logik i transformeringen av betydelsen 

av hållbarhetsarbetet till att även innebära en ”förutsättning” för expansion. Detta kan bidra 

till att förhållandet mellan marknadsrationaliteten och hållbarhetsarbetet bibehåller sitt 

naturaliserade förhållande trots att hållbarhetsarbetet fått en utökad marknadsrationell 

innebörd. Framställningen av hållbarhetsarbetet som en förutsättning kan således fungera som 

möjliggörande av logikens kontinuitet i narrativet. 

  

Att beskriva affärsstrategiska handlingar i syfte att förklara varför H&M kan hålla bästa pris 

manifesterar den marknadsrationella diskursen ytterligare; 

  

”Vi kan hålla bästa pris genom att ha få mellanhänder, köpa rätt vara från rätt 

marknad, vara kostnadsmedvetna i alla led och ha en effektiv distribution. […] 

Våra kunder ska alltid känna att vi tar ansvar för att kläderna vi säljer har 

tillverkats under goda förhållanden och med minsta möjliga påverkan på miljön.” 

(H&M 2010). 

  



 

19 

 

Stycket avslutas med vad som kan tolkas som en form av löfte om att H&M trots att de håller 

det bästa priset så är produkterna hållbara. Detta sker genom förpliktande modalitet då H&M 

skriver ”… ska alltid känna att vi tar ansvar …”. Om kunden alltid ska känna detta, har en 

förpliktelse om hållbara produkter kommunicerats. Genom att beskriva att affärsstrategiska 

handlingar möjliggör låga priser samtidigt som ett löfte kommuniceras om hållbarhet 

illustreras ambitionen till sammanvävningen av den marknadsrationella diskursen och 

hållbarhet ytterligare. 

  

I hållbarhetsredovisningen för 2013 lyder huvudrubriken för den del som tillägnats hållbarhet; 

”Ökad hållbarhet för fortsatt tillväxt” (H&M 2013). Rubriken indikerar att motivet bakom 

arbetet med CSR är tillväxt, vilket visar på att den marknadsrationella diskursen fått ökat 

fokus jämfört med de tidigare hållbarhetsredovisningarna och fortsätter att tala till en logik 

som tycks ämna naturalisera förhållandet mellan marknadsrationalitet och hållbarhetsarbete. 

Diskursens riktning framträder på ett liknande sätt i hållbarhetsredovisningen fram till och 

med år 2015. Här framträder en typ av transivitet, eftersom att framställningen gått från att 

handla om att kunden/subjektet kopplas samman med processen 

hållbarhet/kostnadseffektivitet till att istället handla om hur organisationen/objektet kopplas 

samman med processen hållbarhet/kostnadseffektivitet. Detta eftersom H&M beskriver att det 

numera är en förutsättning att arbeta med hållbarhet för organisationen om de vill möjliggöra 

fortsatt tillväxt. 

  

I hållbarhetsredovisningarna för år 2016 och 2017 övergår dock nödvändigheten av CSR; - för 

lönsamhetens skull - till att handla mer om att jorden har en ökande befolkning och att våra 

resurser är ändliga. 

  

”Världen växer och planeten med dess ändliga resurser ska försörja en allt större 

befolkning. År 2050 kommer världens folkmängd att ha ökat till 9,7 miljarder 

människor enligt FN, som också spår en snabbt växande medelklass. För att 

kunna tillgodose nuvarande och kommande generationers behov på ett hållbart 

vis krävs nya sätt att tillverka och konsumera varor. En omställning behövs till ett 

cirkulärt tankesätt där avlagda produkter inte längre ses som avfall utan 

återvinns som värdefulla resurser.” (H&M 2016). 

  

Marknadsrationaliteten kvarstår dock men på ett mer implicit sätt. Då H&M efter att ha 

beskrivit scenariot med jordens ökande befolkning och ändliga resurser beskriver att när 

jordens befolkning ökar så finns en större marknad att tillfredsställa. Därför behöver H&M 

arbeta med CSR, eftersom det är nödvändigt om H&M ska kunna sälja sina varor till en så 

stor marknad som möjligt. Genom denna argumentation etableras motivet ytterligare för att 

nödvändigheten av H&M:s CSR-arbete också grundar sig i expansionspotentialen som arbetet 

innebär. Samtidigt som man tonat ned den marknadsrationella retoriken inledningsvis i de 

senare hållbarhetsredovisningarna finner H&M alltså ett nytt marknadsrationellt motiv att 

fylla nödvändigheten av CSR-arbetet med. Narrativet förändras således och får en ny 

vändning då H&M nu kommunicerar nya argument för att arbeta med hållbarhet och tonar ner 

de kostnadseffektiva argumenten. Dock tyder narrativet på att målet med hållbarhetsarbetet 

alltjämt är att sälja kläder till så många kunder som möjligt till samma låga priser. 

  

5.2.2 Globaliseringsdiskurs 
År 2010 framträder en globaliseringsdiskurs i hållbarhetsredovisningarna som sträcker sig 

fram till år 2017. Diskursen har till en början en ekonomisk inriktning och vävs därför 

successivt samman med den marknadsrationella diskursen, detta ges det uttryck för vad som i 
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studien benämns en ekonomisk globaliseringsdiskurs. Förutom den ekonomiska inriktningen i 

diskursen identifieras även en ekologisk riktning. Härmed föreligger således två riktningar 

inom globaliseringsdiskursen. 

   

I följande citat från år 2010 görs gällande att; ”Handel mellan länder är en viktig källa till 

ekonomisk tillväxt världen över.” (H&M 2010). Här sätts tonen avseende globaliseringen 

ganska omgående då citatet är hämtat från den första sidan i hållbarhetsredovisningen, där det 

ekonomiska temat ges fokus i diskursen. Modaliteten i citatet gör att det framställs som en 

objektiv sanning att handel mellan länder är viktigt för ekonomisk tillväxt världen över. Valet 

av ordet ”är” i satsen objektifierar och lämnar inget utrymme för alternativ som det hade 

kunnat göras om det istället för ”är” stod ”kan”. Ifrån samma stycke som föregående citat är 

hämtat fortsätter H&M utveckla resonemanget; 

  

”Som detaljhandelsföretag verkar H&M som köpare och säljare på många 

marknader. På det sättet bidrar vi till att skapa arbetstillfällen för 

hundratusentals människor i de länder där vi köper in varorna. Genom vår 

närvaro medverkar vi till förbättringar i dessa samhällen.” (H&M 2010). 

 

Här definieras den globala omfattningen tydligare och vad handeln skapar vilket är 

arbetstillfällen. Citatet förklarar till en början en global, ekonomisk logik och sedan hur denna 

logik innebär arbetstillfällen och förbättringar i samhällen. Även dessa framställningar har 

genom modalitet konstruerat framställningarna som objektiva sanningar; ”På det sättet bidrar 

vi…” och ” Genom vår närvaro medverkar vi…”, lämnar inget utrymme för invändningar 

eller nyanseringar av påståendena. Två hållbarhetsredovisningar senare tar man resonemanget 

lite längre och talar inte bara om arbetstillfällena och utvecklingen utan även om att prisvärt 

mode och bra kvalitet görs tillgängligt världen över; 

  

”H&M gör mode och bra kvalitet tillgängligt och prisvärt för människor världen 

över. Detta är möjligt genom att H&M har egen design, inga mellanhänder, köper 

stora volymer av rätt vara från rätt marknad, har en effektiv logistik och 

kostnadsmedvetenhet i alla delar av verksamheten. […] H&M vuxit till ett globalt 

företag, som är arbetsplats för över 116000 människor och vars långsiktiga 

expansion bidrar till utveckling av länder och välfärd.” (H&M 2013). 

 

Den andra meningen i citatet fungerar förklarande för hur det hela är möjligt vilket förklaras 

av diverse marknadsrationella aktiviteter. H&M:s förfarande och förhållningssätt på den 

globala marknaden motiveras alltså av att diverse marknadsrationella aktiviteter i 

förlängningen innebär hållbarhetsarbete. Från år 2013 till 2015 fortsätter denna argumentation 

med ökad intensitet. Narrativet från den marknadsrationella diskursen synliggörs även här då 

berättelsen vidare lyfter in den globala aspekten. Storyn blir då tydligare inriktad på vilken 

effekt kostnadseffektivitet och hållbarhet får på den globala marknaden. 

 

Globaliseringsdiskursens andra inomdiskursiva riktning, den ekologiska dyker först på allvar 

upp år 2015 i H&M:s hållbarhetsredovisning. Här lyfts nu in ett beroendeförhållande till 

naturresurser som argument för hållbarhetsarbetet; ”Som globalt modeföretag är H&M 

beroende av en långsiktig tillgång till naturresurser och stabila inköpsmarknader.” (H&M 

2015). Även detta påstående framställs som definitivt och har med andra ord en hög grad av 

sanningsmodalitet då man återigen använder sig av ordet ”är”. När båda riktningarna i 

diskursen introducerats så görs det alltså med eftertryck vilket kan tyda både på en säkerhet 

och en osäkerhet kring riktningarna eftersom inget utrymme för ifrågasättande lämnas. Den 
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nya riktningen inom globaliseringsdiskursen fortlöper genom de återstående 

hållbarhetsredovisningarna och vinner succesivt allt större mark dock inte på bekostnad av 

marknadsrationalitet då denna vävts samman med den ekologiska globaliseringsdiskursen.  

  

H&M lägger stort fokus i sin hållbarhetsredovisning på att koppla ihop innebörden av CSR 

med förbrukningen av råvaror och det ekologiska fotavtryck som företaget avger. Detta 

åtföljer dock även den logik som den ekonomiska globaliseringsdiskursen antytt eftersom 

besparing av material och minskade utsläpp också leder till minskade kostnader för 

organisationen. Exempelvis vill H&M minska användningen av vatten i produktionen då detta 

är en bristvara i många länder, samtidigt leder användandet av mindre vatten till minskade 

kostnader. Det finns dock även exempel på ambitioner som åtminstone inte uppenbart innebär 

kostnadsbesparingar. Exempel på detta är då H&M beskriver att elförbrukningen skall komma 

från förnybar energi; 

  

”En långsiktig ambition är att all elektricitet i den egna verksamheten ska komma 

från förnybar energi. H&M siktar på ett trendbrott där klimatpåverkan från den 

egna verksamheten minskar i absoluta tal.” (H&M 2015). 

  

Ambitionen beskrivs dock som ”långsiktig” och att H&M ”siktar” på ett trendbrott vilket 

tonar ned ansvarstagandet i frågan. Fokus i den ekologiska globaliseringsdiskursen ligger, 

som ovan beskrivits, i att den allt mer ökande befolkningen och de minskade naturresurserna 

leder till att företag måste använda resurser smartare för att kunna fortsätta sälja sina varor på 

en allt större marknad. H&M förmedlar en bild av att deras förbrukning av råmaterial 

kompenseras genom diverse insatser såsom användandet av mer hållbar bomull, donationer 

till Wateraid, ambitioner att minska utsläppen av koldioxid, minskad elförbrukning genom 

användandet av förnybar energi samt återvinning av kläder. Modaliteten i texten visar på att 

H&M är vaga i sina formuleringar när de använder ord såsom ”ambition” eller ”mer hållbara 

källor” istället för ”hållbara källor” och så vidare; ”Senast år 2020 ska all H&M:s bomull 

komma från mer hållbara källor. Dit räknas ekologisk bomull, bomull odlad under Better 

Cotton Initiative, BCI, samt återvunnen bomull.” (H&M 2011). BCI är inte det samma som 

ekologisk bomull bland annat på grund av att BCI inte når upp till de strikta krav som finns 

avseende bekämpningsmedel som ekologisk bomull omfattas av. 

  

År 2016 explicitgörs en konflikt i hållbarhetsredovisningen; ”För att kunna koppla isär 

tillväxt och resursförbrukning behövs textilåtervinning i stor skala.” (H&M 2016). Här 

synliggörs för första gången att förhållandet mellan tillväxt och hållbarhet inte är helt naturligt 

och friktionsfritt, det vill säga ytterligare ett steg från ursprungsförhållandet där 

konstruktionen mellan hållbarhetsarbetet och marknadsrationaliteten tycktes antyda ett 

naturaliserat förhållande. Den tidigare beskriva transiviteten under den marknadsrationella 

diskursen får här alltså en ny vändning. Organisationen/objektet är inte helt förutsättningslöst 

kopplad till processen kostnadseffektivitet/hållbarhet längre, utan kräver numera i och med 

den ekologiska inriktningen i globaliseringsdiskursen även processen textilåtervinning. Denna 

konflikt ger argument för att globaliseringsdiskursen fått en allt tydligare ekologisk riktning. 

 

Tendensen fortsätter och år 2017 tillägnas jordens ökande befolkning och ändliga 

naturresurser än mer fokus. Scenariot gör att H&M behöver arbeta med hållbarhet för att 

kunna sälja ett större antal produkter trots en minskad tillgång till resurser; 

  

”H&M-gruppen vill att så många människor som möjligt ska ha råd att uttrycka 

sin egen stil med kläder som de gillar och som också är hållbara […] H&M-
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gruppen ska vara en ledande kraft i omställningen till en hållbar modeindustri 

baserad på ett helt cirkulärt förhållningssätt och användning av enbart förnybar 

energi.” (H&M 2016). 

 

Textens uppbyggnad i citatet speglar ett tydligt ekologiskt fokus där också de ekonomiska 

aspekterna tonats ned. Den globala diskursen framträder i texten då det uttrycks; ”…så många 

människor som möjligt…” samt ”…en hållbar modeindustri…” vilket underförstått kan 

innebära människor världen över och en global modeindustri då det är allmänkänt att denna 

industri sedan länge är globaliserad. Det ekologiska fokuset framträder genom att lösningarna 

som presenteras är; ”…cirkulärt förhållningssätt…” och ”…förnybar energi.” vilka vid en 

första anblick är ekologiskt snarare än ekonomiskt grundade motiv. Den marknadsrationella 

diskursen i globaliseringsdiskursen kvarstår med andra ord men de ekologiska argumenten till 

varför hållbarhetsarbete behöver bedrivas får ta allt större plats. 

  

År 2017 slutar H&M att redogöra för diverse delar av råvaruförbrukningen och de minskade 

utsläppen som varje hållbarhetsredovisning i olika utsträckning tidigare redovisat. Istället för 

råvaruförbrukningen och de minskade utsläppen introduceras ett nytt begrepp avseende 

hållbarheten; klimatpositiv värdekedja, vilket betyder; ”… att den minskning av 

växthusgasutsläpp som H&M-gruppen bidrar till i sin värdekedja ska vara större än 

värdekedjans utsläpp.” (H&M 2017). Det tillkommer även nya mål; 

 

”H&M-gruppen satte under 2017 också ett nytt energimål för den egna 

verksamheten, att till år 2030 ha minskat butikernas elanvändning per 

kvadratmeter och öppningstimme med 25 procent jämfört med 2016.” (H&M 

2017). 

 

Den ekologiska globaliseringsdiskursen tycks således intensifieras ytterligare vilket kan tyda 

på att prioriteringen av kostnadseffektivitet ökat, oavsett anledning tycks en förskjutning av 

diskursen skett. Globaliseringsdiskursen har enligt ovanstående resultat gått från att vara 

relativt entydigt ekonomiskt riktad till att den ekologiska riktningen introducerats och 

intensifierats samtidigt som de båda riktningarna vävts samman av den marknadsrationella 

diskursen. 

  

5.2.3 Normstyrningsdiskurs 
Normstyrningsdiskursen sträcker sig genom samtliga hållbarhetsredovisningar. Diskursen 

utmärker sig i texten genom att långsiktig, hållbar förändring framställs ske genom olika 

påverkansinitiativ av värderingar. Påverkansmöjligheter framställs kunna ske bland annat 

genom att H&M är en förebild; ”H&M använder därför sin storlek och sitt inflytande och 

engagemang för att driva utvecklingen mot varaktigt bättre arbetsförhållanden inom 

textilindustrin.” (H&M 2013). När det i satsen står att H&M använder “... sin storlek och sitt 

inflytande” så framställs H&M som inflytelserika som om det vore en objektiv sanning. 

Modaliteten i citatet tyder på att H&M ämnar framställa sin förmåga att påverka genom sin 

storlek som hundraprocentig vilket gör att förhållningssättet kan uppfattas som naturligt. Likt 

globaliseringsdiskursen har normstyrningsdiskursen två inomdiskursiva riktningar. Den första 

riktningen benämns i studien värderingsdiskursen och framträder genom att ett indirekt 

förhållningssätt och agerande kommuniceras. Den andra riktningen benämns i studien 

förebildsdiskursen och framträder i texterna genom framställningen av en idé om påverkan 

genom ett inflytande som kommer av positionen som förebild. Värderingsdiskursen 

differentieras från förebildsutövandet, det vill säga förebildsdiskursen, på grund av att det som 

identifierats som värderingsdiskurs innebär ett indirekt förhållningssätt som sträcker sig 
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bortom förebildsutövandet. Även om förebildsutövandet också kan förstås som ett indirekt 

förhållningssätt och agerande så sträcker sig det som identifierats som värderingsdiskursen 

alltså länge än att agera förebild. På vilket sätt detta sker kommer redogöras för nedan. 

Värderingsdiskursen är påtaglig genom alla hållbarhetsredovisningar och förebildsdiskursen 

blir framträdande från och med år 2012 fram till år 2017. 

  

Normstyrningsdiskursens inriktning mot värderingar blir synlig i följande citat, då det antyds 

att H&M är en aktör som också tar ett ansvar, genom sitt inflytande, bortom sitt 

ansvarsområde; 

  

”H&M är förvisso ingen inköpare av bomull men arbetar för att rättigheter 

respekteras och arbetsförhållanden förbättras inte bara hos H&M:s leverantörer 

utan i den mån det går även längre bak i värdekedjan.” (H&M 2009). 

  

Då satsen uttrycker; ”… förvisso ingen …” signaleras en typ av subjektiv modalitet. Eftersom 

satsen är subjektiv till sin karaktär redogör den för något som H&M själva gör, det vill säga 

något som de bör känna till bäst själva. Detta möjliggör att påståendet kan läggas fram utan 

belägg som styrker det. Just ordet ”ingen” fungerar förnekande till sakförhållandet som 

beskrivs och tyder på att en orimlighet finns i att H&M ska arbeta med att rättigheter 

respekteras hos sina leverantörer eftersom att man inte är någon inköpare av bomull. Att det 

sedan i den senare delen av satsen framkommer att H&M ändå arbetar med detta gör att H&M 

framställer sig själva som en aktör som tar ett ansvar bortom det mer förgivettagna 

ansvarsområdet. Sättet som H&M kommunicerar att de ska ta detta större ansvar är genom ett 

samarbete; ”Därför startade H&M 2009 All for Children tillsammans med UNICEF. 

Samarbetet går ut på att värna barns rättigheter i bomullsproducerande områden i Indien.” 

(H&M 2009). Stycket som citatet är hämtat ur förklarar hur samarbetet har som mål att 

möjliggöra skolgång för barn vilket troligtvis är tänkt skall ska leda till mindre barnarbete i 

bomullsindustrin, det är dock inget som framgår av texten. Förfarandet är således indirekt och 

syftar till att tillsammans med andra påverka utvecklingen i en viss riktning i ett land genom 

att försöka möjliggöra utbildning för barn. Här framträder en transivitet i texten då subjektet 

barn indirekt kopplas samman med processen förbättrade arbetsförhållanden och samarbeten. 

H&M uttrycker indirekt att deras ansvarstagande i fråga om förbättrade arbetsförhållanden 

sträcker sig till samarbeten för utbildning av barn. Detta exempel illustrerar hur H&M 

kommunicerar indirekt agerande, som den inomdiskursiva riktningen värderingar gör uttryck 

för. 

  

Förebildsdiskursen framträder i texten då H&M kontinuerligt från och med år 2012 

kommunicerar att de; ”…använder […] sin storlek och sitt inflytande till att påverka 

samhällsutvecklingen i dessa länder i en positiv riktning.” (H&M 2012). Detta kan tyda på att 

H&M har en vilja att förmedla att de är en förebild och att de har inflytande då denna 

framställning återkommer kontinuerligt från och med år 2012 till år 2017. Exempelvis skriver 

H&M år 2016; 

  

”Att vara en god förebild, bana väg för nya lösningar, stimulera innovation och 

transparens och ha en positiv inverkan på människors liv är alla viktiga delar 

[…] Med sin storlek har H&M gruppen en unik räckvidd och möjlighet att driva 

på för strukturella förändringar mot ökad hållbarhet i hela modeindustrin.” 

(H&M 2016). 
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Här blir förebildsutövandet explicit och det kommunicerade ansvarstagandet tycks också 

intensifieras. Dock kan även värderingsdiskursen urskiljas då den ”unika räckvidden och 

möjligheten” som kommuniceras även användas för att driva på ”strukturella förändringar”. 

Då strukturella förändringar är vad som sägs strävas efter blir påverkansförsök av värderingar 

och i sin tur normer ett rationellt förfarande eftersom att dessa förändringar kan antas behövas 

för att åstadkomma strukturella förändringar. Det intensifierade ansvarstagandet som tycks 

kommuniceras handlar alltså om ett intensifierat indirekt ansvar genom olika 

påverkansförsök. För att ge exempel på där värderingsdiskursen sträcker sig längre än 

förebildsdiskursen, så som gjort gällande här ovan, kan följande exempel användas; 

  

”Under flera år har H&M använt filmer för att utbilda mer än 440 000 arbetare i 

deras rättigheter. Nu bygger H&M vidare på de goda resultaten av den 

erfarenheten för att utbilda leverantörer och deras anställda även i 

brandsäkerhet. […] Leverantörernas branschorganisationer siktar på att filmerna 

visas […] inom två år.” (H&M 2011) 

  

Citatet illustrerar hur H&M tillämpar påverkansförsök genom värderingsstyrning då de tar 

initiativ till att utbildningar ska genomföras för att åstadkomma brandsäkerhet. Det skulle 

emellertid kunna tänkas att krav kunde ställas på att vissa praktiska förhållanden rörande 

brandsäkerheten såsom att branddörrar och liknande ska finnas även om utbildningsinitiativ 

också genomförs. Istället tillämpar alltså H&M sitt indirekta värderingsstyrande 

förhållningssätt även i denna sakfråga. Även här synliggörs en viss transivitet i texten fast på 

ett omvänt sätt jämfört med ovan då det i texten inte görs någon koppling mellan objektet 

organisationen och processen direkt ansvarstagande. Ett utelämnande av det direkta ansvaret 

sker således. 

  

Ett annat exempel på den inomdiskursiva riktningen förebildsdiskurs är det att H&M skapat 

en uppförandekod för sina leverantörer att efterleva. H&M menar att de genom denna kan 

kontrollera att leverantörerna når de lagstadgade minimumkraven i det land som leverantören 

driver sin verksamhet i. ”Vi strävar efter att varje anställd hos leverantörerna garanteras 

minst sina lagstadgade rättigheter och att leverantörerna efterlever H&M:s uppförandekod.” 

(H&M 2010). Vad H&M:s val av ordet ”strävan” innebär förtydligas i följande citat; 

 

”Vi tar alltid frågorna med våra leverantörer, och så länge de är ärliga mot oss 

och villiga att förbättra blir det inga efterräkningar om vi hittar brister. Men vi 

kräver alltid en konkret handlingsplan för hur de brister som finns kan rättas till.” 

(H&M 2010). 

 

Detta innebär att om leverantörerna inte efterlever H&M:s uppförandekod så kommer inga 

efterräkningar utan det räcker med att tillhandahålla en handlingsplan. Här framgår inte om 

handlingsplanen ska efterlevas i praktiken och hur det i så fall säkerställs eftersom slutet på 

satsen lyder; ”hur […] brister […] kan rättas till”. Förpliktelse modaliteten är nedtonad då 

ordet ”kan” används istället för ”ska” vilket istället hade inneburit ett löfte om efterlevnad. Att 

ansvarstagande ska ske genom indirekt påverkan på lång sikt och inte genom direkta åtgärder 

finns det härmed argument för i normstyrningsdiskursen. 

  

H&M tycks, som sagt, kommunicera att de genom att påverka värderingar hos sina 

leverantörer kan uppnå förändring och förbättring avseende hållbarhet. ”H&M använder sin 

storlek och sitt inflytande för att påverka utvecklingen i en positiv riktning.” (H&M 2014). I 

de andra, ovan presenterade, diskursiva riktningarna har vi kunnat se att var och en av dem 
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framställts som objektiva sanningar. Även här synliggörs sanningsmodalitet då 

normstyrningsdiskursen överlag framställs som den sanna vägen att gå för att nå långsiktig 

förändring. Detta kan förstås genom att ovan citat beskriver hur en viss handling är rätt. 

Transiviteten i texten beskriver hur förhållningssättet kan tolkas till något aktivt. Genom det 

transitiva verbet ”använder” beskrivs en process där H&M gör sig själva till objektet för 

handlingen genom att trycka på sin storlek. Detta kan även kopplas samman med modalitet 

där ”sitt inflytande” ger uttryck för H&M:s både aktiva och sanna agerande. H&M 

kommunicerar därmed att deras ansvar som förebilder begränsas till att handla om indirekta 

handlingar, såsom påverkan av utveckling i positiv riktning, inte direkta handlingar i specifika 

situationer även om det indirekta förfarandet ibland tycks försökas framställas som ett aktivt 

förfarande. 

  

5.2.4 Välgörenhetsdiskurs 
Välgörenhetsdiskursen har identifierats i samtliga av H&M:s hållbarhetsredovisningar. I 

diskursen har två inomdiskursiva riktningar också identifierats. Då välgörenhets diskursen 

framställs som baserad på altruism har den inomdiskursiva riktningen benämnts altruism. Då 

välgörenhetsdiskursen istället framställs som baserad på egenintresse har den inomdiskursiva 

riktningen istället benämnts egenintresse. Välgörenhetsdiskursen med riktning mot altruism 

framträder i texterna då H&M kommunicerar, med ökande tonvikt ju senare 

hållbarhetsredovisning, att de skänker pengar till olika typer av organisationer. H&M 

beskriver bland annat hur de donerar pengar till hjälporganisationen Wateraid mellan 2009 - 

2010 och fokuset på vatten tillsammans med WWF år 2012 - 2017; 

  

“H&M:s partnerskap med WWF är det första globala vattensamarbetet i sitt slag 

och sätter en ny standard i modebranschen.” och “H&M:s projekt hjälpte 

leverantörer att spara 450 miljoner liter vatten 2012.” (H&M 2012). 

  

Genom att lyfta samarbeten med- och skänka pengar till organisationer som är ideella och 

som ägnar sig åt välgörande ändamål kommunicerar hållbarhetsredovisningarna hur 

välgörenhet bedrivs utav H&M. H&M Conscious Foundation lyfts även fram och beskrivs 

vara; “...en oberoende, ideell och global stiftelse som ska verka för långsiktig positiv 

förändring för människor och samhällen, med fokus på länder där H&M verkar.” (H&M 

2014). H&M beskriver hur de skänkt 60 miljoner kronor till stiftelsen vid starten av denna 

och hur H&M:s VD med familj sedan starten år 2007 fram till och med år 2013 skänkt 700 

miljoner kronor. Här beskrivs på nytt en ideell organisation med välgörande ändamål men ett 

ökat fokus på att pengar donerades till organisationen ges. Donationerna differentieras också 

då det uttrycks att en del kommit från H&M och en annan från H&M:s VD och dennes familj. 

Detta skulle kunna tyda på att H&M inte vill ge uttryck för att för mycket pengar går till den 

här typen av initiativ från H&M:s egna kassa.  Om merparten av pengarna istället kommer 

från en annan kassa än H&M:s men ändå från en person som knyts an till H&M så lycka 

kanske en sådan konstruktion kommunicera såväl marknadsrationalitet som välgörenhet. 

Välgörenheten kan på så vis konstrueras ske mer av altruistiska skäl och inte av egenintresse 

som istället hade kommunicerat en mer direkt marknadsrationell välgörenhet. Redovisandet 

av H&M:s välgörenhetsarbete lämnas stort utrymme i alla hållbarhetsredovisningar. Ett 

narrativ synliggörs i texten då H&M för varje ny donation och nytt initiativ för en berättande 

beskrivning kring den typen av hållbarhetsarbete. Läsaren får en beskrivning av ett problem 

(ett ohållbart förhållande), vad H&M gör för att lösa problemet (välgörenhet) och vad det 

resulterar i eller kan resultera i (förbättrade mer hållbara förhållanden). 
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År 2010 framträder den andra inomdiskursiva riktningen i välgörenhetsdiskursen, 

egenintresset. Detta då H&M för en annan sorts argumentation om välgörenhet; 

  

”Internationell handel spelar en viktig roll för länders utveckling eftersom det är 

en källa till ekonomisk tillväxt och hjälper till att lyfta människor och nationer ur 

fattigdom. H&M bidrar till över en miljon arbetstillfällen för människor runt om i 

världen” (H&M 2011). 

  

Påståendet gör alltså gällande att H&M:s närvaro som köpare i fattiga länder innebär 

välgörenhet. Eftersom att de handlar med stora ekonomiska resurser som kanske inte annars 

finns i länderna så har de utfört en god gärning och bidragit till en mer hållbar situation i 

dessa länder eftersom de beskriver att detta bidrar till att lyfta människor och nationer ur 

fattigdom. Textens transivitet beskriver återigen hur H&M som objektet organisation kan 

kopplas samman med processen skapa arbetstillfällen/välgörenhet. H&M väljer alltså att 

framställa inköp av kläder från leverantörer till processen arbetstillfällen och beskriver även 

hur det är en del i processen välgörenhet. Men det går också att se ett egenintresse i 

handlingen då detta möjliggör för H&M att köpa produkter från leverantörer i fattiga länder. 

H&M tar argumentet ytterligare ett steg längre från och med år 2014 då de även lyfter in 

konsumenten i argumentet; ”När kunder handlar på H&M bidrar de till jobb och utveckling 

världen över.” (H&M 2014). Här infogas alltså H&M:s kunder i välgörenhetsdiskursen 

genom att de beskrivs bidra till jobb och utveckling då de konsumerar H&M:s produkter. 

Påståendet framställs utan utrymme för ifrågasättande, det vill säga som om det vore en 

objektiv sanning att konsumtion av H&M:s produkter bidrar till utveckling världen över. Vad 

som här kommuniceras är alltså en hög grad av sanningstillskrivande av påståendet. Här 

synliggörs modalitet i texten då kunders konsumtion anses genererar utveckling och 

välgörenhet som om det vore en absolut sanning. H&M startar även en innovationstävling år 

2014, med en prissumma på en miljon euro. “...en av världens största årliga 

innovationstävlingar, Global Change Award, med syftet att leda modebranschen mot en mer 

cirkulär ekonomi.” (H&M 2015). Här är initiativet på ett mer direkt sätt knutet till H&M då 

syftet är innovation inom den bransch som H&M själva verkar inom. På så vis ligger en 

ekonomisk nytta bakom initiativet, och en mer marknadsrationell nyans av 

välgörenhetsdiskursen kan därmed urskiljas. 

  

Välgörenhetsdiskursen har som beskrivits ovan ett janusansikte då de kommunicerar 

altruistiska skäl samtidigt som marknadsrationella argument visar på egenintresse. Syftet med 

den altruistiskt kommunicerade välgörenheten som bedrivs av H&M beskrivs vara att 

åstadkomma hållbarhet. Dock så beskrivs altruismen vara en förutsättning för att H&M ska 

kunna expandera på marknad, vilken innebär en ökad omsättning och att ett egenintresse 

finns. Egenintresset ligger i de ekonomiska motiven som expansionen av marknaden innebär. 

Egenintresset är dock mer explicit uttalat än så i texterna eftersom H&M konstruerar en logik 

som innebär att konsumtion genererar hållbarhet och utveckling världen över. Konsumtionen 

blir, i konstruktionen, till en typ av välgörenhet då denna sägs lyfta människor och länder ur 

fattigdom. Vetskapen om att H&M:s produkter är tillverkade på ett hållbart sätt beskrivs 

också innebära ett extra värde för kunden vilket ytterligare understryker egenintresset. Detta 

då påståendet innebär en marknadsrationalitet eftersom om ett ökat kundvärde uppstått kan 

H&M antagligen locka fler kunder. 
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5.3 Interdiskursivitet 
  

5.3.1 Interdiskursivitet i den marknadsrationella diskursen 
Den marknadsrationella diskursens interdiskursivitet är komplex så till vida att den villkorar 

samtliga av de andra diskurserna och har således i studien identifierats som den dominerande 

diskursen. Vad som avses med att diskursen villkorar de andra diskurserna är att det i texterna 

tyder på att försök görs att väva samman diskurserna med den marknadsrationella diskursen. 

Det hela kan således ge uttryck för att ambitionen med vad H&M väljer att lyfta avseende 

hållbarhet i sina hållbarhetsredovisningar ämnar kommunicera marknadsrationalitet. 

Förhållandet mellan den marknadsrationella diskursen och normstyrningsdiskursen ser dock 

ut att förutom att verka förstärkande för den dominerande diskursen genom att införliva 

marknadsrationalitet inom sig också möjliggöra en form av ekvilibrium
2
 för 

marknadsrationaliteten. Detta då det förhållningssätt som kommer med 

normstyrningsdiskursen kan möjliggöra förfaranden som är indirekta och bygger på en 

frivillighet snarare än direkta och tvingande förfaranden. Anledningen till att det kan innebära 

en form av ekvilibrium för marknadsrationaliteten är att en liknande syn på och tillämpning 

av frihet tycks göra sig gällande i båda diskurserna, denna syn på frihet liknar den frihet som 

nyliberal ideologi gör gällande (förhållandet till ideologin kommer att diskuteras under 

diskussionsdelen av uppsatsen). När normstyrningsdiskursen alltså tycks erbjuda den 

marknadsrationella diskursen ett förhållningssätt till ansvarstagande som inte inskränker på 

marknadsrationaliteten utan harmoniserar med den så kan ett stadie av balans upplevas 

uppnås. Obalansen som ett direkt och tvingande förfarande emellertid skulle kunna innebära 

för marknadsrationaliteten kan alltså sägas transformeras till balans eller ekvilibrium om man 

så vill genom normstyrningsdiskursen.  Interdiskursiviteten mellan de två diskurserna 

kommer att behandlas ytterligare då normstyrningsdiskursens interdiskursivitet diskuteras 

nedan. 

  

5.3.2 Interdiskursivitet i globaliseringsdiskursen 
Redogörelserna för de inomdiskursiva riktningarna visar hur globaliseringsdiskursen villkoras 

av den marknadsrationella diskursen och inte tvärt om. Det är således den marknadsrationella 

diskursen som är dominant över globaliseringsdiskursen. Argument för detta förhållande kan 

vara att globaliseringsdiskursen går från en tydlig ekonomisk innebörd till att också få en mer 

ekologisk innebörd. Men då den ekologiska innebörden inte tillåts komma in oberörd och 

endast handla om att exempelvis att åtgärder måste göras för att spara på tillgången till vatten 

utan gifts istället, som beskrivits ovan, ihop med marknadsrationaliteten. Interdiskursiviteten 

mellan globaliseringsdiskursen och den marknadsrationella diskursen kan således tolkas på så 

vis att globaliseringsdiskursen används för att, bland annat, förstärka den marknadsrationella 

diskursen genom att utgöra argument för exempelvis kostnadsbesparingar. Interdiskursiviteten 

mellan globaliseringsdiskursen och den marknadsrationella diskursen interagerar även med de 

två andra diskurserna; normstyrningsdiskurs och välgörenhetsdiskurs vilket gör bilden av 

interdiskursiviteten relativt komplex. 

 

5.3.3 Interdiskursivitet i normstyrningsdiskursen 
Det som i studien fått namnet normstyrningsdiskurs rör ett förhållningssätt som kort sagt kan 

förstås som påverkan för att åstadkomma hållbarhet. Påverkan sker här inte genom direkta 

ageranden såsom att exempelvis krav ställs på att lönen som betalas ut ska gå att försörja sig 

                                                 
2
 Förklaring av ekvilibrium: Tzvetan Todorovs beskriver en narrativ struktur som rör sig från ekvilibrium till 

disekvilibrium och slutligen tillbaka till ekvilibrium för att ge narrativ mening. Ekvilibrium ses som ett tillstånd 

av balans medan disekvilibrium ses som ett tillstånd av obalans (Todorov 1969, s.76). 
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på annars får det praktiska konsekvenser. Istället innebär påverkan i förhållningssättet att 

indirekta påverkansförsök görs såsom att kräva att en handlingsplan upprättas av en leverantör 

om missförhållanden uppdagas istället för att kräva att praktiska åtgärder görs. Sättet som 

globaliseringsdiskursen är konstruerad på tillsammans med den marknadsrationella diskursen 

kan skapa incitament för förhållningssättet som träder fram i normstyrningsdiskursen. Detta 

kan ske genom att hållbarhet framställs som villkorat av globaliseringen då exempelvis frågan 

om lön beskrivs vara en strukturell fråga som H&M inte själva kan lösa med hjälp av diverse 

direkta åtgärder. Något mer argument för att detta inte går hantera framställs inte av 

hållbarhetsredovisningarna. På så vis blir indirekta åtgärder istället ett sätt att försöka 

åstadkomma hållbarhet på eftersom dessa framställs som långsiktiga. Markandasrationaliteten 

i det hela kan ligga i den frivillighet som förhållningssättet innebär eftersom att åtgärderna 

som görs sker på eget initiativ kan åtgärderna konstrueras efter affärsstrategiska villkor. Hade 

åtgärderna däremot kommit som en följd av tvingande regelverk som antagligen krävt mer 

direkta åtgärder vid missförhållanden så hade det antagligen vart svårare att anpassa 

åtgärderna till att innebära affärsstrategiska fördelar. Normstyrningens interdiskursivitet är 

komplex så till vida att den tycks spegla ett förhållningssätt som går att se i samtliga av de 

andra diskurserna och till viss mån fungerar möjliggörande för de andra diskurserna. 

Välgörenhetsdiskursen kan interagera med normstyrningsdiskursen så till vida att 

förhållningssättet som framträder i diskursen går hand i hand med välgörenhetsinitiativ då 

dessa initieras för att kommunicera och åstadkomma hållbarhet på långsikt. Förfarandet är 

med andra ord förenligt med det indirekta förhållningssätt genom normstyrning som H&M 

tycks tillkänna ge sig. 

 

5.3.4 Interdiskursivitet i välgörenhetsdiskursen 
Då H&M genom sina hållbarhetsredovisningar kommunicerar, vad som i studien benämnts 

välgörenhetsdiskurs, resulterar det möjligen i att ett mjukare förhållningssätt till CSR kan 

förmedlas. Potentiellt görs detta för att, ”mjuka upp” vad som förmedlats av den 

marknadsrationella diskursen. Men som beskrivits här ovan får inte bara egenintressets 

riktning utan även den altruistiska riktningen inom välgörenhetsdiskursen inslag av den 

marknadsrationella diskursen. Den marknadsrationella diskursen kommer alltså in och 

altererar välgörenhetsdiskursen och gör försök att väva samman denna med 

marknadsrationalitet vilket ger uttryck för interdiskursivitetens dynamik mellan de två 

diskurserna. Genom att se till denna dynamik som nu redogjorts för där 

marknadsrationaliteten alltså är den diskurs som det, i texterna, görs försök att infoga i 

samtliga av diskurserna finns goda argument för att den marknadsrationella diskursen är den 

diskurs som är dominant. Interdiskursiviteten mellan välgörenhetsdiskursen och den 

marknadsrationella diskursen liknar alltså den mellan globaliseringsdiskursen och den 

marknadsrationella diskursen i avseendet att välgörenhetsdiskursen kan finnas till för att 

förstärka den marknadsrationella diskursen genom att införliva marknadsrationalitet inom 

välgörenhetsdiskursen. Välgörenhetsdiskursen tycks dock inte endast införliva 

marknadsrationaliteten utan även fylla en till funktion vilken är den som beskrivits här ovan 

och innebär att den externa kommunikationen ”mjukas upp”. Båda riktningarna inom 

globaliseringsdiskursen, ekonomisk- och ekologisk globalisering har inslag av 

välgörenhetsdiskursen så till vida att både de ekonomiska och ekologiska aspekterna av 

globaliseringen då och då framställs i förhållande till olika välgörande ändamål. Exempel på 

detta är, enligt ovan, då olika välgörenhetsinitiativ framhålls som globala och när den 

ekonomiska aspekten av globalisering framställs som något i välgörenhetens tecken. Till 

exempel uttrycks att den globala handeln lyfter människor ur fattigdom. 
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5.4 Intertextualitet 
Avslutningsvis redogörs nu för ett helhetsgrepp i framställningen av analysens resultat då 

analysen vänder sig till texternas intertextualitet. Skälet till detta är att analysen gav relevanta 

resultat i många avseenden sett till interdiskursivitet medan intertextualitetens relevans för 

studien bedömdes ligga i den marknadsrationella diskursens dominans. 

 

Vad som är framträdande i analysen av texterna är distributionsaspekten av intertextualiteten. 

Det fokus som, i skiftande grad, finns på marknadsrationalitet bland annat i rubriksättningen 

av hållbarhetsredovisningarna får ett abrupt slut år 2015 då den år 2014 hade följande 

huvudrubrik; ”Hållbarhetsarbete för långsiktig tillväxt” medan huvudrubriken år 2015 var; 

”Tillsammans för en hållbar framtid” (H&M 2014, 2015). Även år 2016 och år 2017 har 

rubriksättningarna ingen tydlig marknadsrationalitet; ”Mode med kraft att förändra” 

respektive ” Nya mål för en hållbar framtid” (H&M 2016, 2017). Sett till bland det första en 

läsare ser, det vill säga huvudrubriken, tycks en ambition finnas att kommunicera en mindre 

marknadsrationell bild av H&M:s CSR arbete i de senare hållbarhetsredovisningarna. En 

transformation av motivet bakom arbetet med CSR tycks alltså ha skett i kommunikationen. 

Riktas analysen djupare i avseendet kan det styrka ovanstående argument om hur betydelsen 

av att arbeta med hållbarhet gått från att kommuniceras som nödvändig till en förutsättning. 

Transformationen av betydelsen gjordes genom ett skifte av fokus där jordens ökande 

befolkning och ändliga naturresurser mer kom att stå i centrum jämfört med tidigare. I linje 

med det skiftet kan alltså även en intertextuell skillnad urskiljas. 

  

Resultatet av analysen tyder vidare på att argumentationerna i texterna återkommande är 

marknadsrationella på grund av den marknadsrationella diskursens dominans. Att 

argumentationerna i texterna ständigt återkommer genom samtliga år, även om de är formade 

på olika sätt, kan utgöra argument för att texterna fungerar reproducerande för den 

marknadsrationella diskursen. Detta eftersom att marknadsrationalitet är något som ingår i 

många andra diskurser än de som identifierats i H&M:s hållbarhetsredovisning och ingår 

således i helt andra typer av texter. Marknadsrationaliteten är alltså inget unikt för texterna i 

analysen och har därmed alltså ett intertextuellt förhållande med andra texter vilket alltså 

tyder på att hållbarhetsredovisningarna fungerar bidragande till reproduceringen av 

marknadsrationalitet. Denna marknadsrationalitet visar sig ha vissa karaktäristiska som går i 

linje med nyliberala ideal. Då detta ligger utanför den direkt diskursiva praktiken ska ämnet 

nu, här nedan, diskuteras utifrån den sociala praktiken.  

 

6 DISKUSSION 
Analysen vänder härmed blicken mot den sociala praktiken för att söka förståelse för 

diskursernas beskaffenhet, det vill säga hur den diskursiva praktiken påverkas av den sociala 

praktiken och likaledes hur den sociala praktiken påverkas av den diskursiva praktiken. 

Diskurserna är, som analysen ovan visat, underordnade den marknadsrationella diskursen och 

tycks fungera reproducerande av den etablerade diskursordningen genom att de underordnade 

diskurserna konstrueras och används för att skapa incitament för att bibehålla den 

marknadsrationella diskursen som den dominerande. Globaliseringsdiskursen exempelvis 

tycks används för att förstärka de redan sedan innan rådande marknadsrationella 

kostandseffektivitetssträvandena som framträder i hållbarhetsredovisningarna. Detta kan 

konstrueras genom att H&M kommunicerar att den globala närvaron, i form av inköpare i 

fattiga länder, skapar hållbarhet. På så vis kan kostnadseffektivitet kommuniceras eftersom 

närvaron också betyder att kostnaden för H&M:s inköp kan hållas låga samtidigt som 

hållbarhetsarbetet lyfts till en tydligare global nivå. När det enskilda subjektet, kunden, även 

lyfts in i konstruktionen blir marknadsrationaliteten emellertid ännu starkare eftersom då även 
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kunden är med och bidrar till hållbarhet genom konsumtion. Frågan om vilken diskurs som 

dominerar är således besvarad men följdfrågan varför diskursordningen är beskaffad som den 

är kvarstår att undersökas. 

 

6.1 Förståelsen för marknadsliberal diskurs i den sociala praktiken 
För att skapa förståelse för varför den marknadsrationella diskursen är överordnad de andra 

diskurserna samt varför just dessa diskurser kommuniceras i H&M:s 

hållbarhetsredovisningar, jämförs diskurserna mot ideologiska utgångspunkter i den sociala 

praktiken. Eftersom betydelsekonstruktioner bildas genom språket kan således diskurser vara 

mer eller mindre ideologiska. Fairclough själv har argumenterat för vad han kallar 

”Marketization of discourse” vilket han menar är en reflektion av en samhällsförändring som 

skett i en nyliberal riktning, vilket gör att marknadsdiskurser införlivats i offentliga 

institutioners diskursiva uttryck (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss.76-77). Eftersom de i 

studien identifierade diskurserna villkoras av den marknadsrationella diskursen innebär det att 

argument finns för att en ”marknadisering” av diskurserna i H&M:s hållbarhetsarbete har 

skett. Integrerandet av markandsrationell logik i vad H&M vill kommunicera tillsammans 

med hållbarhet framkommer tydligt då företaget beskriver förhållandet mellan 

kostnadseffektivitet och hållbarhet som naturligt. Att en ”marknadisering” av diskurserna 

avseende hållbarhetsarbetet har skett kan tyckas logiskt och rimligt eftersom organisationen 

förväntas gå med vinst men frågan är vilka konsekvenser det får för vad som externt 

kommuniceras och vilka handlingar som det då skapas incitament för i den sociala praktiken. 

Gray (2006, ss.809-810) argumenterar för att hållbarhetsredovisningar handlar mer om 

lönsamhetssträvanden än hållbarhetsarbete och problematiserar bilden av vad det kan leda till. 

Om hållbarhetsredovisning reduceras till att handla om att ge organisationer ökat aktievärde 

och/eller vinstpotential, istället för organisationers ansvarstagande och hur de påverkar det 

omgivande samhället och miljön, så riskerar hållbarhetsredovisningen att förlora sitt syfte 

(Ibid). H&M:s “marknadisering” av sin hållbarhetsredovisning är således inget nytt påfund, 

såväl statliga som privata organisationer har agerat och agerar på liknande sätt. Frågan 

kvarstår dock vad som möjliggör detta förfarande, med tanke på den problematik som uppstår 

när hållbarhetsredovisningen tappar sitt syfte på grund av “marknadiseringen”. 

 

6.2 Nyliberalism - ett legitimerande förfarande 
Som ovan nämns beskriver Fairclough att den marknadiserande trenden är en reflektion av en 

samhällsförändring som skett i en nyliberal riktning. Detta kan kännas igen givet resultatet i 

studien då den marknadsrationella diskursen, som villkorar de övriga diskurserna i H&M:s 

hållbarhetsredovisning, ger uttryck för en logik som är samstämmig med nyliberalismen som 

idésystem. Ett exempel på detta är sättet som H&M konstruerat den ”marknadiserade” 

globaliseringsdiskursen på. H&M beskriver i den hur konsumtion av deras produkter 

genererar hållbarhet. Logiken innebär således att marknadens krafter i form av tillgång och 

efterfrågan genererar hållbarhet, eftersom att om efterfrågan på billiga kläder finns så skapas 

arbetstillfällen i fattiga länder vilket alltså framställs som hållbarhet. Det hela sker därmed på 

en form av frivillig basis, där statens inblandning eller olika typer av regelverk inte behövs. 

Logiken går i linje med nyliberalismens tilltro till marknadens krafter utan statlig eller annan 

form av intervention (Nyberg 2015, ss.507-511). Marknadens krafter ska alltså, på H&M:s 

egna initiativ, generera hållbarhet. Den synen på frihet där frihet beskrivs som - frihet från - 

staters och överstatligheters inblandning benämns negativ frihet och är som sagt utmärkande 

för den nyliberala ideologin och ligger alltså även i linje med ickereglerande hållbarhetsarbete 

(Fairbrass 2011, ss.962-963). Ett exempel på detta framträder i normstyrningsdiskursen, där 

förhållningssättet som kommer till uttryck i diskursen innebär ett indirekt förfarande som inte 

fungerar tvingande på ett direkt sätt. H&M väljer med andra ord att inte sätta upp tvingande 
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regelverk för att åstadkomma efterlevnad hos sina leverantörer, utan väljer istället att genom 

olika påverkansinitiativ försöka åstadkomma normförändringar så leverantörerna själva väljer 

att handla hållbart av fri vilja. Ytterligare ett exempel är hur välgörenhetsdiskursen är 

konstruerad, här väljer H&M att på eget initiativ skänka pengar till olika välgörande ändamål 

som i sin tur förväntas generera hållbarhet. Hade någon form av tvingande regelverk istället 

initierats så hade H&M inte själva kunnat bestämma hur pengarna ska användas. Men här 

väljer H&M att agera frivilligt vilket kan ses som ett försöka att hålla tvingande regelverk 

borta. Duab (2007, s.78) beskriver just hur en av huvudorsakerna bakom att organisationer 

hållbarhetsredovisar är att agera proaktivt för att hålla regelverk borta. H&M:s 

välgörenhetsdiskurs kan med andra ord ses som ett försök att möta den allt ökande efterfrågan 

på företags hållbarhetsansvar samtidigt som de behåller makten att själva bestämma hur 

pengarna skall användas och därför också kan bibehålla vad som H&M anser vara 

marknadsrationellt. Då samtliga diskurser alltså har inslag som är förenliga med 

nyliberalismen finns argument för att H&M:s externa kommunikation avseende hållbarhet 

reproducerar nyliberala ideal. Fairbrass (2011, ss.949, 962-963) beskriver i sin studie att om 

olika organisationer konkurrerar om huruvida något ska bli ett allmänrådande förfarande så 

har de organisationer vars argumentation som är samstämmigt med den för tillfället 

dominerande ideologin lättare att vinna acceptans och legitimitet. Hon beskriver vidare att de 

nyliberala idealen är de i nuläget rådande idealen i den sociala verkligheten, varför 

organisationer som anammar dess logik vinner acceptans och legitimitet (Ibid). Då H&M 

både kommunicerar de nyliberala idealen och agerar i linje med dessa bland annat genom 

normstyrningen, finns anledning att tro att H&M inte bara vill kommunicera idealen för att 

vinna acceptans och legitimitet utan att organisationen också tror på idealen och därför också 

försöker agerar i linje med dessa. Daub (2007, s.77) beskriver dock hur förändringar i 

samhället lett till att omgivningen i allt större utsträckning kräver av organisationer att föra ett 

mer etiskt hållbart företagande. Frågan är då hur H&M, i sin nyliberala anda, lyckas möta 

denna ökade efterfrågan på hållbar utveckling då “marknadiseringen” av 

hållbarhetsredovisningen, enligt ovan, inte tycks leda till ökat ansvarstagande. 

 

6.3 Skönmålning av verkligheten tillgodoser ökade hållbarhetskrav 
Förändringar i samhället har, enligt ovan, lett till ett ökat krav på organisationer att ta ett allt 

större ansvar gällande hållbar utveckling. Det ökade kravet kommer som ett resultat av den 

miljökris, planetariska ohållbarhet och de sociala orättvisor som föreligger, då orsaken bakom 

detta troligtvis beror på de multinationella företagens exploatering av människan och miljön 

(Gray 2013, s.459). De artiklar som vi använt oss av i denna undersökning, som referenspunkt 

för H&M:s kritiserade etiska förfaranden, visar upp en bild som överensstämmer med Grays 

uppmålning av multinationella företags påverkan på människan och miljön. H&M är 

omnämnda i bland annat följande artiklar angående oetiskt förfarande; brand i en leverantörs 

lokal där 21 kvinnor brann inne till följd av bristande säkerhetsrutiner, en leverantörs 

byggnadskollaps resulterade i att 1129 människor dog och över 2500 skadades, en reklam 

som H&M blev fällda för i domstol avseende bristande socialt ansvar, en rapport som 

beskriver hur H&M inte införlivat de löften de gett sedan byggnadskollapsen skedde och att 

H&M bränner nyproducerade kläder istället för att återvinna dem  (Wiman 2010; Olsson 

2012; Henrik-Klemenz 2014; Larsson Hultin 2015; Andersson Åkerblom 2016). H&M har 

inte valt att direkt adressera händelserna i redovisningarna och vi kan inte heller direkt 

urskilja förändringar i dessa som kan kopplas mot händelserna i artiklarna. Däremot kan 

argumenteras för att H&M:s interdiskursiva dynamik indirekt svarar mot händelserna i den 

sociala praktiken som artiklarna illustrerar. Dynamiken som vi menar svarar mot händelserna 

handlar om sättet som H&M väljer att uttrycka sig på, där H&M genom att vara noga med 

modaliteten och transiviteten i texten har friskrivit sig ett visst ansvar samtidigt som de kan 
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förmedla en bild eller ett narrativ om man så vill av att organisationen agerar hållbart. 

Potentiellt möjliggör alltså diskursernas dynamik i hållbarhetsrapporterna följande; ett 

distanserat ansvarstagande, legitimitet från olika omgivande intressenter och att H&M 

framställs som ett föredöme avseende hållbarhet. Ett exempel på hur H&M kan kommunicera 

nyliberala ideal, vinna legitimitet och samtidigt tillmötesgå de allt ökade kraven på företags 

ansvarstagande gällande hållbarhet, är när H&M kommunicerar genom 

normstyrningsdiskursen. Som ovan beskrivits innebär normstyrningsdiskursen att H&M vill 

nå förändring genom att påverka värderingar och normer vilket inte ska ske genom tvingande 

regelverk eller repressalier. Detta går i linje med nyliberala ideal som handlar just om - frihet 

från - stater och överstatligheters inblandning (Fairbrass 2011, ss.962-963; Nyberg 2015, 

ss.507-511). När olyckor sker till följd av bristande säkerhetsrutiner såsom exempelvis år 

2010 (se artikel), så kan tyckas att H&M borde kunna göra direkta åtgärder för att komma till 

rätta med sådant som branddörrar och liknande. Men eftersom H&M inte vill tvinga sina 

leverantörer till efterlevnad genom regler så kan inte organisationen gå in och tvinga fram 

säkerhetsrutiner. Organisationen argumenterar för detta då de hävdar att punktinsatser inte 

kan lösa problemet med säkerhetsrutiner eftersom det är ett strukturellt problem. Om 

organisationen istället väljer att försöka förändra värderingar och normer i länderna där 

produktionen sker, så kan en större och på så sätt även mer långsiktig positiv förändring ske. 

Detta förhållningssätt går på så sätt hand i hand med nyliberala ideal såsom frihet från 

regelverk, rätten att själv få bestämma, det vill säga synen på autonomin och idén om den fria 

marknaden (Nyberg 2015, ss.507-511). Samtidigt konstruerar förfarandet ett hållbart agerande 

genom argumentet om långsiktighet. Denna kombination skapar antagligen förutsättningar för 

ett legitimitetsskapande, då både en ökad hållbarhet kan förväntas av förfarandet samt då det 

speglar de rådande idealen. Potential finns således för att både pragmatisk, och kognitiv 

legitimitet kan erhållas av H&M genom sin kommunikation. Pragmatisk legitimitet kan 

erhållas då intressenters krav kan mötas avseende ansvarstagande då konstruktionen, som 

sagt, talar till den förtillfället dominerande ideologin samt framställer förfarandet som en 

långsiktig lösning (Suchman 1995, ss.578-579). Moralisk legitimitet kan potentiellt också 

erhållas eftersom kraven som bör uppnås för att erhålla pragmatisk legitimitet här är moraliskt 

laddade då de handlar om huruvida ett hållbart ansvarstagande kan anses uppnås (Ibid, ss.579-

582). Ett annat exempel som illustrerar hur H&M kan kommunicera nyliberala ideal och 

vinna legitimitet genom att tillmötesgå de allt ökade kraven på företags ansvarstagande 

gällande hållbarhet, är då de framställer välgörenhetdiskursen i olika sammanhang. Ovan 

beskrivs hur H&M väljer att på eget initiativ skänka pengar till olika välgörande ändamål. 

H&M beskriver också hur kunden genom att konsumera H&M:s varor är med och bidrar till 

hållbarhet. Detta innebär att H&M konstruerar såväl sitt eget agerande som privatpersoners 

konsumtion som något som genererar hållbarhet. De talar då inte bara till nyliberala ideal 

genom tilltron till marknadens krafter utan nobiliserar också H&M:s eget agerande och 

privatpersoners konsumtion av H&M:s produkter. Detta kan argumenteras för eftersom att 

konsumtionen uttrycks generera hållbarhet i form av att lyfta människor ur fattigdom, något 

som närmast kan liknas vid välgörenhet. Integrerandet av kunden i processen gör både att en 

nobiliserad status tillskrivs den som konsumerar H&M:s produkter samtidigt som H&M:s 

affärsidé, att leverera ”mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt”, framstår som än 

mer hållbart genom konsumenternas välgörenhet. På detta sätt kan H&M lyckas kommunicera 

en argumentation som är lätt att förstå och bekväm att ta till sig. Lätt att förstå blir den då den 

talar till en dominerande ideologis logik (nyliberalismen) och bekväm att ta till sig eftersom 

en positiv status kan tillskrivas genom den välgörenhet som, H&M menar, skapas av 

konsumtion. Daubs (2007, s.77) redogörelse för ökade krav från omgivande intressenter 

avseende hållbart ansvarstagande kan på detta sätt tillmötesgås genom att måla upp bilden av 

H&M:s frivilliga satsningar och uppvisande av intresse för välgörenhet. 
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Huruvida det föreligger en särkoppling mellan H&M:s externa kommunikation och deras 

praktiska handlingar skapar därmed ovanstående redogörelse förståelse för. Det indirekta 

ansvarstagande som H&M kommunicerar motiverar ett agerande i den sociala praktiken som 

följer marknadsrationella ideal. Eftersom H&M:s ansvar inte sträcker sig till att råda över 

deras leverantörers miljöpåverkan eller arbetstagares arbetsförhållanden, och inte heller 

ansvaret för att skapa goda sociala förhållanden, så är organisationen inte heller direkt 

ansvariga för att agera i dessa sakfrågor. Det finns med andra ord inte en självklar, direkt 

särkoppling mellan H&M:s ord och praktiska agerande. Vad som avses med att ingen 

självklar särkoppling mellan ord och handling finns är att det sätt som H&M tar och inte tar 

på sig ansvar genom diskurserna i texten resulterar i en löskoppling. Med en löskoppling 

avses här det indirekta ansvarstagandet som H&M tar på sig genom rollen som förebild för 

andra organisationer samtidigt som H&M alltså, enligt ovan, friskriver sig från ansvar. Med 

detta förebildsutövande finns motiv för att ett visst ansvar medföljer eftersom H&M då bidrar 

till att sätta nivån för andra organisationers förhållningssätt till hållbarhetsarbete. Det 

nyhetsartiklarna visar tyder på ett förfarande och förhållanden som är långt ifrån den 

hållbarhet som H&M med sina narrativ tycks vilja att läsaren ska få en bild av. Att H&M 

samtidigt friskriver sig från ansvaret för vad artiklarna påvisar är inte helt oproblematiskt då 

H&M så uttalat vill agera förebild inom den globala textil- och konfektionsmarknaden.  En 

fråga som kvarstår då är huruvida H&M, som förebild för andra organisationer, leder 

utvecklingen mot ökad hållbarhet?  

 

6.4 Likriktning av organisationer = tröggående hållbar utveckling? 
Det ovanstående fenomenet avseende att legitimitet tillskrivs det som är samstämmigt med 

rådande ideologi går att få förståelse för genom de tre olika typerna av isomorfism som 

DiMaggio & Powell (1983) har identifierat. Tvingande isomorfism innebär att de 

förväntningar som finns på organisationer skapar ett tryck på organisationen att efterleva 

dessa (DiMaggio & Powell 1983, ss.150-154). I vår studie kan vi se att formella 

förväntningar, såsom regelverk, inte är påfallande synliga men att däremot informella 

förväntningar, såsom det ökade trycket från omgivningen på företags ansvarstagande gällande 

hållbarhet, påverkar organisationen att föra ett mer proaktivt hållbarhetsarbete för att 

bibehålla sin legitimitet. Mimetisk isomorfism innebär att en organisation uppmärksammar att 

legitimitet erhålls genom att exempelvis ta fasta på vissa ideal, där incitament finns för 

organisationen att göra det samma och således bidra till reproduktionen av den dominerande 

ideologin (Ibid). Som ovan beskrivs så kan H&M genom att införliva nyliberala ideal i sin 

externa kommunikation erhålla legitimitet från omgivningen eftersom det talar till rådande 

ideal i den sociala praktiken. Normativ isomorfism innebär att en likriktning uppstår när 

organisationer söker legitimitet som grundats i samma idéuppsättningar. Detta leder i sin tur 

till att det förstärker dominansen av den rådande ideologin eftersom likriktningen gör att 

riktningen uppfattas som naturlig då de flesta tycks tillskriva sig själva denna (Ibid). När en så 

stor och ekonomiskt framgångsrik organisation som H&M reproducerar nyliberala ideal 

förstärker det troligtvis likriktningen av organisationer ytterligare eftersom H&M antagligen, i 

många fall, agerar förebild för andra organisationer inom textil- och konfektionsmarknaden. 

Här kan med andra ord urskiljas vilken påverkan H&M:s val av externt kommunicerade 

diskurser kan ha på omgivningen, det vill säga på den sociala praktiken. 

  

H&M har, som det argumenteras för ovan, konstruerat ett förhållningssätt som gör att 

hållbarhet kan kommuniceras som något mycket viktigt men samtidigt lyckas friskriva sig det 

direkta ansvaret för att agera mot bristande hållbarhet genom att tala till den syn på frihet som 

nyliberalismen tillkännager sig. Den diskursiva konstruktionen som möjliggör detta, leder 
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även till att eventuell kritik kan pareras om missförhållanden skulle uppdagas, då man inte 

explicit tillskrivit sig ansvaret för att exempelvis använda sig av leverantörer som arbetar på 

ett hållbart sätt även om en sådan strävan uttrycks finnas. Detta förfarande upprätthålls genom 

att H&M menar att det är ett långsiktigt fungerande arbetssätt. Påverkansförsök som ämnar 

åstadkomma långsiktig förändring och som sker av egen vilja kan ses som positivt och så görs 

även av oss som utfört denna studie men vi anser också att det är för lättvindigt att ersätta ett 

direkt ansvarstagande med långsiktighetsargument. De långsiktiga förändringarna bör istället 

fungera som komplement till ett direkt agerande och ansvarstagande. Sammantaget finns 

således argument för att legitimitetssträvanden tillsammans med synen på frihet som görs 

gällande, fungerar reproducerande och upprätthållande trots att den sociala praktiken år efter 

år visar på bristande hållbarhet. Då H&M utgör en förebild vars förhållningssätt till 

hållbarhetsarbete går i linje med nyliberala ideal finns anledning att tro att andra 

organisationer tar efter förhållningssättet. Om så är fallet innebär det att detta bidrar till den 

tröghet som föreligger avseende hållbarhetsarbete och som även kan förstås som institutionell 

tröghet. Men trögheten kommer här inte på grund av att en direkt särkoppling skett mellan ord 

och handling, utan för att inte bara en utan flera organisationer tagit till sig detta 

förhållningssätt till hållbarhetsarbete. Likriktningen av organisationer och den institutionella 

trögheten som det bär med sig, vill vi med andra ord argumentera för bidrar till att skapa 

tröggående hållbar utveckling. 

 

7 SLUTSATSER 
Här under avses uppsatsens syfte och frågeställningar att besvaras givet den analys som 

genomförts. Syftet lyder; 

  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka diskurser som föreligger i H&M:s 

hållbarhetsredovisning, med avsikt att ge intentionala förklaringar för hur en 

organisation som agerar förebild i en bransch påverkar och påverkas av 

omgivningen. Studien syftar därtill att skapa ökad förståelse för om och varför 

hållbarhetsredovisning kan leda till tröggående utveckling för hållbart 

företagande. 

  

Syftet avses besvaras i sin helhet genom uppsatsens frågeställningar där frågorna tillsammans 

utgör svar på syftets två delar. Den första frågeställningen lyder; “Vilka diskurser förmedlas i 

H&M:s externa hållbarhetsredovisning och hur kan de kopplas till organisationens förmåga 

att ta ansvar gällande hållbarhet?”, och besvaras främst genom den diskursiva praktiken där 

de diskurser som H&M externt förmedlar har identifierats som marknadsrationell diskurs, 

globaliseringsdiskurs, normstyrningsdiskurs samt välgörenhetsdiskurs. Diskurserna kopplas 

sedan på olika sätt till H&M:s förmåga att ta ansvar avseende hållbarhet genom att analysera 

diskurserna utifrån den sociala praktiken. Den marknadsrationella diskursen tycks ämna att 

åstadkomma en logik kring hållbarhet och argumenterar för att det är kostnadseffektivt att 

ägna sig åt hållbarhet, varför kostnadseffektivitet och hållbarhet beskrivs följas åt som något 

naturligt i hållbarhetsredovisningarna. Ansvaret gällande hållbarhet, enligt den 

marknadsrationella diskursen, handlar på så sätt om att skapa ekonomiska fördelar genom 

hållbarhet. Globaliseringsdiskursen gör gällande att världens resurser är ändliga och att 

folkmängden ökar allt mer, varför det är viktigt att agera hållbart för att inte förbruka lika 

mycket resurser men ändå kunna tillgodose en allt större mängd konsumenter, det vill säga en 

större marknad. Ansvaret för hållbarhet i globaliseringsdiskursen handlar således om att möta 

ett framtida problem för att kunna fortsätta expandera sin verksamhet, argumentet för 

hållbarhet baseras med andra ord till stor utsträckning på att kunna fortsätta skapa ökad 

ekonomisk tillväxt. Normstyrningsdiskursen handlar mer direkt om just ansvarstagande. 
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H&M placerar sig själva som förebilder och på så vis menar de att de kan påverka genom att 

förändra värderingar. H&M tycks ta ett indirekt ansvar för hållbarhet i 

normstyrningsdiskursen. Men eftersom ansvaret tas just indirekt möjliggörs att inte agera i 

specifika situationer utan istället välja om och hur försök ska göras för att påverka i syfte att 

åstadkomma värderingsförändringar vilka i sin tur ska leda till hållbarhet och på så sätt en 

form ansvarstagande. Välgörenhetsdiskursen gör gällande att H&M är en aktör som tycks 

vilja förmedla att H&M agerar altruistiskt genom de många donationer som organisationen 

gör. Då H&M även kan påverka arbetssituationen i många länder tack vare sin storlek kan 

H&M:s val av leverantörer i fattigare länder generera förbättrade förhållanden såsom att 

människor lyfts ur fattigdom vilket kan ses som en form av välgörenhet. Ansvaret som H&M 

tycks tillskriva sig i välgörenhetsdiskursen är relativt lågt, då de poängterar att organisationen 

väljer att agera ansvarsfullt trots att de egentligen inte är tvungna att göra det. Detta innebär 

nödvändigtvis inte att de anser sig ha ett visst ansvar eller att de vill kommunicera ett visst 

ansvar, tvärtom kan det tyda på att H&M vill poängtera att de inte har något ansvar men att de 

av altruistiska skäl ändå agerar som om de skulle ha det. 

  

Nästa frågeställning lyder; “Hur korresponderar H&M:s externa hållbarhetsredovisning med 

den omgivande sociala verkligheten?”. Ovan får de identifierade diskursernas uppbyggnad 

och riktning förklaring genom den sociala praktiken. Diskursordningen gör gällande att den 

marknadsrationella diskursen villkorar de tre övriga diskurserna. Detta förklaras i den sociala 

praktiken genom den villkorande strukturen; nyliberalism. Eftersom nyliberalism är en 

dominerande ideologi i den sociala verkligheten, vars logik den marknadsrationella diskursen 

talar till, får organisationer som uttrycker nyliberala ideal legitimitet från omgivningen. H&M 

strävar emellertid efter legitimitet vilket således påverkar hur de väljer att kommunicera 

hållbarhet mot omgivningen.  H&M:s reproducerande av nyliberala ideal i kombination med 

positionen som förebild för andra organisationer att ta efter, leder troligtvis till likriktning av 

organisationer i den sociala praktiken. Den andra delen av studiens syfte; ”Studien syftar 

därtill att skapa ökad förståelse för om och varför en organisations externt kommunicerade 

hållbarhetsredovisning kan leda till tröggående utveckling för hållbart företagande.”, kan 

härmed få en början till en förståelse. Kopplas nyinstitutionell teori till resonemanget kan 

förståelsen bli djupare då likriktningen kan förstås som homogenisering av ett förhållningssätt 

till hållbarhet som leder till tröggående hållbar utveckling. 

  

Den tredje frågeställningen; “Hur kan H&M:s eventuella särkoppling gällande ord och 

handlingar förstås i relation till den omgivande sociala verkligheten?”, ämnas besvaras 

genom diskursernas relation till omgivningen. H&M:s externa hållbarhetsredovisning 

överensstämmer i vissa avseenden med den sociala verkligheten. Det förekommer med andra 

ord inte en självklar och fullständig särkoppling av den interna och externa strukturen 

eftersom diskurserna som kommuniceras tillåter H&M att avskriva sig ansvar inom vissa 

områden. Detta gör att det snarare rör sig om en löskoppling där vissa delar inte särkopplas 

medan andra gör det, för att åstadkomma en dynamik som ämnar forma hållbarhetsarbetet i 

markandsrationalitetens tecken. Vad som möjliggör detta är sättet som diskurserna formats på 

där det indirekta förhållandet till ansvar, i framförallt normstyrningsdiskursen, fungerar 

möjliggörande. 

  

Vad diskussionsdelen utmynnat i ämnar besvara den sista frågeställningen; “Vad är det som 

gör att H&M kan upprätthålla/reproducera en eventuell särkoppling avseende hållbart 

företagande?” Vad som tycks gör att H&M kan upprätthålla/reproducera den indirekta 

särkopplingen är att de ideologiska ideal som är dominerande i den sociala praktiken 

överensstämmer med vad H&M väljer att kommunicera genom diskurserna. Detta kan skänka 
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H&M legitimitet från omgivningen trots den sociala praktik som artiklarna påvisar. Hur detta 

är möjligt kan bero på att nyliberalismens syn på frihet innebär att H&M:s agerande avseende 

påverkansförsök, exempelvis att leverantörerna ska agera hållbart av egen fri vilja, blir 

rationellt eftersom det stämmer överens med hållningen till frihet. Marknadens krafter, genom 

tillgång och efterfrågan, fungerar enligt ideologin som drivande för att åstadkomma hållbarhet 

därför kan det accepteras att marknadsrationalitet sätts i första rum för att som konsekvens 

generera hållbarhet. Syftet med välgörenhetsdiskursen tycks vara att framställa H&M som en 

organisation som väljer att frivilligt engagera sig i hållbar utveckling genom välgörenhet, 

vilket kan spegla ett etiskt korrekt förfarande avseende hållbarhet och möter på så vis 

omgivningens ökande krav om ett mer etiskt hållbart företagande. Även detta kan vara 

bidragande till att H&M kan upprätthålla/reproducera särkoppling avseende hållbart 

företagande. 

  

8 METODDISKUSSION 
En återkommande kritik för kvalitativa studier är att dessa är subjektivt färgade av de som 

utfört den eftersom olika tolkningar av utsagor görs, tillförlitligheten kan därmed vara ett 

dilemma. Den valda metoden för att genomföra denna studie innebär att vi som utfört den 

varit medkonstruktörer till det resultat och de slutsatser som studien utmynnat i, det vill säga 

studien är subjektivt färgad. För att förhålla oss till detta har vi haft ambitionen att vara 

medvetna om vår förförståelse när vi utfört studiens alla moment. Förförståelsen har också 

redogjorts för i studien med avsikt att medvetandegöra läsaren om vad som kan ha påverkat 

tolkningar, argumentationer och resonemang för att på så vis bidra till transparens. En viktig 

förförståelse som redogjorts för under ”4.4 Uppsatsens kvalitet” är den om föreställningen om 

att en tydlig särkoppling skulle finnas mellan hållbarhetsredovisningarna, det vill säga de 

texter som analyserats, och de handlingar som utförts av organisationen. Analysen visade att 

förhållandet inte var så svartvitt som vår förförståelse gjorde gällande utan mer nyanserat. I 

syfte att bidra till transparens har vi också haft som avsikt att delge läsaren det analyserade 

materialet med hjälp av citat för att synliggöra vad i materialet som har legat till grund för 

olika tolkningar, argumentationer och resonemang. Vår strävan har hela tiden varit att läsaren 

av studien ska förstå på vilka grunder som tolkningarna är gjorda och hur dessa har lett fram 

till studiens slutsatser. 

Angående analysens giltighet har inte de många bilder som hållbarhetsredovisningarna 

innehåller tagits hänsyn till, bilderna skulle kunnat bidra till en djupare analys med mer 

underbyggda argument eller gett andra typer av argument. Att bilderna inte tagits med i 

analysen kan således ha en påverkan på nyanserna av resultaten i studien. Angående analysen 

vill vi också framhålla att den första dimensionen, textens dimension, i Faircloughs 

analysmodell tillhandahåller ett brett utbud av olika lingvistiska verktyg för att analysera 

texten. Som nämns under rubrik ”4.3 Bearbetning och analys” så är vi främst samhällsvetare 

och den textanalys som har gjorts är därför formad utefter de verktyg som vi valt att använda. 

Val av verktyg baserades dels på vad vi fann relevant för studien samt hur omfattande analys 

vi hade möjlighet att genomföra. En mer omfattande analys hade därför kunnat genomföras, 

där fler lingvistiska verktyg tagits hänsyn till för att ge fler nyanser av studiens resultat eller 

ytterligare underbygga de tolkningar som gjorts. Faircloughts ställer sig kritisk till andra 

diskursanalyser som inte underbygger sina argument mer omfattande genom texten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss. 70-72). Vårt användande av lingvistiska verktyg möter till viss 

del den typen av kritik även om ytterligare verktyg hade skänkt studien en ökad transparens.  

Valet av abduktiv ansats har givit studien möjligheten att ha en präglande teori samtidigt som 

annan teori som är berikande för förståelsen av resultatet av analysen kan införas. Vår 



 

37 

 

ursprungliga teori bestod utav nyinstitutionell teori, där vi medvetet låtit teorin prägla vår 

analys vilket vi redogör för under rubriken ”4.4 Förförståelse”. Under analysens gång 

framkom det att den nyliberala ideologin i stor utsträckning påverkat diskurserna och var av 

relevans för att förstå dess koppling till den sociala praktiken. Vi valde därför att föra in ett 

teoretiskt perspektiv på nyliberal ideologi under rubriken ”3 Teori” för att förtydliga vad 

nyliberalism står för och varför den har en framträdande roll som lämnar avtryck i och på vår 

samtid. Det som följer under rubriken ”3.2 Teoretiskt perspektiv på nyliberal ideologi” 

tillfördes med andra ord i efterhand för att berika förståelsen av analysen.  

9 SLUTORD 
Som avslutning på denna uppsats lyfter vi blicken och ser till den problemformulering som 

legat till grund för denna studie, närmare bestämt till det att organisationer i olika grad kan 

särkoppla sina hållbarhetsredovisningar från den praktiska verkligheten och de dilemman som 

detta kan leda till. Föreliggande uppsats har visat hur H&M:s hållbarhetsredovisning först och 

främst tycks vara ”marknadiserad”. Frågan väcks då hur detta motiveras rent etiskt med tanke 

på de konsekvenser som den sociala praktiken vittnar om. Förfarandet kan ge anledning att tro 

att H&M:s intentioner med sin hållbarhetsredovisning grundar sig i en etik som liknar 

konsekventialistisk etik. Konsekventialistisk etik bedömer huruvida en handling är etiskt 

korrekt genom att bedöma konsekvensen av handlingen (Casali 2000, s.29). Då H&M tycks 

kommunicera CSR med marknadsrationella intentioner kan hållbarhet tänkas transformeras 

till en konsekvens av marknadsrationalitet vilket, enligt den konsekventialistiska etiken, 

innebär ett etiskt korrekt handlande eftersom konsekvensen av handlandet leder till någonting 

gott (hållbarhet). I regeldeontologin däremot, som innebär att intentionerna är lika viktiga som 

handlingen (Ibid), skulle intentionen med hållbarhetsredovisningen vara att åstadkomma 

hållbarhet i första hand och marknadsrationalitet skulle istället komma som en konsekvens av 

hållbarheten. Som studien antytt leder likriktning av organisationer till tröggående hållbar 

utveckling. En tanke vi har är att om organisationer ”marknadiserar” hållbarhetsredovisning 

och tillägnar sig konsekventialistisk etik i detta avseende så kommer trenden med tröggående 

hållbar utveckling att vara svår att bryta. Däremot en framtid, där organisationers intentioner 

med hållbarhetsarbetet är att skapa just hållbarhet i första hand, ser antagligen betydligt 

ljusare ut sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Problematiken, som H&M faktiskt själva lyfter i 

deras hållbarhetsredovisning, är att resurserna är ändliga vilket innebär att exploateringen av 

människan och miljön förr eller senare ställs på sin kant. Om inte utvecklingen av 

hållbarhetsarbetet kommer ikapp och springer om exploateringen kan det således resultera i 

förödande konsekvenser. 

  

Med detta sagt kan framtida forskning förslagsvis studera huruvida aspekter av nyliberalism 

går att förstå som konsekventialistisk etik och i så fall huruvida det är förenligt med hållbar 

utveckling. Det kan även vara relevant att studera vilka diskurser som är att föredra i en 

hållbarhetsredovisning för att, i motsats med vad marknadsrationell diskurs tycks leda till, 

gynna den hållbara utvecklingen. Detta kan då ha potential att fylla det tomrum som Gray 

(2006) beskriver finns gällande fungerande rutiner för substantiell hållbar redovisning, som 

faktiskt tros leda till en positiv verkan för både människan och miljön. 
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