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Abstract 
 
In the beginning of 2018, the fashion company H&M published a campaign with a dark-skinned 
boy wearing a sweater with the print “Coolest monkey in the jungle”. The picture was spread 

globally, H&M was criticised by the media and commentaries in both positive and negative 
terms was posted on the company’s own social channels. Thereafter, H&M published three 

posts where they took responsibility for the incident and apologised to the public. Social media 
is characterised by an opened atmosphere where users and visitors freely can express their 
opinions, as well as it implicates a mined field for companies out of control for the information 
being spread. This study also discusses subjects as crisis management, unethical firm behaviour, 
consumers attitudes, and ethics from a consumer perspective. By conducting a content analysis 
of all commentaries directly related to H&M’s apology-posts, this study aims to map the 
clienteles perceptions of H&M as a brand after the incident and find signs of risks that might 
imply for the company. The results indicate a bisectional clientele where a considerate part 
expresses revolt and shows an establishment of negative attitudes towards H&M, whereof an 
equivalent part expresses positive words of both the campaign and H&M as a company. The 
results can be explained by examining the clienteles ethical frame of reference and the theory 
of the buffering effect. The attitude changes identified within a substantial part of the clientele, 
in turn constitutes a risk for H&M by a weakened brand image, negative buying intentions and 
a viral spreading of information that could be unfavourable for the company.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Social media, consumer attitude, ethics, unethical firm behaviour, risk 
management 



 

II 

Sammanfattning 
 
I början av året 2018 lanserade modeföretaget H&M en kampanjbild där en mörkhyad pojke 
bar en tröja med texttrycket ”Coolest monkey in the jungle”. Bilden fick global spridning, H&M 

kritiserades av media och på företagets egna sociala kanaler ramlade kommentarer in av både 
positiva och negativa ordalag. H&M publicerade därefter tre inlägg där företaget tog på sig 
ansvaret för incidenten och bad om ursäkt. Sociala medier karaktäriseras av öppna 
kommentarsfält där användare och besökare fritt kan uttrycka sina åsikter, samtidigt som detta 
innebär ett minerat landskap för företag som står utom kontroll för informationen som sprids. 
Denna studie diskuterar även ämnen som krishantering, oetiskt företagshandlande, 
konsumentattityder, samt etik och moral ur ett konsumentperspektiv. Genom att utföra en 
innehållsanalys av alla kommentarer direkt relaterade till de tre ursäktsinläggen söker denna 
studie att kartlägga kundkretsens uppfattningar om H&M som varumärke efter incidenten och 
finna indikationer på vilka risker det kan innebära för företaget. Resultatet visar på en tudelad 
kundkrets där en betydande del uttrycker upprördhet över kampanjbilden och visar på ett 
skapande av negativa attityder gentemot H&M, varav en likvärdig del uttrycker positiva ord 
om både bilden och H&M som företag. Resultatet kan förklaras genom att bland annat studera 
kundkretsens etiska referensram och teorin kring bufferteffekten. Attitydförändringarna som 
identifieras hos en stor del av kundkretsen utgör i sin tur en risk för H&M genom en försämrad 
varumärkesbild, negativa köpintentioner och viral spridning av information som är ofördelaktig 
för företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sociala medier, konsumentattityd, etik, oetiskt företagshandlande, riskhantering 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Den 8:e januari 2018 lanserade modeföretaget H&M en tröja för pojkar med texttrycket 
”Coolest monkey in the jungle” på sin brittiska hemsida, se bild 1 (Bever 2018). Modellen på 
bilden var en mörkhyad pojke och den fick snabbt global spridning på sociala medier. Inom 
bara några timmar föll tung kritik relaterat till de negativa associationerna som bilden 
framkallade och H&M anklagades för rasism. En dag senare postade företaget en offentlig 
ursäkt på Instagram, Twitter och Facebook (Reuters 2018), i inlägget uttryckte företaget 
förståelse för att bilden upprört många och medgav att lanseringen orsakats av bristande 
rutiner. Detta resulterade i en hård debatt mellan människor som valde att yttra sina åsikter i 
kommentarsfälten. Ännu en dag senare gick H&M ut med ytterligare en ursäkt på sina sociala 
kanaler där de uttryckte ånger över publiceringen och meddelade att företaget fortsättningsvis 
ska göra allt för att inte upprepa samma misstag (Reuters 2018). H&M valde dessutom att ta 
ner kampanjbilden från hemsidan och tröjan drogs in från samtliga försäljningsmarknader 
(Kullving & Lagerwall 2018). Trots ursäkten, och de åtgärder som då hade vidtagits, blev 
flertalet H&M-butiker kort därpå vandaliserade av protesterande aktivister och företaget 
tvingades stänga ner i väntan på att situationen skulle lugna ner sig (Flanagan & Tahir 2018). 
Denna aktion hyllades av många världen över. Den 16:e januari, knappt två veckor efter 
incidenten, postade H&M ett tredje inlägg där de ville understryka att företaget tagit till sig 
och lyssnat på all kritik, samt tillkännagav att en global chef för mångfald blivit tillsatt för att 
motarbeta en liknande händelse i framtiden (Olsen 2018). Liksom i de två första inläggen 
ramlade kommentarer in av både positiva och negativa ordalag. 

H&M:s VD, Karl Johan Persson, hävdade i en artikel att händelsen var ett misstag, samtidigt 
som han även erkände att de negativa associationerna som bilden föranledde borde ha 
upptäckts innan publiceringen (Yttergren 2018). Enligt Fagerström (2018) är det obegripligt 
att H&M missat bildens uppenbara association till rasism då det är ett högst aktuellt och 
känsligt ämne. Skribenten påstår också att det väger tyngre när ett svenskt företag gör en 
sådan miss då Sverige är ett land som tidigare varit involverade i och stöttat aktioner för att 
motarbeta just rasism. Varumärkesexperten Eva Ossiansson hävdar att fler enstaka misstag 
kan sluta med att H&M:s kunder inte längre kan vara förlåtande (Nygårds 2018). Hon 
uppmärksammar också att det finns en risk att företaget och dess personal kan komma att 
kopplas till denna typ av åsikter, vilket i sig kan leda till att kunder formar negativa 
uppfattningar om verksamheten. Magnusson (2018) ifrågasätter däremot reaktionerna och 
menar på att de rasistiska associationerna uppkom hos mottagarna av bilden på pojken och att 
det var långt ifrån H&M:s intention. Hon anser att företaget snarare borde be om ursäkt för de 
orättvisa arbetsförhållandena i deras produktionsfabriker, och att den egentliga skandalen är 
det låga priset på tröjan. 

Ossiansson beskriver marknadsföring som en balansgång mellan viljan att synas och att 
framkalla känslor (Nygårds 2018), men att skapa reaktion på felaktiga grunder leder till 
negativa kopplingar som gör mer skada på företaget än vad uppmärksamheten hade kunnat 
bidra med.  
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Bild 1: Kampanjbild “Coolest monkey in the jungle (Telegraph 2018) 
 

1.2 Problemdiskussion 

 
Kampanjbilden, dess innebörd, tolkning och intention delade tydligt media i olika åsiktsläger 
där olika typer av perspektiv fanns representerade. Man pratade om misstag från H&M:s egna 
håll, samtidigt som en del av media kritiserade företagets agerande som rasistiskt och 
ansvarslöst. Vi tittar på en ganska kraftigt polariserad debatt om rätt och fel, hur man borde 
agera och hur man inte bör agera från varumärkets sida, samt hur detta kan skada H&M som 
varumärke. Varumärkesbild är ett grundbegrepp inom litteraturen kring konsumentbeteende 
och har genom tiderna haft olika definitioner som söker beskriva fenomenet (Dobni & 
Zinkhan 1990). Varumärkesbild kan definieras som innebörden av ett varumärke ur 
konsumentens synvinkel, varumärkesbilden skapas också från konsumentens subjektiva 
uppfattning om och tolkning av ett varumärke (Dobni & Zinkhan 1990). Man har visat att 
varumärkesbilden inte bara påverkar grad av involvering i varumärket och varumärkeskärlek 
(Chen-Yu, Cho & Kincade 2016), utan knyter också an till kundens självuppfattning då 
kunder gärna omger sig med varumärken vars bild överensstämmer med kundens personlighet 
och värderingar (Aaker, J. L. 1997).   
 
Inom området krishantering finns litteratur som beskriver vikten av strategisk 
kriskommunikation via sociala medier (Coombs 2015). Coombs utgår från ett exempel med 
en tågolycka i USA och menar: 
 

” just because you communicate during a crisis does not mean you necessarily make the 
situation better” (Coombs 2015 s. 141) 

  
Strategisk kommunikation under en kris handlar istället om att planera vad man ska säga och 
säga detta på ett sätt som mildrar krisen. Dels måste innehållet planeras, dels måste man 
förutse allmänhetens reaktion på innebörden av det som kommuniceras och således anpassa 
innebörden för att mildra reaktionerna och lugna krisen (ibid s. 142). I ett krisläge där det är 
uppenbart att företaget står ansvarigt för det som skett gör man därför klokt i att öppet 
kommunicera insikt i att något gått snett, ta på sig ansvaret och be om ursäkt. Gärna får man 
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också erbjuda kompensation för sveda och värk till de drabbade. Att förneka inblandning och 
skuld i en kris utgör en betydande risk för det berörda företaget (ibid s. 146).  
 
Med sig i bagaget har betraktaren kampanjer från de globala företagen Dove och Nivea som 
gått virala på Facebook och annan social media (Slawson 2017; Wang 2017). Dessa har också 
skapat uppståndelse med marknadsföring som appellerar på rasism i användandet av etiskt 
problematiska kampanjbilder. Gemensamt för både Dove, Nivea och H&M är att 
företagsursäkterna och de kommande diskussionerna från allmänhet och press till största del 
skett viralt på sociala medier. Det är intressant eftersom karaktärsdragen av sociala medier 
öppnar upp för fri diskussion kundkretsen emellan. Problemet handlar om hur sociala medier 
fungerar. Aula (2010) framhåller att kännetecknet för sociala medier är att det förvisso går 
snabbt och lätt för företag att dela information med intressenter vilket är av godo för företaget, 
men även att det erbjuder risker i form av sociala mediers natur utav att vara okontrollerbart i 
vad för innehåll som sedan sprids vidare. Varför sociala medier kan betraktas som ett minerat 
landskap för ett företag beror också på att användarna och intressenter producerar obekräftad 
information i kommentarer och reaktioner, dessa är utanför företagets kontroll och dess natur 
kan både vara positiv såväl som negativ (Aula 2010). När vi tidigare såg att det är viktigt vad 
och hur ett företag kommunicerar under en kris kan detta ses som besynnerligt, kundkretsen 
kan i denna situation fritt dela åsikter, synsätt och reflektioner över det som inträffat utan 
någon som helst kontroll från H&M:s sida. När man undersöker kommentarer på sociala 
medier i egenskap av klagomål finner man vittskilda kategorier av klagomål i 
kommentarsflödena.  
 
När det gäller en direkt krissituation finner man något intressant, att om individens klagomål 
inte blir hörsammat eller mött, vänder man sig gärna utåt istället och smutskastar företaget 
(Grégoire, Salle & Tripp 2015). Det som sociala medier erbjuder är att en mycket negativ 
kommentar och inställning kan delas och göras synlig för en stor del av kundkretsen 
(Grégoire, Salle et. al. 2015). En annan sida av problemet är alltså kundens respons på den 
kritiska händelsen med kampanjbilden. Hur reagerade man? Inom marknadskommunikation 
pratar man också om att människor skapar attityder och relationer med och till varumärken. 
Dessa attityder och relationer är av varierande styrka och intensitet samt har olika innebörd 
individer emellan (Thomson, McInnies, DJ & Whan Park 2005; Banyté, Jokšaitė & Virvilaité 

2007). Utifrån att individen skapar attityder till och relationer med varumärken finns det 
också möjlighet att relationer skadas och attityder förändras när ett företag uppträder 
problematiskt eller på ett sådant sätt som kan betraktas som oetiskt. Vi ser detta i det allmänna 
medieklimatet kring händelsen med kampanjbilden, frågan är om man även kan se det och 
kartlägga det hos kundkretsen i dess reaktioner på incidenten? Det har gjorts få studier på 
området för etiskt problematiska reklamkampanjer och kunders respons, trots förekomsten av 
sådana marknadsföringskampanjer i nutid. Vår intention med studien är att utifrån H&M:s 
offentliga ursäkter på sociala medier undersöka varumärkesbilden som skapas utifrån 
kundkretsens kommentarer. Vad pratar man om, vilka ordalag används, hur mottages H&M:s 
ursäktsinlägg i kommentarsfälten?  Det är intressant att undersöka då flera liknande kriser 
uppstått, både historiskt och nära i tiden, trots att detta i litteraturen kan påvisas uppenbart 
skada kundkretsens attityder och påverka dess beteende. H&M innehar här kontroll i vad som 
förmedlas, men inte i hur det tas emot. Att förstå hur kundkretsen uttrycker sig kan 
förhoppningsvis också bidra till förbättrade riskhanteringsstrategier för ett företag när en 
marknadsföringsrelaterad kris inträffar.  
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1.3 Syfte 

 
En kartläggning av kommentarer på sociala medier efter en problematisk 
marknadsföringskampanj kan förhoppningsvis bidra till bredare kunskap för företag vilka 
risker som det medför. Genom att kartlägga hur kundkretsen uttrycker sig i kommentarsfälten 
kring H&M:s offentliga ursäkt undersöks hur varumärkesbilden ser ut.  
 

1.4 Forskningsfrågor  

 
1. Vad pratar kundkretsen om på H&M:s sociala medier i samband med H&M:s 

offentliga ursäkt efter lanseringen av bilden “Coolest monkey in the jungle”? 
 

2. Vilka indikationer på attityd och beteende finns i kommentarsfälten, och vilka risker 
kan detta leda till för företaget? 

 

2 Teoretisk referensram  

2.1 Att hantera misstag 

 

H&M beskrev incidenten som ett misstag och något som inte var menat att bli på det sätt det 
blev. Tidigare forskning visar att vad ett företag säger och hur det agerar efter ett misstag kan 
påverka hur deras val av strategi av krishantering mottages och hur företaget vidare uppfattas 
(Coombs & Holladay 2008). Författarna anser att företaget måste lägga störst fokus på att 
bibehålla, eller reparera kundernas förtroende gentemot företaget. Förtroende definieras som 
kundens antagande att företaget kan leva upp till kundens förväntningar och att kunden kan 
förlita sig på att företaget agerar och levererar efter företagets löften till kunden (Xie & Peng 
2009). 

Xie och Peng (2009) hävdar att bibehållandet av kundernas förtroende och tillit till företaget 
sker genom aktiviteter som ska göra att kunderna utvecklar mer positiva känslor gentemot 
företaget och resultera i att deras köpintentioner inte försvagas, och dessa aktiviteter bör ske 
omgående efter den negativa publicitetens spridning. Författarna förklarar att ett vanligt och 
effektivt sätt att gå till väga innebär en ursäkt från företagets sida som riktas mot företagets 
kunder, samt allmänheten. En ursäkt definieras olika beroende på i vilken situation den nyttjas 
i, som försvar eller som en redogörelse, men fortsättningsvis använder vi definitionen av en 
ursäkt som en moralisk vädjan om förlåtelse (Govier & Verwoerd 2002). En ursäkt av detta 
slag innebär att personen bakom den medger sitt misstag. Govier och Verwoerd (2002) hävdar 
att ursäktens syfte går förlorat om den involverar försök att komma med bortförklaringar eller 
rättfärdigande av misstaget. Författarna förklarar vidare att, för att kunna medge ett misstag 
och göra rätt för sig krävs förmågan att känna moralisk ånger, vilket innebär ett uppriktigt 
erkännande och en vilja att ta ansvar för konsekvenserna.  

En ursäkt får inte alltid den eftersträvade effekten, det leder inte alltid till full acceptans, men 
Govier och Verwoerd (2002) menar på att det i många fall kan leda till ett skifte i attityden 
hos mottagaren och mildra den första ilskan. Det kan emellertid även uppstå en situation där 
mottagaren ifrågasätter ärligheten i ursäkten, och för att undvika detta krävs praktiskt 
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agerande (Govier & Verwoerd 2002). Det vill säga, den skyldige till misstaget måste visa på 
att praktiska åtgärder vidtas för att reparera skadan. 

Govier och Verwoerd (2002) förklarar vidare att publika ursäkter används i fall då 
konsekvenserna av misstaget berör många individer, både direkt och indirekt, men att 
svårigheten ligger i att uttrycka den emotionella ångern tydligt nog. Detta beror framför allt på 
att ursäkten oftast framförs av en talesperson utsänd att representera företaget. Det läggs även 
mer press på ett företag att faktiskt agera då det merendels har de ekonomiska och fysiska 
tillgångarna som krävs (Govier & Verwoerd 2002). Författarna menar på att detta är 
anledningen till varför mottagare ibland har svårare att acceptera ursäkter från företag och 
skifta sina attityder, då de förväntar sig praktiskt agerande snarare än tomma ord från 
företagets sida. 

Xie och Peng (2009) hävdar att ett företag, i samband med en ursäkt, även måste låta sina 
kunder ta del av information som berör händelsen som skapade den negativa publiciteten. I ett 
fall då företaget misslyckas med att förmedla information och hålla sina kunder uppdaterade, 
kan rykten som förvärrar situationen lätt skapas och spridas.  
 

2.2 Konsumentattityder 

 
Vårt syfte med studien är även att genom kommentarerna från allmänheten undersöka 
indikationer på attityder och attitydförändringar. Inom litteraturen beskrivs attityd som en 
individs beständiga värderingar och känslor i relation till ett objekt (Ajzen & Fishbein 2000; 
Banytė, Jokšaitė et al. 2007). Banytė och Jokšaitė et al. (2007) definierar även attityd som 

enkla och basala värderingar, livsstilar och människors självuppfattning, som byggs upp av tre 
begreppspar; förnimmelse eller kunskap, känslor, samt vilja eller beteende. Enligt författarna 
föds människan utan attityder, för att sedan över tid utveckla och forma dem baserat på 
direkta och indirekta erfarenheter och upplevelser; möten med andra individer, samt 
samhällets utveckling, Ajzen och Fishbein (2000) hävdar dock att stor påverkan även sker 
genom utvecklingen av nya sätt att hämta information, framför allt genom online plattformar 
där information sprids i realtid.   
 
En individs attityd är antingen positiv eller negativ och varierar i grad och intensitet, vilket 
innebär att attityden varierar i styrka och individen kan känna mer eller mindre övertygelse 
om sin egna attityds validitet (Banytė, Jokšaitė et al. 2007). Vidare förklarar författarna att 

attitydens stabilitet visar på hur känslig individen är för förändringar i omvärlden och hur 
mycket attityden påverkas av dessa, och att tid är avgörande för individens motståndskraft för 
attitydförändring. Med andra ord, attityd som byggts upp under en längre tid har större chans 
att vara resistent mot påtryckningar utifrån.  
 

2.3 Etik och moral ur kundperspektiv 

 
I media och från företagets sida pratades det om kampanjbildens eventuella oetiska natur, att 
behandla etik och moral ur ett kundperspektiv blir relevant för vår studie då vi eventuellt kan 
hitta liknande uttrycksmönster i kommentarer på sociala medier. Etik kan definieras som en 
samling moralbaserade normer, principer och värderingar som vägleder människans beteende 
(Sherwin 1983). Etik beskriver individens subjektiva bedömning av rätt och fel, bra eller 
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dåligt (Sherwin 1983). Brunk (2010) söker ett antal faktorer som påverkar konsumentupplevd 
etik. En indikator och ett undersökningsområde är reklam och marknadsföring, vilket visar sig 
vara ett särskilt känsligt område när det gäller moraliska och etiska ifrågasättanden. Reklam 
och marknadsföring som av kunden bedöms som oetisk och omoralisk påverkar hur kunden 
uppfattar företagets grad av etik. Särskilt kritiska områden ur konsumentperspektiv är reklam 
riktade till barn, äldre och andra utsatta grupper (Brunk 2010). Den personliga relevansen hos 
ett företags etiska misstag påverkar i sin tur hur kunden bearbetar informationen och reagerar 
(Trump 2014). När företagets misstag har en direkt koppling till kunderna och deras 
förväntningar på företaget blir reaktionerna starka, medan det i ett fall då företagets misstag 
indirekt påverkar kunderna, mildras reaktionerna. Delvis motsägande visar Brunk, 
Haberstroh, Hoffman & Orth (2017) att det förekommer situationer efter ett företags oetiska 
beteende då kunderna reagerar måttligt eller inte alls, detta förklaras utifrån teorin om 
moralisk frikoppling där kunden särskiljer företagets prestation från dess moraliska 
ställningstagande.  
 

2.4 Oetiska företagshandlingar ur ett kundperspektiv: effekter på 
företagsrelation, kundattityd och köpbettende 
 

Varumärkesexperter hävdade att H&M:s kampanjbild kan påverka kundernas relation till 
företaget på ett negativt sätt (Nygårds 2018). Flertalet studier har gjorts på området oetiskt 
företagsbeteende och dess effekt på kundrelationer och köpbeteende. Attalla och Carrigan 
(2001) visar en ambivalens hos kunden mellan att värdera oetiskt företagshandlande som 
något som är viktigt, till att inte bekymra sig om detta särskilt nämnvärt. Studien representeras 
av en yngre kundgrupp i tidiga 20-årsåldern. Man finner ett glapp mellan kundattityd och 
handling vilket innebär att trots att kunden känner till en företagshändelse som man betraktar 
som oetisk, leder detta varken till någon typ av bojkott eller förändrat köpbeteende. Ett 
medialt eller marknadsföringsmässigt snedsteg har enligt studien störst chans att inverka på 
kundernas köpbeteende. Ingram, Skinner och Taylor (2005) behandlar graden av kundens 
involvering i varumärket och dess relationsstyrka som bestämmande faktorer. En stark 
koppling mellan kund och företag påverkar framtida köpintentioner positivt, samtidigt som 
det dämpar negativa reaktioner på ett eventuellt misstag från företagets sida. Men, visar 
författarna, oavsett hur stark kundens koppling och tillgivenhet är till ett företag, finns det en 
gräns där skadan som företaget orsakar blir för stor för att kunden ska kunna överse misstaget 
(Ingram, Skinner et al 2005). En bufferteffekt som skapas av en stark relation till företaget 
visas också ha inverkan på kundens bedömning av ett företags oetiska handlande; denna kan 
ge företaget utrymme att begå misstag utan att skapa reaktioner hos sina kunder (Ingram, 
Skinner et al 2005). Även Creyer och Ross Jr (1997) undersöker kundens köpintentioner 
utifrån ett företags etiska handlande och utgår från möjlighetsteori (Kahneman & Tversky 
1979) som beskriver en kritisk beslutsprocess. Om kunden förväntar sig att ett företag skall 
bete sig etiskt, så fungerar detta etiska beteende som en referenspunkt gentemot vilken 
företagets handlingar kommer att bedömas av kunden. Resonemanget bygger på att kunden 
förväntar sig att företaget kommer handla i enighet med etik och moral. Creyer och Ross Jr 
(1997) visar att kundens vilja att belöna etiskt beteende och bestraffa oetiskt beteende beror 
också på vilken förväntning kunden har att företaget bör handla etiskt, samt vikten av att 
företaget handlar etiskt. Belöning och bestraffning är alltså en funktion av förväntan och den 
uppskattade vikten av etiskt företagsbeteende. 
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2.5 Sociala medier och risker 

 
För att öka förståelsen för sociala media som funktion och dess karaktär söker vi 
kunskapsreferens inom området. Sociala medier karaktäriseras av interaktiv kommunikation 
och konstanta flöden av information (Alexander 2014). Detta sker via plattformar som 
bloggar, forum och andra sociala nätverk, och enligt Aula (2010) möjliggör dessa plattformar 
användare att fritt sända, ta emot och processa meddelanden med andra individer, såväl som 
organisationer. Alexander (2014) påpekar att sociala medier har många positiva egenskaper, 
som möjligheten för användare att yttra sig, liksom att bearbeta och mäta användares åsikter 
för att finna förklaringar till och kunna förutse hur användare uppför sig och reagerar i olika 
situationer.  Utvecklingen av sociala medier och dess öppna system är emellertid svårt att 
kontrollera och innebär risker som, i de flesta fall, uppkommer av en avvikelse mellan 
meddelandena som postas på sociala medier och den verkliga situationen (Alexander 2014). 
Dessa missuppfattningar leder till att felaktig information och falska rykten sprids, och enligt 
Alexander (2014) är fenomenet beroende av vem som uppmärksammar informationen och hur 
informationen förmedlas vidare och uppfattas av andra. 
 
Ur ett företagsperspektiv tillåter sociala medier organisationer att publicera och sprida 
innehåll, att lättare kommunicera med sina kunder och öppna upp för engagemang och 
deltagande i företagets verksamhet (Aula 2010). Dessa fördelar kommer däremot inte utan 
risker. Det är, som nämnt tidigare, omöjligt för företag att kontrollera vad som uttrycks av 
besökare på företagets sociala plattformar med ett öppet system, och det skapas även utrymme 
för besökare att misstolka meddelanden som kommer direkt från företaget. Enligt Aula (2010) 
är en av de största riskerna att ett företags rykte skadas, vilket skulle kunna leda till försvagad 
konkurrenskraft och påverka företagets kundrelationer negativt. Författaren nämner tre typer 
av risker gällande ett företags rykte; diskrepans mellan företagets rykte och den verkliga 
situationen, kunders förändrade förväntningar på företaget, samt företagets oförmåga att 
reagera och anpassa sig till förändringar i omvärlden vilket leder till beslut baserade på dåliga 
omdömen. För att hantera riskerna som skapas vid användandet av sociala medier måste 
företaget ha förståelse för att dess egna agerande har stor betydelse (Aula 2010), ett företag 
kan inte beskriva sig som ett etiskt företag via sociala medier, utan måste även agera därefter. 
Det är även viktigt att förstå att hur företaget uttalar sig på sina egna sociala plattformar och 
responderar på negativ publicitet påverkar kundernas uppfattning om företaget (Aula 2010).  
 
Fennis och Stroebe (2014) presenterar olika strategier ett företag kan anamma för att mildra 
konsekvenserna av negativ publicitet som sprids kring ett företag, genom att uppmärksamma 
situationen och ta på sig ansvaret för misstaget, eller genom att utöva stonewalling vilket 
innebär total förnekelse och tystnad från företagets sida. I en studie av författarna framkom 
det att ett företag, oavsett tidigare rykte, själva borde uttala sig om misstaget och ta på sig 
ansvaret. Detta agerande kan resultera i att kunder förbiser misstaget, att företagets rykte inte 
tar skada och ett bibehållande av goda kundrelationer (Fennis & Stroebe 2014).  
 

2.6 Kunders klagomål i sociala medier 

 
Med tanke på bakgrunden till händelsen med upprörda känslor från olika håll i media kan man 
misstänka att kommentarsfälten gällande H&M:s ursäktsinlägg kommer att utgöras av 
känslosamma kommentarer även de. Det blir därför relevant att undersöka området för kunders 
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klagomål i sociala medier. Georgie, Salle et al. (2015) undersöker just kunders klagomål via 
sociala medier och kategoriserar klagomålen i olika kategorier av varierande grad av allvar. 
Forskarna identifierar att det blivit allt vanligare med kundklagomål via sociala medier och med 
detta blir det också allt viktigare för företagen att hantera för att undvika och förebygga kriser. 
Den farligaste typen av klagomål är den typ som vanligen uppkommer efter ett servicenederlag 
från företaget följt av ett misslyckat försök till att ställa saker till rätta. Då följer klagomål i prat 
på sociala medier där man hänger ut företaget och skapar allmänt drama. I teorin kallas dessa 
på varandra följande misslyckanden för dubbel avvikelse. Författarna presenterar klagomål av 
godartad typ, varvid kunden klagar på företagets Facebooksida och får svar och kompensation 
direkt, eller i det fall kunden ger uttryck för beröm via sociala medier. De mer negativa formerna 
av klagomål ur företagsperspektiv är dels som ovan presenterat när kunden dels framför 
klagomål och företaget misslyckas att svara och ge kompensation till kunden, och dels när 
kunden framför ett klagomål via sociala medier men inte via företagets kanaler utan direkt till 
en konkurrent (Georgie, Salle et al. 2015).   

Word-of-mouth och protester mot företag är företeelser som skiljer sig från andra beteenden 
gällande deras sociala innebörd. Negativ word-of-mouth är en form av känslomässig delning 
av negativa åsikter om en produkt eller ett företag till andra som kan ha stor inverkan på kundens 
framtida köpbeslut (Bagozzi, Grappi & Romani 2013). Det finns två bakomliggande faktorer 
till varför protester och negativ word-of-mouth uppkommer. Den första faktorn är den impuls 
som skapas i samband med de känslor som formas vid mottagandet och bearbetningen av 
negativ information om ett företags oetiska agerande. Den andra faktorn är beroende av hur 
kunderna bedömer den negativa informationen i relation till deras etik och moral. Man finner 
att i en situation där ett företag begår ett misstag av social eller etisk karaktär, ökar de negativa 
känslorna och likgiltigheten hos konsumenterna (Bagozzi, Grappi et al. 2013). 

Klagomål och hämndlystnad gentemot ett företag kan också påverkas av tid och relationsstyrka. 
Grégoire, Tripp och Legoux (2009) undersöker just hur tid och relationsstyrka påverkar 
kundens vilja till hämnd och undvikande av företaget efter att ha utfört ett klagomål online till 
ett konsumentombud. Man undersöker huruvida kunder som utfört ett klagomål hyser agg mot 
företaget under längre tid, och om detta påverkas av hur stark kundens relation till företaget är. 
Slutligen undersöks om företaget kan erbjuda kompensation till kunden som påverkar dennes 
vilja till hämnd eller att avsluta relationen med företaget. Resultatet av studien (Grégoire, Tripp 
et al. 2009) visar att kunder med inledningsvis stark relation till företaget har också en starkare 
vilja till hämndbeteende som varar under längre tid, och som avtar mer långsamt än de kunder 
med svagare inledande relation till företaget. Dessa kunder vill också i större grad säga upp 
kontakten med företaget efter en sådan händelse. Däremot är kunder med starka inledande 
reaktioner mer mottagliga för ett försök till kompensation från företaget efter ett online 
klagomål. Viljan att hämnas och säga upp kontakten med företaget avtar dock över tid för både 
kunder med starka relationer till företaget och för de med svagare relation. 
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3 Metod 
 
Vi är intresserade av hur människor i egenskap av kundkrets uttrycker sig i kommentarer 
relaterade till H&M:s ursäktsinlägg. Vårt arbete är en kvalitativ studie då vi lägger fokus på 
vårt insamlade material och dess kvalitativa innehåll; ord och innebörd. Vi följde de 
huvudsakliga stegen i den process som kvalitativ forskning vanligen går efter och intog en 
tolkande ställning till materialet (Bell & Bryman ss. 372–376). Det innebar även att vi inte 
hade en förutfattad mening utan formade en förståelse och tydde materialet efter hand som det 
granskades (ibid ss. 377). 
 
För att försöka beskriva kundkretsens uppfattning och inställning till H&M efter den kritiska 
företagshändelsen med kampanjbilden valde vi att göra en kvalitativ analys av kommentarer 
samlade från sociala medier där H&M:s offentliga ursäkter i form av tre bilder med text 
publicerats. Vi har som mål att förutom att avläsa, kategorisera och kartlägga kundkretsens 
kommentarer även försöka ta reda på hur kundkretsens inställningar och uppfattningar ser ut. 
Målet blir att försöka finna mönster, struktur och huvudämnen i textmaterialet från de 
samlade kommentarerna. Vi samlade kundkretsens kommentarer från H&M:s aktiva sociala 
kanaler Instagram, Facebook och Twitter från tre olika datum, den 9:e januari då den första 
ursäkten publicerades av H&M (bild 2), den 10:e januari då den andra ursäkten postades (bild 
3), och den 16:e januari då slutligen det sista inlägget publicerades (bild 4). Materialet består 
av kommentarer både på svenska och engelska då H&M:s inlägg var offentliga globalt på de 
tre sociala kanalerna. De engelska kommentarerna har vi hanterat på sådant sätt att de inte 
direkt översatts men att innehållet kategoriserats och analyserats utifrån samma 
förutsättningar som de svenska kommentarerna. Vi förbehåller oss fritt att kommentera 
engelska kommentarer på svenska. 
 
 

  

    Bild 2: Första inlägget, 9:e januari (H&M 2018)            Bild 3: Andra inlägget, 10:e januari (H&M 2018) 
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Bild 4: Tredje inlägget, 16:e januari (H&M 2018) 

 

3.1 Innehållsanalys 

 
Vårt syfte med studien är att kartlägga hur kundkretsen uttrycker sig kring varumärket under 
H&M:s offentliga ursäktsinlägg (se bild 2, 3 och 4). För att kunna göra det valde vi att utföra 
en innehållsanalys, vilken är en typ av kvalitativ forskning, för att förstå människans 
förutsättningar i olika typer av situationer (Bengtsson 2016). Innehållsanalysen innebär att vi 
utifrån skriven text, i detta fall kommentarerna på H&M:s sociala kanaler, beskriver och drar 
slutsatser kring olika fenomen genom att bryta ner textdata och gruppera den i kategorier 
(Bengtsson 2016). Processen skedde ur ett objektivt perspektiv med ett systematiskt 
tillvägagångssätt för kategoriseringen av materialet utan påverkan av våra egna personliga 
värderingar, samt för att processen skulle vara så konsekvent som möjligt för att undvika 
utrymme för egen tolkning (Bengtsson 2016). Vi motiverade även vårt val av att göra en 
innehållsanalys med att det är en öppen och transparent metod som lämpar sig vid forskning 
som berör känsliga frågor (Bell & Bryman ss. 302). Vi bedömde att våra 
undersökningsområden kan uppfattas som känsliga då det berör människors personliga 
värderingar. Med denna metod riskerade vi inte heller att de personer som studerades 
påverkades av oss (Bell & Bryman ss. 302). Vi begränsade oss till tre inlägg som H&M 
postade på sina sociala kanaler, Facebook, Instagram och Twitter, i samband med 
reaktionerna som uppstod efter lanseringen av kampanjbilden “Coolest monkey in the 

jungle”. Tidsbegränsningen för vår studie är därmed kopplad till när inläggen postades, se 
tidslinje (bild 5), vilket är vanligt när forskningen berör en viss händelse i tiden (Bell & 
Bryman 2017). Vi valde att avsluta tidsperioden när insamlingen av materialet var klart.  
 



 

11 

 
Bild 5: Tidslinje 

 
Materialet som valdes att analyseras för vår studie kan antas uppfylla bedömningskriterierna 
som Bell och Bryman (ss. 523) hänvisar till; autenticitet, trovärdighet, representativitet och 
meningsfullhet. Trots att vi inte kan bekräfta sagesmännen bakom kommentarerna på sociala 
medier, bedömer vi att det förefaller äkta och att det är verkliga personer som har uttryckt sina 
åsikter, därav uppfyller materialet kravet på autenticitet (ibid ss. 523). Vi antar även att det 
finns en grund för åsikterna då de uppstod i samband med H&M:s lansering av kampanjbilden 
och de påföljande inläggen, därav bedöms materialet enligt Bell & Brymans (ss. 524) kriterier 
vara trovärdigt. Representativitet är mindre viktigt av den orsaken att vi inte kan avgöra 
populationen (ibid ss. 524), men då urvalet för studien är aktiva användare och besökare på 
H&M:s sociala kanaler, och eftersom att vi inte har satt någon annan begränsning för vårt 
urval, kan vi anta att urvalet består av både män och kvinnor, i varierande ålder och från olika 
kulturer och bakgrund. Slutligen bedömer vi att det insamlade materialet är tydligt och 
fattbart, varav vi uppfyller det sista kravet på meningsfullhet (ibid ss. 517). 
 

3.2 Analysmetod 

 
Vi valde att göra en manifest analys, vilket innebär att analysen går ut på att endast beskriva 
det uppenbara i texten, vad sagesmännen bakom kommentarerna på H&M:s sociala kanaler 
faktiskt säger. Detta innebär även att vi håller oss till den ursprungliga texten och använder 
samma ord som sagesmännen i vår analys (Bengtsson 2016). Vi använder oss även av ett 
induktivt förhållningssätt, varvid vi inte använder oss av en hypotes utan tar det insamlade 
materialet och knyter an det till existerande teorier (Bengtsson 2016). 
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Själva analysprocessen skedde stegvis och vi började med att själva läsa igenom allt material 
för att först och främst få en bild av helheten. Det första steget innebar sedan att det insamlade 
materialet togs ur sitt sammanhang, vi hänvisar till dessa som analysenheter, vilka är 
kommentarerna från de sociala kanalerna. Vi valde att ta med allt material som kunde 
relateras till incidenten, ett steg där den tidigare observationen av helheten medförde att vi 
redan nu kunde se kopplingar mellan analysenheterna och de teman som växte fram i slutet av 
analysen. Viss tolkning förekom som byggde på vår egen kunskap (Bell & Bryman 2017), 
vilket emellertid är grundläggande för denna typ av kvalitativ forskning för att inte ens egna 
värderingar ska påverka för mycket (Bengtsson 2016). I nästa steg koncentrerade vi 
analysenheterna som identifierades i första steget, genom att reducera antalet ord i enheten, 
detta resulterade i avkortade meningar. Vi var dock försiktiga med att det ursprungliga syftet i 
materialet kunde identifieras efter nedbrytningen (Bengtsson 2016). Dessa avkortade 
meningar reducerades ytterligare, och abstraherades, för att få fram den bakomliggande 
meningen (Bengtsson 2016). I detta steg hänvisar vi till avkortade analysenheter.  

 

 

Bild 6: Analysprocess 

De avkortade analysenheterna låg sedan till grund för kategorisering och tematisering. Detta 
innebar att vi jämförde enheterna genom att hitta likheter och olikheter, för att sedan dela in 
dem i underkategorier och kategorier (Bengtsson 2016). Vi fann följande tre övergripande 
teman; köpintentioner, rasism och reaktioner. Under dessa kategorier fick vi även fram 
flertalet underkategorier. I det sista steget av processen sammanställde vi allt material som vi 
valt ut till analysen och detta presenteras på ett överskådligt sätt i en bilaga för att ge läsaren 
en konkret uppfattning av analysresultatet. 

Granskningen av sammanställningen skedde ur ett neutralt perspektiv, utan några förutfattade 
idéer, vilket är väsentligt vid en manifest analys (Bengtsson 2016), och som sker i linje med 
syftet. I processen av analysen förekom det emellertid viss tolkning för att kunna bedöma 
kommentarerna och tematisera dem. Dessa tolkningar baserade vi på våra egna tidigare 
erfarenheter i den grad att det inte påverkade textmaterialets ursprungliga mening (Bell & 
Bryman 2017). 

Vi valde även att kvantifiera resultatet, vilket ofta förekommer vid denna typ av kvalitativ 
forskning (Bengtsson 2016; Bell & Bryman 2017). I detta steg sökte vi efter återkommande 
kopplingar och innebörder i det utvalda materialet, varvid vi även kunde styrka de kategorier 
som vi identifierade tidigare i processen (Bell & Bryman 2017). Vi numrerade även alla 
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analysenheter för att få en bild av andelen kommentarer som föll under de olika kategorierna. 
Vid kvantifieringen av vårt resultat från innehållsanalysen valde vi att inte bara fokusera på 
det som var mätbart, utan även det som vi kunde utläsa ur ett teoretiskt perspektiv (Bell & 
Bryman s. 305). Således kan vi argumentera för att vi använde oss av en form av integrerad 
design av flermetodsforskning, vilken innebar att vi med utgångspunkt i samma datamaterial 
använde oss av både en kvalitativ och kvantitativ metod för att få fram vårt resultat (Bell & 
Bryman ss. 598). 

 

4 Begränsningar 
 

Då denna metod av kvalitativ forskning saknar konkreta regler för hur processen ska gå till 
(Bengtsson 2016; Bell & Bryman 2017), har vi tolkat de fåtal riktlinjer som finns presenterade 
utifrån våra egna kunskaper inom området, samt applicerat de på upplägget för studien. För 
att studien tidsmässigt skulle bli hanterbar har vi valt att begränsa materialet till att utgå från 
de kommentarer som finns representerade under varje ursäktspost och utesluta posternas 
vidare delning. Valet av metod gör att vi inte kan ge en djupare bild av reaktionerna som 
uppstod, samt inte fullt ut beskriva varför de olika fenomenen uppstod i samband med 
lanseringen av kampanjbilden och H&M:s påföljande hantering av situationen. I 
analyskapitlet för vi dock ett resonemang kring fenomenen baserat på både det kvalitativa och 
kvantitativa resultatet från innehållsanalysen.  

 

5 Forskningsetik 
 

Innan vi påbörjade vår process valde vi att tolka de etiska principer och regler som skapats för 
att säkerställa att forskning går rätt till. Eftersom att det insamlade materialet hämtades från 
sociala plattformar på Internet kunde vi inte fullt ut följa dessa riktlinjer då de från början är 
avsedda att tillämpas vid forskning av den fysiska världen (Ågren 2013). 

Vi har inte informerat sagesmännen bakom kommentarerna om studien och dess syfte, eller 
bett om deras samtycke (Bell & Bryman 2017), men vi bedömer att de kommentarer som 
postats av användare och besökare på H&M:s sociala kanaler kan klassas som offentliga. Vi 
stödjer detta med att H&M:s egna sidor på dessa kanaler är publika, öppna för alla användare 
och att sagesmännen är medvetna om att deras inlägg finns tillgängliga för offentligheten 
(Ågren 2013). Kommentarerna har alltså publicerats i syfte att synas och inte i avseende en 
privat diskussion (Bell & Bryman 2017). Vi har skyddat sagesmännen genom att inte avslöja 
deras identiteter i vårt arbete, och därmed uppfyllt kravet på konfidentialitet och anonymitet 
(Bell & Bryman 2017). Vi har enbart använt det insamlade materialet i syfte för vår forskning 
(Bell & Bryman 2017), och vi har intagit ett neutralt perspektiv genom att göra en manifest 
innehållsanalys, varav vi i största mån har undvikit att vinkla sagesmännens ursprungliga 
åsikter. Vi bedömer att vår forskning uppfyller de etiska kraven som nämnts ovan och att den 
inte vållar sagesmännen skada. 
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6 Empiri 
 
Empirin består av det samlade kommentarsmaterialet utifrån de tre ursäktsinläggen från 
Instagram, Facebook och Twitter. Sammanlagt har vi insamlat 511 relevanta kommentarer. 
Dispositionen finns presenterad nedan i tabell, och vidare följer en översikt och beskrivning 
av hur kundkretsen uttrycker sig relaterat till varumärket.  

 

6.1 Köpintentioner 

 
Sagesmännen pratar i form av huruvida man kommer att fortsätta handla på H&M eller om 
man planerar att inte handla där efter incidenten. Köpintentioner blir alltså ett tema och ett 
område vi identifierar i materialet. Gällande köpintentionerna kan man se två extremer, 
antingen att man uttrycker sig i form av att man gärna vill ha möjlighet att köpa tröjan eller att 
man aldrig mer tänker bidra med några pengar till H&M och helt tänker sluta handla här. 
Sagesmännen ger alltså uttryck för både positiva och negativa köpintentioner. Negativa 
köpintentioner uttrycks på ett sådant sätt att andemeningen av innehållet är att man helt enkelt 
planerar att bojkotta företaget genom att avstå från att handla där. Bojkott blir således ett tema 
för negativa köpintentioner i analysen. För att ge en bild av hur man uttrycker negativa 
köpintentioner ges följande exempel:  
 
“I'm sorry, but you just lost one customer […] I'm a black proud man and I'm deeply upset by 

this reckless advertisement”  
(bilaga 1, kommentar 2, s. 1) 

 
“Ni har tappat mig som kund. Hejdå.”  

(bilaga 1, kommentar 18, s. 3) 
 

“Never shopping there again. Used to be my favourite store”  
(bilaga 1, kommentar 1, s.1) 

 
Sagesmannen i det översta inlägget menar att H&M har förlorat honom som kund efter 
incidenten och att han känner sig djupt upprörd över den galna reklambilden. Referenser finns 
också till hans hudfärg. Många kommentarer av denna typ finns inom området. Man beskriver 
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att man inte längre kan betrakta sig som kund på H&M efter incidenten. Den tredje 
kommentaren här ovan beskriver också något av en känslomässig separation. Sagesmannen 
hade H&M som sin favoritbutik, men efter händelsen tänker man aldrig mer handla här. 
 
En annan form av kommentar är den som innebär att man sprider sin egna negativa 
köpintention vidare och avråder även familj och vänner att fortsätta handla på H&M. Det 
förekommer också att man genom att uttrycka sig i kommentarsfälten uppmuntrar andra till 
bojkott:  
 
“I am boycotting H&M and I already convinced some of my friends to do so too. People want 

actions, not dull apology messages”.  
(bilaga 1, kommentar 9, s. 2) 

 
“Please don´t buy from here. Anyone reading this should save their money”  

(bilaga 1, kommentar 51, s.7) 
 

Sagesmännen uttrycker också på andra sätt hur incidenten påverkat dem på ett så pass 
negativt känslomässigt sätt att man bedömer att det är tillräckligt för att helt sluta handla av 
företaget. Det anknyter till individens känsla av etik och moral, då man upplever att en 
liknelse gjorts mellan färgade människor och apor varpå man bedömer att ett beteende som 
bojkott ligger närmast tillhands: 
 
“I will never in a million years buy any product from an organisation that calls other humans 

monkeys”  
(bilaga 1, kommentar 12, s. 2) 

 
Upprörda känslor för att man uppfattar att en rasistisk intention hos kampanjbilden är frekvent 
i materialet som handlar om negativa köpintentioner. Det är en återkommande anledning till 
varför man beskriver att man ej kommer fortsätta vara H&M-kund:  
 

“Some of us accept your apology but you'll never see me supporting racist propaganda. I'm 
so done with H&M”  

(bilaga 1, kommentar 4, s.1) 
 
Sagesmännen uttrycker sig också med en viss ambivalens om huruvida köpbeteendet kommer 
att påverkas eller ej. I kommentaren nedan finns en ansats att beskriva att om H&M begår fler 
misstag tänker man sig en bojkott. 
 

“Misstag? […] Ni hade aldrig tagit bort detta om inte vi hade reagerat […] Men om ni 

tänker fortsätta med era misstag har ni förlorat en kund”  
(bilaga 1, kommentar 23, s. 23) 

 
En annan andemening i en del av inläggen är att man handlat på H&M men i och med 
incidenten kommer man nu att returnera de varor man köpt. Man bedömer att H&M inte varit 
försiktiga i hur de agerar och därför gjort ett grovt fel. Sagesmannen nedan bedömer det 
tillräckligt för att göra en retur och aldrig mer handla hos företaget: 
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“I bought clothing from H&M for my fiancé for Christmas and TOOK IT ALL BACK. I won't 

ever shop at H&M again. There are too many companies that pay attention and are aware of 
each move they make for H&M to be out here not paying attention” 

(bilaga 1, kommentar 38, s. 6) 
 

När sagesmännen pratar om att händelsen påverkat deras shoppingintentioner hos H&M på ett 
positivt sätt är antalet kommentarer färre än de med negativ intention från alla tre sociala 
kanalerna. Andemeningen av innehållet i kommentarerna är att man kommer att fortsätta 
handla på H&M även i framtiden. De som givit uttryck för fortsatta köpintentioner är till 
övervägande del också redan existerande kunder hos företaget. Kommentarerna i materialet 
ser ut på följande sätt: 
 

“I´m still buying don´t listen to the overly sensitive triggered left. They´ll get offended for 

anything”  
(bilaga 1, kommentar 61, s. 8) 

 
Sagesmannen uttrycker att dels bevaras köpintentionerna och dels anser man sig inte 
nämnvärt känslomässigt påverkad av incidenten, de som låter sig påverkas betraktas som 
känsliga. Andra ordalag som används för att beskriva motiv till oförändrade köpintentioner 
visas i nästa typ av kommentar:   
 
“I think anyone can make a mistake! I love H&M! I will still shop there! We have to forgive!” 

(bilaga 1, kommentar 60, s. 8) 
 
Här pratar man om misstag, och att man känslomässigt fortfarande har ett starkt band till 
H&M trots detta misstag. Ett inslag av förlåtande och överseende finns också representerat i 
kommentaren. Misstaget är enligt sagesmannen inte av den allvarlighetsgrad att man ändrar 
sina köpintentioner. I kommentaren här under är det istället positiva köpintentioner gentemot 
tröjan som uttrycks. Sagesmannen vill ha möjlighet att köpa denna. Produkten har gett ett 
positivt intryck och skapat en vilja till köp:  
 

“Is there anyway I can still get the coolest monkey in the jungle hoodie?”  
(bilaga 1, kommentar 66, s. 9) 

 
Även ordalag som beskriver att man genom att få en kompensation av företaget fortfarande 
kan tänka sig behålla positiva köpintentioner finns representerade. Här önskar sagesmannen 
något i form av en rabatt för att behålla sitt köpbeteende. Vad man kan se är att denna typ av 
kommentar gärna inspirerar andra, eller att kommentaren följs av en annan sagesman med 
samma innebörd i dess kommentar. Uttryckssättet kan se ut på följande vis: 
 

“Send me a very decent coupon and I may consider shopping with you again @HM”  
(bilaga 1, kommentar 65, s. 9) 

 
“Y'all have great discounts so I'm still shopping there”  

(bilaga 1, kommentar 57, s.8) 
 
I denna kategori finns också de som särskiljer företagets handling från sina egna 
köpintentioner. I kommentaren nedan beskrivs att trots att man bedömer H&M:s handlande 
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kring kampanjbilden som felaktigt och inte står bakom detta så avser man ändå att fortsätta 
handla här för att man gillar designen: 
 
“Im not support them but I bought their product because I like and love model and design of 

their fashion” 
(bilaga 1, kommentar 64, s.9) 

 

6.2 Rasism 

 
En övergripande del av materialet beskriver olika etiska och moraliska ställningstagande 
gällande huruvida kampanjbilden var rasistisk eller ej. Återigen delas kommentarernas natur i 
två motpoler. De som inte alls ser en rasistisk koppling i bilden, och de som anser att bilden är 
mycket rasistisk. Oavsett vilken grundinställning som finns representerad i varje kommentar 
är innehållet känslomässigt starkt. Temat för analysområdet handlar om rasism. De sagesmän 
som beskriver att kampanjbilden var rasistisk har ett övergripande innehåll av att polarisera en 
annan grupp emot hans eller hennes ståndpunkt. Det handlar i grunden om vad som är rätt och 
fel, etiska ståndpunkter. Det samma gäller för gruppen som anser det motsatta, att bilden inte 
var rasistisk. Sagesmännen beskriver rasism på följande sätt: 
 
“The amount of white people in the thread not seeing the issue and saying it was not racist is 

beyond me”  
(bilaga 1, kommentar 72, s.10) 

 
“[…] a man that has never been a victim of racism and so can't understand our frustrations” 

(bilaga 1, kommentar 77, s.10) 
 
“Jag älskar hur alla som inte är rasifierade ska tala om för de som är rasifierade vad som är 

kränkande eller inte kränkande och vad som är rasistiskt eller inte […]”. 
(bilaga 1, kommentar 91, s.12) 

 
Man uttrycker således att de som inte känner sig kränkta och påverkade av det rasistiska 
budskapet i bilden inte kan ha en åsikt om huruvida bilden var rasistisk, inte heller kan man 
förväntas ha någon djupare förståelse för de som känner sig kränkta. Är man inte själv svart 
eller afroamerikan kan man alltså inte förväntas förstå rasismen. Vidare talar man om den 
känsliga historiska referensen mellan apor, svarta och afroamerikaner:  
 

“Black people have always been called monkeys and still are and that´s why we are upset 

about it. Even if IT was a mistake, they have to think about stuff like that because […] they´re 

a big company”  
(bilaga 1, kommentar 116, s.16) 

 
“WE ARE NOT MONKEYS”  

(bilaga 1, kommentar 95, s.12) 
 

“It was super racist " coolest monkey in the world with a black little boy in a hoodie"!!” 

(bilaga 1, kommentar 112, s.15) 
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En del beskriver även att H&M som företag skulle vara rasistiskt, då man kopplar ihop 
händelsen med naturen av ett helt företag och uttrycker att H&M är rasistiska: 
 

“What a genius way to recreate yourself and promote your racist brand […]”  
(bilaga 1, kommentar 88, s.11) 

 
Motpolen, de sagesmän som menar att kampanjbilden inte var rasistisk, står för ungefär lika 
stor andel i materialet från alla sociala kanaler. Man använder sig även här av starka 
känslouttryck. Sagesmännen kan tala om att man drar förhastade slutsatser om bildens natur, 
eller är för snabb med att göra rasistiska referenser:  
 

“I saw nothing wrong with it. Sadly people jumped on the "racist" card” 
(bilaga 1, kommentar 162, s. 22) 

 
“Tycker inte att ni gjort fel. Frågan är varför folk ser bilden som rasistisk, säger mer om dem 

än er”  
(bilaga 1, kommentar 183, s. 24) 

 
Man uttrycker i vid utsträckning att rasistiska associationer ligger hos den som själv har 
rasistiska värderingar och frikopplar bildens tolkningsbarhet från sammanhanget. En annan 
gren av kommentarer beskriver hur kopplingen mellan apor och hudfärg saknar grund eller 
giltighet i sammanhanget: 
 

“People finding a link between a monkey and a skin colour are the racists. You must be so 

insecure about your skin colour that you find offence from something that had no direct 
correlation”.   

(bilaga 1, kommentar 201, s .27) 
 

“They aren't exactly comparing him to what it says on the hoodie so how can it be racist?” 

(bilaga 1, kommentar 217, s. 30) 
 

6.3 Förlåtande 

 
Ett annat tema för analys är hur företagsursäkten mottages av sagesmännen. Kvantitetsmässigt 
står denna kategori för en mindre del av temat rasism. Igen finns två motpoler som delar 
materialet i hur man pratar. Det ges uttryck för att man känslomässigt förlåter och har 
överseende med misstaget från H&M. Centralt är att man pratar om kampanjbilden som ett 
misstag i kontexten av förlåtande. Den andra motpolen beskriver att misstaget är oförlåtligt 
och att det inte kan överses. De sagesmän som pratar om förlåtande och överseende uttrycker 
sig med följande ordalag:  
 
“H&M är inte ensamma om att göra misstag. Alla gör det, mer än en gång. Bra åtgärder och 

offentlig ursäkt räcker […]”  
(bilaga 1, kommentar 290, s. 41) 

 
“This apology got me feeling like the coolest monkey in the jungle. Thank u H&M” 

(bilaga 1, kommentar 262, s. 38) 
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“don't apologize, it's not your fault if some idiots will cry over something that isn't offensive 

in any way”.  
(bilaga 1, kommentar 314, s.44) 

 
Grunden till varför man accepterar företagsursäkten är skilda i dessa tre inlägg. Sagesmannen 
i den första kommentaren beskriver att H&M begått ett misstag men även att misstag är något 
naturligt och att en ursäkt väger upp för att hen skall vara positivt inställd till företaget. Det 
andra inlägget är mer direkt gillande och beskriver själva ursäkten som något som har 
genererat positiv attityd gentemot företaget. Det tredje inläggets andemening är att inget 
misstag begåtts från första början och att företaget således inte har något att be om ursäkt för. 
Gemensamt är att alla inläggen accepterar företagsursäkten. En annan typ av inlägg är när 
sagesmannen uppfattat kampanjbilden som stötande och rasistisk men accepterar trots detta 
ursäkten: 
 

“As a young black boy, for me we need to move forward but personally I accept your 

apology” (bilaga 1, kommentar 293, s. 41) 
 

Motpolen, icke-accepterande av ursäkt uttrycks i känslomässiga termer och representeras av 
prat av denna typ av ordalag: 
 
“[…] ni vet ju precis vad ni gör när ni fotar en vit kille med survivor expert på tröjan, och en 

svart kille med coolest monkey in the jungle. Detta är ju en lam ursäkt”  
(bilaga 1, kommentar 325, s. 46) 

 
“This has sparked a global argument and I think this might slightly affect my attitude towards 

buying clothing at H&M but if H&M proves themselves i think markets would slowly get 
better- How do you improve yourself? 1 show us necessary precautions have been put in 

place to make sure this never happens, 2 Someone must be held accountable”  
(bilaga 1, kommentar 329, s.47) 

 
“Too late to apologise “  

(bilaga 1, kommentar 324, s.46) 
 
Dels pratar man om att det fanns en intention bakom kampanjbilden, och att det inte var ett 
misstag, dels pratar man om att attityden gentemot H&M förändrats till det sämre i och med 
incidenten. Vikten av åtgärder i linje med den egna uppfattningen om vad som är etiskt är 
även viktigt för sagesmännen. Slutligen finner man ordalag av att sagesmännen inte alls 
godtar ursäkten, skadan är skedd, det är försent att be om ursäkt.  
 

6.4 Överreaktion  

 
I motsats till många negativa kommentarer finns det i materialet de sagesmän som hävdar att 
sättet människor har reagerat på kampanjbilden är överdrivet, analysområdet handlar om 
överreaktion. Kvantitetsmässigt står området av materialet för en medelstor andel. Man menar 
på att H&M troligtvis inte hade för avsikt att förolämpa människor och att anledningen till de 
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negativa reaktionerna grundar sig i missuppfattningar kring bilden. 
 

“Everyone without an agenda and understand what H&M is about know that this is 

completely out of proportion. Great company, fantastic people and owners with high and 
solid values. […].”  

(bilaga 1, kommentar 368, s.52) 

 
Sagesmannen ovan hävdar att de människor som känner till H&M borde också känna till 
företagets ståndpunkter när det kommer till rasism och mångfald, samt att anställda och ägare 
av H&M har goda värderingar. Sagesmännen bakom liknande kommentarer vill framhäva 
H&M:s goda sidor, uttrycker sin lojalitet till märket och ber andra uppskatta detta istället för 
att förstöra H&M butiker: 

“[…] They tried to explain themselves and at least addressed the subject at hand. People 
should appreciate it instead of trashing their stores and stealing their products.”  

(bilaga 1, kommentar 338, s.48) 

 

“Love the brand. I´m in your store EVERY OTHER DAY! I truly belive it was an unfortunate 

moment where guards where let down, however everyone is taking this to the extreme. I 
support @hm as long as the company continues to remain transparent and open to HEALTHY 

critisism.”  

(bilaga 1, kommentar 416, s.60) 

 

“Racism is unacceptable, but violence is no way to handle things, I am embarressed for those 

who resorted to it. I'm sorry for those who had to suffer for something they had no hand in.” 

(bilaga 1, kommentar 358, s. 51) 

 
Även i kommentarerna ovan försöker sagesmännen försvara och rättfärdiga H&M:s misstag 
samt framhäva att andra klart överreagerar. Man menar att H&M har kommit med välvilliga 
förklaringar till misstaget att lansera kampanjbilden, och människor borde uppskatta H&M:s 
försök till att göra rätt för sig istället för att misskreditera dem och vandalisera deras butiker. 
Flertalet kommentarer i denna analysenhet följer samma linje, de ovanstående anser att även 
om det var ett olyckligt ögonblick och att rasism är oacceptabelt, har H&M tagit till sig all 
kritik på ett ansvarsfullt sätt och agerat därefter för att hantera situationen. Vandaliseringen av 
H&M:s butiker uppfattas som ett icke godtagbart och olagligt beteende:   

“I find this very funny that we care about a child in a hoodie while there are people dying 
needlessly all over the world and nobody bats an eye.”  

(bilaga 1, kommentar 330, s.47) 

 

Flera sagesmän, likt ovanstående inlägg, uttrycker sin förundran över människors starka 
reaktioner, och menar att bilden inte är värd all uppståndelse. Människor borde istället rikta 
sin uppmärksamhet mot andra händelser i världen som orsakar människor betydligt mer 
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skada. En stor andel kommentarer menar på att människor är alltför känsliga, och att detta 
handlar om en oskyldig händelse som har gjorts mycket större än vad den egentligen är, här 
betonar man också gärna att de med annan uppfattning har fel: 

“De som såg en apa i tröja kanske skulle se över sitt eget slöa sinne” 

(bilaga 1, kommentar 373, s. 53) 

 

6.5 Skuldbeläggande 

 

I kontrast till den försvarande reaktionen finns det en likvärdig mängd kommentarer som 
lägger skuld på H&M för situationen som uppstått efter lanseringen. Analysområdet blir 
skuldbeläggande. Många uttrycker sin ilska genom användning av hatiska skällsord och anser 
att H&M borde skämmas: 

“Give me a break. […] This is hardly the first time you've had to pull a product that was so 

offensive it left us shaking our heads in amazement”  

(bilaga 1, kommentar 430, s.62) 

“I'm against violence, but the fact that it's not the first time your company is involved in this, I 

think you deserve it”  

(bilaga 1, kommentar 439, s.64) 

 
Flertalet sagesmän anser även att företaget förtjänar kritiken som riktats mot dem, likaså 
vandaliseringen av deras butiker i Sydafrika: 

“Get out of Africa @HM burn to hell if it´s possible”  

(bilaga 1, kommentar 461, s. 66) 

 
Det råder delade meningar hos sagesmännen med skuldbeläggande kommentarer huruvida 
incidenten var ett misstag eller inte. Diskussionerna om incidenten ska ses som ett misstag är 
central i materialet. Somliga hävdar att H&M avsiktligt strävade efter att skapa de rasistiska 
associationerna, medan andra istället anser att det rörde sig om företagets inkompetens och 
ignorerande av kunder inom vissa försäljningsmarknader. Dessa motstridiga känslor grundas i 
antagandet om att kampanjbilden måste ha passerat kontroller och synats innan den 
godkändes för publicering: 

“Helt ofattbart H&M. Är så chockad och besviken över denna totala inkompetens. […]” 

(bilaga 1, kommentar 453, s. 65) 

 
”"Unintentional" right ”  

(bilaga 1, kommentar 458, s. 66) 
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Flertalet sagesmän är förvånade över att ingen kunde förutspå vad bilden skulle skapa för 
reaktioner. Sagesmannen nedan hade förväntat sig mer från H&M:s sida, både ur den aspekt 
att det inte borde ha hänt, samt att någon måste stå till svars för händelsen.  

Hm´s job is literally to evaluate how the public will react to their product. In my view i feel as 
if there was a lot of ignorance in this incident and someone should be held accountable 

(bilaga 1, kommentar 471, s. 67) 

 
Likaså uttrycks det av flera sagesmän att de kräver få veta vem eller vilka som var ansvariga 
för kampanjbilden och att dessa ställs till svars för incidenten. Somliga går längre och yrkar 
på att dessa personer omedelbart borde avskedas:  

“We want to know the person/persons responsible for dressing this child in that monkey 

hoodie and hoping they got fired”  

(bilaga 1, kommentar 474, s. 68) 

 

6.6 Gillande 
 

Ett tema för analys är också den som enbart använder positiva ordalag kring kampanjbilden. 
Sagesmännen pratar om att man uteslutande har positiva känslor gentemot H&M och bilden, 
samt uttrycker gillande. Dispositionsmässigt är denna andel mindre än de andra fem 
analysområdena. Sagesmännen uttrycker att de verkligen gillar tröjan och att de gärna vill ha 
möjlighet att köpa denna: 

 
“I really like the sweater man”  

(bilaga 1, kommentar 498, s. 69) 
 

“I want one of them hoodies too”  
(bilaga 1, kommentar 497, s. 69) 

 
Här uttrycker man alltså både gillande gentemot produkten, vilket både kan beskrivas som en 
positiv köpintention och positiva känslor gentemot företagets omtalade tröja. En annan typ av 
kommentar i samma kategori är då man använder sig av rena känslouttryck gentemot H&M. 
Här pratar man om beundran och varumärkeskärlek. Sagesmännen nedan beskriver dels att 
H&M ej ska döma sig själv hårt, och dels att man tycker att företaget är bra. Man uttrycker 
också rena kärleksförklaringar:  
 

“Don't be hard on yourselves! You guys rock! @hm”  
(bilaga 1, kommentar 499, s. 69) 

 
“Never stop! I love you guys!”   
(bilaga 1, kommentar 501, s.69) 

 
“i Love HM”  

(bilaga 1, kommentar 506, s.70) 
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7 Analys 

7.1 Köpbeteende 

 
I materialet pratar man om negativa köpintentioner då man anser att incidenten var så pass 
allvarlig att det påverkar köpintentioner och köpbeteende. Dispositionsmässigt visar materialet 
55 kommentarer gällande negativa köpintentioner, kontra 13 positiva eller icke-förändrade. 
Bilden som skapas är alltså att fler i kundkretsen beskriver att man kommer sluta handla hos 
H&M än de som fortfarande handlar. Negativa köpintentioner uttrycks i enlighet med 
kommentaren nedan. Förklaringen kan dels ligga i kundens grad av involvering i varumärket, 
där kundens involvering definieras som ett genuint intresse i organisationen, delade 
värdegrunder med organisationen och viljan att fortsatt vara kund hos företaget (Ingram et al. 
2005 s. 244). Författarna finner indikationer på att konsumenter med stark involvering i 
varumärket har större överseende med ett oetiskt beteende när man bedömer att skadan är låg, 
men tvärtom visar konsumenter med stark företagsinvolvering att om man finner skadan stor, 
är det för denna grupp svårare att ha överseende. Kommentar 25 nedan antyder involvering i 
företaget men uttrycker också stor besvikelse gentemot företaget utifrån incidenten. I enighet 
med Ingrams et al. studie (2005) kan en kundkrets med stark varumärkesinvolvering alltså 
uppfatta händelsen som alltför allvarlig för att ha överseende och vänder sig istället bort från 
varumärket.       

“Never shopping there again. Used to be my favorite store” 
(bilaga 1, kommentar 1, s.1) 

                      

” I have always liked to shop at H&M but after this unbelievable picture of the child I will 

never shop here again” 

(bilaga 1, kommentar 25, s.4) 
  

En annan möjlig förklaring till den övervägande negativa effekt på köpbeteende som 
materialet visar är Creyers et al. (1997) diskussion om etiska referenspunkter. Förväntar sig 
kundkretsen att H&M skall agera etiskt korrekt utifrån den egna referenspunkten och man 
bedömer att företaget inte har gjort det, är man beredd att straffa företaget genom minskade 
köpintentioner. Det skall noteras att dessa är köpintentioner och inte ett faktiskt köpbeteende. 
Gällande ren bojkottsaktivitet och att sprida negativa ordalag om ett företag efter ett etiskt 
tvivelaktigt beteende från ett företag finner Bagozzi, Grappi et al. (2013) att ju större 
överträdelse kundkretsen uppfattar att företaget gjort, ju mer sannolikt är det att man reagerar 
med ilska och avsky, vilket också visar sig innebära stå i relation till att kundkretsen sprider 
negativa åsikter om företaget till andra, samt rena köpstopp och bojkotter (Bagozzi, Grappi et. 
al 2013).  

Materialet visar även en liten andel fortsatt positiva köpintentioner hos H&M, se 
kvantifieringstabell och kommentar nedan. 

“I´m still buying don´t listen to the overly sensitive triggered left. They´ll get offended for 
anything” (bilaga 1, kommentar 61, s. 8) 

 
För att förklara det kan resonemang kring vad som skapar attityder användas. Banytė et al. 

(2007) framhåller att vi skapar attityder utifrån vår uppfattning av verkligheten, våra känslor, 
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vår intention och vilja. Om man likt kommentaren ovan inte uppfattar att något fel begåtts, 
kommer det också att spegla den egna attityden till det som inträffat. 

 

7.2 Rasism 

 
Debatten kring huruvida H&M:s kampanjbild var rasistisk eller inte utgörs av en omfattande 
del av det insamlade datamaterialet och det finns en tydlig uppdelning av kundkretsen inom 
detta område. Det är intressant att se att 89 kommentarer representerar de sagesmän som 
reagerade starkt negativt, medan 102 kommenterar representerar de som satte sig emot den 
rasistiska kritiken och hävdade att bilden inte var rasistisk (se kvantifieringstabell, tema 3 och 
4). De konträra reaktionerna grundar sig i individernas varierande uppfattningar om etik och 
de moraliska värderingar som individen baserar sin bedömning på kring vad som är rätt och 
fel (Sherwin 1983). Marknadsföring tenderar generellt att ifrågasättas, men Brunk (2010) 
hävdar att marknadsföring riktad mot utsatta grupper, i detta fall mörkhyade, är ett av de mer 
kritiska områdena, vilket kan ge förståelse för den uppståndelse som skapades kring 
kampanjbilden. Det finns tydliga kopplingar till mörkhyades historia och att de gjorts till 
föremål för rasism, vilket syns i nedanstående kommentar. 
 

“Is it 2018, because you guys made me feel like living in the 1610s by the way that racist 

things were posted.”  
(bilaga 1, kommentar 98, sida 13) 

 
Det kan även finnas ytterligare förklaring till de hårda ord som riktades mot H&M, Trump 
(2014) påvisar nämligen att när företagets misstag är av personlig relevans för individen 
uppstår det en direkt koppling mellan individen, dess förväntningar och syn på företagets 
uppförande, vilket leder till en stark reaktion. Detta kan resultera i att individen uppfattar 
marknadsföringen som oetisk, men även att det ansvariga företaget anses vara oetiskt, vilket 
kommentaren nedan illustrerar. 
 

“When your true racist colours have been exposed”  
(bilaga 1, kommentar 74, sida 10) 

 
Vidare ser vi de kommentarer som hävdar att kampanjbilden inte alls var av oetisk karaktär. 
Denna reaktion kan beskrivas utifrån teorin om moralisk frikoppling, vilket innebär att 
individens moralbaserade värderingar och företagets beteende skiljs åt (Brunk et al. (2017). 
Dessa sagesmän hävdar även att H&M inte hade för avsikt att framkalla kopplingar till 
rasism, se kommentar nedan. Således kan man finna förståelse för att en stor andel av att 
kundkretsen inte reagerade alls, eller endast måttligt. 
 
“Honestly, I didn't see that a racist. […] I'm damn sure H&M had no intention of portraying 

anything racism.”  
(bilaga 1, kommentar 169, sida 23) 

 
Kommentarer som följer i samma linje med ovanstående kan tänkas bero på att individen har 
byggt upp en stark relation till H&M som påverkar kundens bedömning av händelsen, en så 
kallad bufferteffekt (Ingram et al. 2005). Således ges H&M utrymme att begå misstag av 
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oetisk karaktär som inte orsakar en reaktion hos individen. Det är även värt att nämna att de 
starka skillnaderna även kan vara beroende av den ambivalens som finns hos kundkretsen, där 
somliga värderar etik och moral som något mycket viktigt och därav uttrycker sig i starka 
ordalag gentemot H&M, medan andra helt enkelt inte bryr sig (Attalla & Carrigan (2001). 
 

“Posting the photo of the boy was a step against racsism. It shows that we are soo over this 

whole thing! People who are upset about this just can get racism out og their heads- for me it 
doesn´t exist anymore, at least not in my world.” 

(bilaga 1, kommentar 239, s. 35) 
 
De historiska kopplingarna refereras till även i motreaktionerna, där man anser att rasism är 
uttjatat. I ovanstående kommentar hävdar sagesmannen att lanseringen av kampanjbilden var 
ett agerande mot rasism. Detta kan möjligen förklaras genom att diskutera moral som rotar sig 
i historien, och att H&M faktiskt ansåg att de var nytänkande och gjorde det som de ansåg var 
rätt (Govier & Verwoerd 2002). 
 

7.3 När företaget ber om ursäkt 

 
Ett område som finns representerat i analysmaterialet är kundkretsens uttryck att förlåta eller 
inte förlåta incidenten baserat på ursäktsinläggen. I enighet med innebörden av kommentar 294 
nedan visar litteraturen att en offentlig ursäkt och påföljande åtgärder har mildrande effekt på 
reaktionerna hos allmänheten (Coombs 2015, Govier & Verwoerd 2002). Materialet visar så 
också en övergripande tyngdpunkt på de förlåtande kommentarerna där icke accepterande av 
ursäkterna utgör en mindre andel. (se kvantifieringstabell tema 5 och 6). Govier & Verwoerd 
(2012) som undersöker publika ursäkter vid politiskt spända lägen av etisk natur framhåller att 
typen publika moraliska ursäkter söker förlåtelse och är en inbjudan till försoning. Sökandet 
efter att reparera en relation är också central för moraliska ursäkter (Govier & Verwoerd 2012 
s. 68). Genom att förstå H&M:s offentliga inlägg som moraliska ursäkter kan man kanske finna 
förståelse för dispositionen av kommentarerna som behandlar förlåtande.     

 
“H&M är inte ensamma om att göra misstag. Alla gör det, mer än en gång. Bra åtgärder och 

offentlig ursäkt räcker […]”  

(bilaga 1, kommentar 290, s. 41) 

 
Vidare beskriver författarna att processen när en ursäkt accepteras fungerar så att offret eller de 
berörda parterna finner en konkret anledning att förlåta motparten genom innebörden i ursäkten 
(Govier & Verwoerd 2012 s. 68) En sådan ansats finns i kommentar 300 nedan där man vägt 
företagets ursäkt gentemot att man personligen starkt ogillar innebörden av tröjan. 

 
“Personally I disliked the hoodie and what it meant to us, black people, but I wouldn't 

completely stop shopping there. They apologized, and I feel as if they will improve on their 
future apparel and it's messages” 

(bilaga 1, kommentar 296, s.42) 
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Även om man kan påvisa att en ursäkt ger reaktioner som förlåtelse och reparerad relation 
parterna emellan är så inte alltid fallet. Materialet visar också innebörder i enighet med 
kommentar 330 nedan. Orsaken kan vara att den berörda parten bedömer att ursäkten inte till 
fullo är hängiven, oärlig, icke fullt erkännande eller inte visar att man tar på sig det fulla ansvaret 
för det som inträffat. Vidare framhåller författarna att en ursäkt också kan ses som ett löfte att 
vidta konkreta åtgärder (Govier & Verwoerd 2012). Det är intressant då även en del av 
materialet påvisar sådana indikationer på att H&M i och med sin ursäkt givit ett löfte, se 
kommentar 333. 

 
“Apology not accepted y´all still racist I never shop at your store again @hm” 

       (bilaga 1, kommentar 326, s.46) 

 
“This has sparked a global argument and I think this might slightly affect my attitude towards 

buying clothing at H&M but if H&M proves themselves I think markets would slowly get 
better- How do you improve yourself? 1 show us necessary precautions have been put in 

place to make sure this never happens, 2 someone must be held accountable” 

(bilaga 1, kommentar 329, s.47) 

 

7.4 Överreaktion 

 
Ett område som finns representerat i det insamlade materialet är den del av kundkretsen som 
hävdar att de negativa reaktionerna i samband med kampanjbildens lansering är överdrivna 
och att händelsen har förstorats upp, liknande nedanstående kommentar. 
 

“People are honestly just waiting for an opportunity to lash out […]. It's annoying how 

people always find a way to make something out of nothing.” 
(bilaga 1, kommentar 350, s. 49) 

 
Detta kan också kopplas till individens etiska värderingar, samt dennes attityd gentemot 
H&M. Attityd byggs upp och utvecklas under en längre tid (Ajzen & Fishbein 2000), och ju 
längre tid desto mer resistent blir den och desto mer säker blir individen om dess egna attityds 
riktighet (Banyté et al. 2007). Således kan det tänkas finnas en förklaring till de nedanstående 
kommentarer där sagesmännen är övertygade om att deras åsikt kring händelsen är korrekt 
och därmed häpnar över andra som reagerar negativt. 
 

“This is so dumb I can't even explain it.” 
(bilaga 1, kommentar 331, s. 47) 

 
“Sorry, but this whole upsetism is the largest bullshit I have seen recently. I hate idiotic.” 

(bilaga 1, kommentar 335, s. 48) 
 
Denna motreaktion till kritiken kan grunda sig i ambivalensen länkad till uppfattningen av 
etik och moral, där kundkretsen inom detta analysområde inte anser att etik har en avsevärd 
betydelse för dem (Attalla & Carrigan 2001). Dessa kommentarer följer i linje med 
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nedanstående kommentarer, där det uttrycks att man helt enkelt inte bryr sig och menar på att 
även andra borde lägga sin energi på viktigare saker. 
 

“Jesus who cares” 
(bilaga 1, kommentar 384, s. 55) 

 
“Everyone needs to get over it already just like everyone else. There´s waaaayyy more 

important things to worry about than a sweather. Get over it!” 
(bilaga 1, kommentar 385, s. 55) 

 
Det finns även en representativ del av materialet där man försvarar H&M och anser att 
företaget inte förtjänar den kritik och de protesterande aktioner som har riktats mot dem. 
Återigen kan man koppla detta beteende till bufferteffekten, där den starka relationen till 
H&M resulterar i att individen blundar för misstaget (Ingram et al. 2005). 
 
“You people have no right to do this with H&M! H&M is the most generous company […]!” 

(bilaga 1, kommentar 356, s. 50) 
 

7.5 Skuldbeläggande 

 
En förhållandevis stor andel av kundkretsen skuldbelägger H&M för lanseringen av 
kampanjbilden, i dessa 73 kommentarer uttrycktes ilska och hat gentemot företaget. I 
nedanstående kommentarer hävdas det att lanseringen av kampanjbilden inte var ett misstag 
och man ifrågasätter H&M:s värderingar, kompetens och hantering av situationen. Detta 
beteende kan relateras till individernas etiska uppfattningar, där man bedömer att H&M:s 
agerande inte går i linje med ens egna värderingar (Sherwin 1983), samt den uppfattning 
individerna hade sedan innan om företagets etiska ståndpunkter. Det sistnämnda förklaras 
genom att studera Kahneman och Tverskys (1979) möjlighetsteori, där H&M:s handlande 
avvek från kundkretsens förväntningar och således bedömdes utifrån denna referenspunkt 
(Creyer & Ross Jr. 1997). Beteendet kan även relateras till Coombs och Holladays (2008) 
diskussion kring ett företags val av hantering av en kris. H&M:s val av strategi och företagets 
sätt att uttrycka sig på i de sociala kanalerna kan således ha påverkat kundkretsens 
mottagande och respons, i detta fall på ett negativt sätt. 

“Shame shame! It is clear with intention.” 

(bilaga 1, kommentar 451, s. 65) 

 

”Showed your true colours.” 

(bilaga 1, kommentar 420, s. 61) 

 

“It's obvious that you are incompetent, that's obvious. Now, to damage control, shall we?” 

(bilaga 1, kommentar 421, s. 62) 
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Vidare kan man se flertalet kommentarer som uttrycker sig i liknande ordalag som 
nedanstående kommentar, här hävdar man att H&M borde ha insett att kampanjbilden kunde 
upplevas som förolämpande. Den personliga relevansen kopplas därmed till misstaget och då 
upplevelsen av att H&M kränkt individen direkt på ett personligt plan utvecklas en negativ 
uppfattning om företaget och individen reagerar starkt (Trump 2014). 

“Instead of being sorry and watch more of what u take pictures of, ask yourself if this could 
offend someone. […] Some could feel offended and that should not happen. So here is your 

scandal have fun” 

(bilaga 1, kommentar 418, s. 60) 

 

Slutligen finns det representerat den del av kundkretsen där man kräver att få veta vem eller 
vilka som bar ansvaret för att kampanjbilden lanserades. I dessa kommentarer uttrycker man 
att H&M är ignoranta som inte upptäckte de negativa associationerna som framkallades av 
bilden och att de som låg bakom lanseringen borde sparkas från företaget. Detta kan kopplas 
till samma förklaring varför människor har svårt att acceptera en företagsursäkt. Denna 
kundkrets anser att H&M inte gör tillräckligt för att rätta till situationen och kräver att 
företaget visar på praktiskt agerande (Govier & Verwoerd (2002). 

”Fire your marketing team they gave the agency the brief and approved the final output.” 

(bilaga 1, kommentar 434, s. 63) 

“Hm´s job is literally to evaluate how the public will react to their product. In my wiew i feel 

as if there was a lot of ignorance in this incident and someone should be held accontable” 

(bilaga 1, kommentar 471, s. 67) 

 

7.6 Gillande 

 
Det sista analysområdet är jämförelsevis litet, i de 21 kommentar som representeras här 
uttrycker kundkretsen enbart positiva åsikter och framhäver sitt gillande av tröjan som 
lanserades och uttrycker kärlek gentemot H&M som företag. 
 

“Can we at least get a limited audition on that hoodie […], I really liked that hoodie and I 

would pay anything to get one myself.” 

(bilaga 1, kommentar 496, s. 69) 

”i Love HM” 

(bilaga 1, kommentar 508, s. 70) 

 
Detta beteende kan förklaras genom att studera attityd som en känsla i relation till ett objekt 
(Ajzen & Fishbein 2000; Banyté et al. 2007). I denna situation hyser kundkretsen positiva 
attityder som kan tänkas vara starka i grad och intensitet, varvid individerna upplever att deras 
uppfattningar är korrekta och inte påverkas av den dömande kritiken som också uttrycks i 
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kommentarerna (Banyté et al. 2007). Man kan även studera individernas relation till H&M 
och tänka sig att bufferteffekten mildrar, och även utesluter, individernas negativa reaktioner 
på företagets oetiska handlande (Ingram et al. 2005). 

 

7.7 Varumärkesbild och risker 

 

Varumärkesbilden är innebörden av ett varumärke ur konsumentens synvinkel, 
varumärkesbilden skapas också utav konsumentens subjektiva uppfattning om och tolkning av 
ett varumärke (Dobni & Zinkhan 1990). Utifrån analysmaterialet kan sägas att kundkretsens 
varumärkesbild inte är enhetlig. Man beskriver skuldbeläggande, att man upplever varumärket 
som rasistiskt, och att man är djupt kränkt av incidenten. Samtidigt finns det i materialet också 
en annan sida, de som beskriver att det hela är överdrivet och att man fortfarande innehar 
förtroende och känner kärlek till företaget. Utav det samlade materialet och att de facto 
varumärkesbilden är påverkad kan ett antal risker identifieras. Grégoire, Salle och Tripp 
(2015) identifierar risker med öppna kommentarsfält på sociala medier. I de fall kundkretsens 
önskemål och förväntningar inte blir mött av företaget sprider man som resultat gärna hatiska 
kommentarer och negativ word-of-mouth vilket i värsta fall kan okontrollerat spridas till 
andra, samt att en konkurrent får reda på hur dåligt företaget hanterat situationen (Grégoire, 
Salle et. al 2015). Materialet speglar denna typ av hatiska kommentarer och innebär därför en 
risk för H&M. Även om man kan visa att en offentlig ursäkt har effekt på allmänhetens attityd 
gentemot en organisation efter ett etiskt snedsteg (Coombs 2015; Govier & Verwoerd 2002), 
visar sig också mottagandet av en ursäkt vara komplex där man inte alltid kan säga att 
utgången är lyckad och att förtroendet gentemot organisationen är reparerad (Govier & 
Verwoerd 2002). Det kan alltså också ses som en risk i hur en ursäkt skall mottas, och det 
speglar även materialet i de vitt skilda reaktionerna.    

 

8 Slutsats 
 
Vi har identifierat en lucka i litteraturen på området etiskt känsliga 
marknadsföringskampanjer och dess konsekvenser. Vårt syfte med studien är därför att 
kartlägga kundkretsens kommentarer på sociala medier efter H&M:s 
marknadsföringskampanj “Coolest monkey in the jungle”. Vi finner i studien att kundkretsen 

är tudelad och man pratar om negativa känslor och åsikter gentemot varumärket, såväl som 
positiva. En betydande del av materialet speglar språklig upprördhet över kampanjens 
eventuella rasistiska innebörd, där köpintentioner påverkas negativt och negativa attityder 
gentemot varumärket skapas. En nästan likvärdig andel pratar om överreaktion, oförändrade 
köpintentioner, att andra drar för snabba slutsatser om rasistiska intentioner och att bilden inte 
alls bär på en rasistisk innebörd. Förklaringsmodellen vi funnit berättar om att den etiska 
referensramen kan skilja sig från individ till individ, och att en bufferteffekt gör att, trots att 
man ser en problematik i bilden, bibehåller en positiv attityd och köpintention gentemot 
företaget. Vi kan konstatera att en problematisk marknadsföringskampanj påverkar 
varumärkesbilden av ett företag, det kan i sin tur resultera i förändrade köpintentioner, 
förändrade attityder gentemot varumärket och att man slutar beundra det. Risken vi 
identifierat för H&M handlar alltså om att kunder förändrar sin attityd till det negativa, slutar 
handla av företaget samt sprider hat kring företaget viralt. Samtidigt identifierar vi att 
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företagets offentliga ursäkter skapar medkänsla, mildrar reaktioner och stärker 
varumärkesbilden för en del av kundkretsen. Förslag till vidare forskning är att studera 
varumärkesbilden på längre sikt. Består förändringen av köpintentioner och negativa attityder 
eller blåser det nya vindar med tiden? 
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(Bifogad) 
 
 
 
 
 



Hänvisning till social media

TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM

Analysenhet
Avkortad mening - reducering av 

ord

Avkortad analysenhet - tolkning 

av underliggande mening
Underkategori Kategori

1. NEGATIVA KÖPINTENTIONER

1

Never shopping there again. 

Used to be my favourite store.

Ska aldrig shoppa där igen. Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

2

I'm sorry, but you just lost one 

customer […] I'm a black proud 

man and I'm deeply upset by this 

reckless advertisment.

NI förlorade just en kund, jag är 

mörkhyad och upprörd över den 

hänsynslösa kampanjen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

3

What are you doing to make sure 

this never happens? Empty 

platitudes mean nothing. Until 

you show a program, an 

initiative […] I will not be buying 

from your store again. 

Vad gör ni för att inte begå 

samma misstag igen? Kommer 

inte shoppa från er förrän ni tar 

initiativ.

Kräver förändring och planerar 

att bojkotta H&M.

Bojkott Köpintentioner

4

Some of us accept your apology 

but you'll never see me 

supporting racist propaganda. 

I'm so done with H&M. 

Vissa godtar ursäkten men jag 

kommer aldrig stötta rasistisk 

propaganda, jag tänker inte 

shoppa på H&M igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

5
I will never ever shop at H&M. Jag ska aldrig shoppa på H&M 

igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

6 Not buying again. Ska aldrig shoppa där igen. Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

7

I'm never shopping here ever, 

unbelievable what happened.

Jag ska aldrig shoppa på H&M 

igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

Sida 1 Innehållsanalys.xlsx



8

This happened because you have 

people who have implicit bias. 

When given free rein to do 

whatever their bias come 

through. Make your team more 

include and diverse. Change. I 

loved shopping at H&M but 

never again.

Detta hände på grund av att ni 

har partiska anställda, ni behöver 

mer mångfald. Jag ska aldrig 

shoppa på H&M igen.

Kräver förändring och planerar 

att bojkotta H&M.

Bojkott Köpintentioner

9

I am boycotting H&M and I 

already convinced some of my 

friends to do so too. People want 

actions, not dull apology 

messages. 

Jag ska bojkotta H&M. Människor 

kräver förändring inte tomma 

ord.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

10

Not going to H&M until they 

have a black CEO.

Jag tänker inte shoppa på H&M 

igen förrän de har en mörkhyad 

VD.

Kräver förändring och planerar 

att bojkotta H&M.

Bojkott Köpintentioner

11

It's clear that H&M does not 

want anything to do with blacks 

exepct having them spend 

money in their stores […] Keep 

boycotting H&M.

H&M vill inte ha med mörkhyade 

att göra förutom att spendera 

pengar. Fortsätt bojkotta H&M.

Planerar att bojkotta H&M och 

sprida budskapet vidare.

Bojkott Köpintentioner

12

I will never in a million years buy 

any product from an 

organisation that calls other 

humans monkeys. 

Jag ska aldrig shoppa på H&M 

igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

13

Apologize til kingdom come, it 

doesn't matter, you'll never get 

another penny from me.

Jag ska aldrig shoppa på H&M 

igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

14
You will not be seeing anymore 

of my money.

Jag ska aldrig shoppa på H&M 

igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

Sida 2 Innehållsanalys.xlsx



15

Shame on you. This act made me 

hate this brand and never buying 

anything from you.

Detta fick mig att hata märket 

och jag ska aldrig shoppa från er 

igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

16

It wasn't a simple mistake to 

forgive. I am personally declare 

my boycott of all H&M products.

Det var inte ett simpelt misstag. 

Jag ska bojkotta alla H&M:s 

produkter.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

17
Jag kommer inte att köpa eran 

produkt igen.

Jag ska aldrig köpa era produkter 

igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

18
Ni har tappat mig som kund. 

Hejdå. 

Ni har tappat mig som kund. Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

19 Aldrig mer H&M. Ska aldrig shoppa där igen. Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

20
I don't buy clothes from H&M 

anymore.

Jag köper inte kläder från H&M 

längre.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

21
Köpa inte från H&M. Ska aldrig shoppa från H&M igen. Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

22

It's so tragic that the history 

repeats itself. I have always liked 

to shop at H&M but now after 

this rash and introspective 

picture of the child I will never 

put my feet on H&M.

Det är tragiskt att historien 

upprepar sig. Jag har alltid gillat 

H&M men efter detta ska jag 

aldrig sätta min fot där igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

23

Misstag? […] Ni hade aldrig tagit 

bort detta om inte vi hade 

reagerat […] Men om ni tänker 

fortsätta med era missatg har ni 

förlorat en kund. 

Ni hade aldrig tagit bort bilden 

om inte vi hade reagerat. Ni har 

förlorat mig som kund.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

Sida 3 Innehållsanalys.xlsx



24

There was no mistake what so 

ever! […] I have 4 kids growing 

and that makes H&M my most 

visited store in the world, but it's 

over now, 

Det var inte ett misstag. Jag ska 

aldrig shoppa på H&M igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

25

I have always liked to shop at 

H&M but after this unbelievable 

picture of the child I will never 

shop there again. 

Jag har alltid gillat att shoppa på 

H&M, men efter detta ska jag 

aldrig göra det igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

26

Så okunniga ni är H&M, känner 

inte att jag vill handla hos er 

igen.

Känner inte att jag vill handla hos 

er igen.

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

27

Made all my returns.Free of this 

store. Wonder how much money 

they lost.

Har returnerat alla mina köpta 

varor. 

Planerar att bojkotta H&M. Bojkott Köpintentioner

28

H&M this is the first time I´ve 

seen this and I bought the shirt 

about a mounth ago I want a 

refund bcuz at first I dindn´t see 

anything wrong w it and I´m 

balck and now I see all this 

critisism and now I realize how 

bad the shirt is

Jag köpte tröjan men nu vill jag 

returnera den. Först såg jag inte 

att det var något fel med den, 

men efter all kritik förstod jag hur 

dålig den var.

Planerar att göra återköp Återköp Köpintentioner
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29

To be honest I don´t personally 

believe that this 

pattern&drawing was an 

accident. You must have 

somebody in your designers 

team who did it intentionally. 

Otherwise this wasn´t to 

resemble too much almoust 

exactly with the word "Allah". I 

buy H&M and wear H&M & I 

don´t expect humiliation of my 

faith from you. It can hurt 

millions of Muslims. It can stop 

me buying next time. I expect 

from you to check and adress 

this issue properly & not to 

repeat such things. Thanks

Jag tror inte att det var ett 

misstag. Någon i designteamet 

gjorde det avsiktligt. Jag handlar 

och bär kläder från H&M men 

förväntar mig inte att bli 

förnedrad. Jag förväntar mig att 

ni hanterar detta problem 

ordentligt och inte gör om det. 

Påverkar köpintentioner i 

framtiden vid upprepning av 

incident.

Möjlig bojkott Köpintentioner

30

Yeah i bought this sweatshirt for 

my actual pet monkey a while 

back and i found him dead this 

morning. Anyway for a refund?

Jag köpte tröjan till min apa och 

nu är han död. Kan jag returnera 

tröjan? 

Planerar att göra återköp Återköp Köpintentioner

31

I´m ok never shopping here again 

thx for claiming us as monkeys

Jag ska aldrig shoppa där igen. 

Tack för att ni kallar oss apor.

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

32

H&M how do i get my money 

back because I´m dissapointed  

with what I purchase then what 

they gave me.

Hur får jag mina pengar tillbaka, 

jag är besviken med mina köp.

Planerar att göra återköp Återköp Köpintentioner
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33

No. Its not the end of the story. 

I´ll never buy anything from 

them again[…]

Jag ska aldrig shoppa från er igen. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

34
Never buy something from you! Jag ska aldrig shoppa från er igen. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

35

Still don´t accept it. I don´t buy 

anything else in your store.

Jag accepterar det inte. Jag ska 

aldrig köpa något från er igen.

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

36 Never buy at H&M! Köp inte från H&M! Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

37
Don´t really do H&M no more. Jag ska aldirg shoppa från H&M 

igen.

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

38

I bought clothing from H&M for 

my fiancé for Christmas and 

TOOK IT ALL BACK. I won´t ever 

shop at H&M again. There are 

too many companies that pay 

attention and are aware of ech 

move they make for H&M to be 

out here not paying attention. 

Jag köpte kläder som jag sedan 

returnerade. Jag ska aldrig mer 

handla från H&M. Många företag 

är uppmärksamma och det borde 

H&M också vara.

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

39 BOYCOTT Bojkott. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

40 Should I boycott? Ska jag bojkotta? Ambivalent om bojkott Bojkott Köpintentioner

41 #boycott HM Bojkotta H&M. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

42

The H&M store I used most often 

was the one at Crossgates Mall 

in Albany, NY. Zara also recently 

opened a store there, I´ll think I 

will begin shopping there nstead.

Jag tänker handla från Zara 

istället för H&M.

Planerar att börja shoppa hos 

konkurrent.

Gå till konkurrent Köpintentioner
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43

Wont be forgiving you until I get 

75% discount on anything! (We 

could settle for 50% if yall want)

Tänker inte förlåta förrän jag får 

rabatt på allt.

Önskar rabatt om hen ska förlåta 

H&M

Kompensation i form av rabatt Köpintentioner

44

i travel to SA and lost my 

luggage and had to go shopping 

for my entire family and myself  

lots of money spent there at HM! 

Never again! You knew exacley 

what was being done! Everything 

that goes out to the public has to 

be approved! Hope you guys 

took actions against the 

uneducated fool who approved 

this! 

Jag ska aldrig mer shoppa från 

H&M. Ni visste exakt vad ni 

gjorde. Allting som lanseras 

måste bli godkänt! Jag hoppas ni 

agerade mot personen som 

godkände dett!

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

45
GIVE UP, SHUT DOWN, GAME 

OVER

Ge upp, stäng ner, game over Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

46 #boycotthandm Bojkotta H&M. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

47
Are you though? Are you 

listening? #boycotthm

Lyssnar ni verkligen? Bojkotta 

H&M.

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

48 #boycott HM @hm Bojkotta H&M. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

49 Please go bankrupt Snälla gå i konkurs. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

50
hm listening to what? 

#boycotthm

Lyssnar till vad? Bojkotta H&M. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

51

Please don´t buy from here. 

Anyone reading this should save 

their money

Köp inte från H&M. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

52 #boycott HM Bojkotta H&M. Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

53
never buying h&m again Jag ska aldrig shoppa från H&M 

igen.

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner
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54

I haven´t and will not shop there 

since the LAST incident!! I´m 

raising two brown babies who 

get teased and basically called 

what you put on that hoodie- this 

insn´t the first time with you 

guys, probably not the last.

Jag tänker inte shoppa från H&M! 

Detta är inte första gången, och 

förmodligen inte den sista.

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

55
Will NEVER purchase anything 

from H&M again

Jag ska aldrig shoppa från H&M 

igen.

Planerar att bojkotta H&M Bojkott Köpintentioner

2. POSITIVA KÖPINTENTIONER

56
I'm still buying clothes from them 

regardless.

Jag handlar fortfarande från er. Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

Shoppande kund Köpintentioner

57
Y'all have great discounts so I'm 

still shopping there.

Ni har bra rabatter så jag shoppar 

fortfarande där.

Planerar att fortsätta handla på 

H&M pga. bra priser.

Shoppande kund Köpintentioner

58

I saw a boy in a nice top […] 

Hopefully their on sale as I will 

be getting one. 

Jag såg en pojke i en fin tröja. 

Förhoppningsvis är tröjan på rea 

för jag ska köpa en.

Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

Shoppande kund Köpintentioner

59

I honestly believe that this was 

unintentional […] I've forgiven 

H&M and will shop at your stores 

again. 

Jag tror att det var oavsiktligt. Jag 

har förlåtit H&M och tänker 

fortsätta handla i era butiker.

Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

Shoppande kund Köpintentioner

60

I think anyone can make a 

mistake! I love H&M! I will still 

shop there! We have to forgive! 

Alla kan göra ett misstag! Jag 

tänker fortsätta handla där! 

Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

Shoppande kund Köpintentioner

61

Im still buying don´t listen to the 

overly sensitive triggered left. 

They´ll get offended for 

anything.

Jag ska fortsätta handla. Lyssna 

inte på de överkänsliga, de blir 

kränkta för vad som helst.

Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

shoppande kund köpintentioner
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Im just wondering when y´all 

gonna restock the yeezy style 

sweater for men

När kommer tröjan i storlekar för 

män?

Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

Shoppande kund Köpintentioner

63
Love shopping with you and 

always will @HM

Älskar att shoppa hos H&M . Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

Shoppande kund Köpintentioner

64

Im not sopport them but I bought 

their product because I like and 

love model and design of their 

fashion.

Jag stöttar dem inte men jag 

köper deras produkter. 

Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

Shoppande kund Köpintentioner

65

Send me a very decent coupon 

and I may consider shopping 

with you again @HM

Om jag får rabatt kommer jag 

överväga att shoppa hos er igen.

Planerar att fortsätta handla på 

H&M om man blir belönad

Shoppande kund Köpintentioner

66

Is there anyway I can still get the 

coolest monkey in the jungle 

hoodie?

Kan jag möjligen få tröjan? Planerar att fortsätta handla på 

H&M.

Shoppande kund Köpintentioner

67

H&M I shop at your stores for my 

4 year old son & i love your 

clohes & its real sad that people 

took this all the way out of 

contents but this will pass & 

they´ll for get all about this 

mistake

Jag älskar era kläder och det är 

synd att människor gjorde en grej 

av det. Men de kommer att 

glömma alla era misstag.

Planerar att fortsätta handla på 

H&M

Shoppande kund Köpintentioner

68
Hey are you guys still making 

these sweaters?

Producerar ni fortfarande tröjan? Hen planerar att köpa tröjan Shoppande kund köpintentioner

3. RASISM

69
Someone should have seen. Y'all 

racist irrespective. 

Någon borde ha sett det. Ni är 

rasister oavsett.

H&M är rastistiska och 

nonchalanta.

Rasism Rasism
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Your post is very ignorant FYI. 

Being called a monkey is not 

playing any card it's wrong. But i 

see you like to speak of things 

that you have no knowledge or 

experince to speak from!

Att bli kallad apa är inte att spela 

ett kort, det är fel. Ni pratar om 

sånt ni inte har kunskap om eller 

erfarenhet av.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

71

I actually love the mistake cause 

it told us how you see black and 

chinese people. 

Jag älskar misstaget för nu vet vi 

hur ni ser på mörkhyade 

människor och kineser. 

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

72

The amount of white people in 

the thread not seeing the issue 

and saying it was not racist is 

beyond me.

Så många vita människor som 

säger att det inte var rasistiskt är 

ofattbart.

Ej rasifierade kan inte avgöra vad 

som är rasism eller inte.

Rasism Rasism

73

[…] That's very discriminating 

and racist what you did […].

Det var väldigt diskriminerande 

och rasistiskt.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

74
When your true racist colours 

have been exposed.

När era äkta rasistiska åsikter 

blivit avslöjade.

H&M är rasistiska och 

nonchalanta.

Rasism Rasism

75

You have never been black and 

you will never be, thus you will 

never understand what we have 

been through.

Ni har aldrig varit svarta, därför 

kommer ni aldrig förstå.

Ej rasifierade kan inte avgöra vad 

som är rasism eller inte.

Rasism Rasism

76

So you about to hide how racist 

you are in better words. 

Ni försöker dölja hur rasistiska ni 

är. 

H&M är rasistiska och 

genomskinliga.

Rasism Rasism

77

[…] a man that has never been a 

victim of racism and so can't 

understand our frustrations.

En person som aldrig varit offer 

för rasism kan inte förstå 

frustrationen.

Ej rasifierade kan inte avgöra vad 

som är rasism eller inte.

Rasism Rasism

78

I doubt it was a mistake. You 

can't be "accidentally" racist. 

Jag tvivlar på att det var ett 

misstag, man kan inte vara 

oavsiktlig rasist.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism
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79 It was racist. Det var rasistiskt. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

80
It was racially irresponsible and 

disrespectful.

Det var rasistiskt och respektlöst. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

81 […] all I see is racism […] Jag ser bara rasism. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

82

Accidental racism? […] 

apologizing for not doing 

anything racist! Wtf. 

Oavsiktligt rasistiskt? H&M är rasistiska. Rasism Rasism

83

You need a "global leader" in 

2018 to teach you that racism is 

unacceptable? That portraying 

African American as monkeys is 

not a good idea. […]

Behöver ni en global ledare för 

att fatta att rasism är 

oacceptabelt? 

Kampanjen var rasistisk, H&M är 

ansvarslösa.

Rasism Rasism

84

[…] This doesn't need 

interpretation, we call it pure 

racism.

Det behövs ingen tolkning, det 

var ren rasism.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

85

[…] As the new manager will be 

white as snow or you will put 

someone who is whitewashed. 

Btw most of your top managers 

are all white ppl.

De flesta av era anställda är vita. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

86

Well since ur "listening" and you 

claim to care about racism, 

maybe it's time to stop exploiting 

women of colour by trapping 

them in cycles of poverty to 

make ur shitty clothes?

Eftersom att ni hävdar att ni bryr 

er så kanske det är dags att sluta 

utnyttja färgade kvinnor för att 

producera era kläder?

H&M utnyttjar arbetskraft. Rasism Rasism

87

Only those not offended see no 

problem with what happened.

De som inte blev kränkta förstår 

inte problemet med det som 

hände.

Ej rasifierade kan inte avgöra vad 

som är rasism eller inte.

Rasism Rasism
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What a genius way to recreate 

yourself and promote your racist 

brand […]

Smart sätt att lyfta fram ert 

märke som rasistiskt.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

89

Har du aldrig blivit kränkt i ett 

rasistiskt sammanhang pga av 

din mörkare hudfärg så sluta 

tyck så mycket. […]

Du som aldrig blivit kränkt pga av 

din mörka hudfärg ska inte tycka 

så mycket.

Ej rasifierade kan inte avgöra vad 

som är rasism eller inte.

Rasism Rasism

90

Intressant när vita sitter å 

berättar att det inte är rasism 

[…]

Intressant att vita ska berätta att 

det inte är rasism.

Ej rasifierade kan inte avgöra vad 

som är rasism eller inte.

Rasism Rasism

91

Jag älskar hur alla som inte är 

rasifierade ska tala om för de 

som är rasifierade vad som är 

kränkande eller inte kränkande 

och vad som är rasistiskt eller 

inte […]

Älskar hur alla som inte är 

rasifierade ska säga vad som är 

rasistiskt eller inte.

Ej rasifierade kan inte avgöra vad 

som är rasism eller inte.

Rasism Rasism

92

H&M för guds skull, gör om, gör 

rätt! Det ni gjorde var rasistiskt 

och oproffessionellt […]

Gör om, gör rätt! Det var 

rasistiskt och oproffessionellt.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

93

Causal racism from H&M. That is 

it, what a racist advert in the 

21st century. This is completely 

unacceptable.

Rasistisk kampanj, detta var 

oacceptabelt.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

94
Discrimination of the highest 

level I have ever whitnessed.

Diskriminering på högsta nivå. Bilden var diskriminerande. Rasism Rasism

95 WE ARE NOT MONKEYS Vi är inte apor. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

96
[…] H&M is racist. They do not 

like black people.

H&M är rasistiska, de gillar inte 

mörkhyade.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism
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This is ridiculous you guys printed 

up these shirts and put them out 

and because the kids mom sign 

off  ok H&M thought it was ok 

really? People don´t be blind to 

this NONSENSE. Im offended and 

discusting by this racist act.

Det är löjligt att tröjorna 

producerades och lanserades 

bara för att mamman tyckte att 

det var okej. Jag känner mig 

kränkt av denna rasistiska aktion. 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

98

Is it 2018, beacuse you guys 

made me feel like living in the 

1610s by the way that racist 

things were posted

Ni fick mig att känna som om jag 

levde på 1600-talet genom den 

rasistiska kopplingen i bilden.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

99

The coolest monkey in the jungle 

in the US is not a common 

phrase. We don´t say that, 

especially knowing that monkey 

is what we have been called for 

decades. They had to think about 

the consequences, but they just 

didn´t care[…]My thing is, you 

put this hoodie on a black child, 

why not a white child?[…] we 

take offence because we know 

this wasn´t ment to be racist but 

it w.as thought out& they knew 

what was going on.

Coolest monkey in the jungle är 

inte en vanlig fras i USA, framför 

allt då vi blivit kallade för det i 

årtionden. Ni borde ha förutspått 

konsekvenserna, men brydde er 

inte. Vi känner oss kränkta för att 

det var genomtänkt och ni visste 

om det. 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

100
RACISM AT IT S HIGHEST  

DEGREE

Rasism på högsta nivå. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

101 You are racist Ni är rasistiska. H&M är rasistiska. Rasism Rasism
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hm yes, please listen, Stop being 

racists

Sluta vara rasistiska. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

103

So nobody at the current time 

thought a black kid being the 

coolest monkey isn´t taking us 

back to the jim crow era?

Ni tänkte inte att en svart pojke 

med det trycket skulle tas oss 

tillbaka segregationen?

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

104

hm no you are not listening, you 

are RACIST. Do you know if the 

"monkey" is ok? Are you aware 

that you humiliated a little 

beautiful black kid in front of the 

world? Are you happy with that? 

Did you call his mom to know if 

the kid is ok, you loosers 

people@hm

Ni lyssnar inte, ni är rasistiska. Är 

ni medvetna om att ni kränkte en 

mörkhyad pojke inför hela 

världen? 

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

105 Racist pigs Rasistiska svin. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

106
You have done it for sake of 

attention discusting racists.

Ni gjorde det för 

uppmärksamhet, rasister.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

107

Who approved the monkey shirt 

idea? That was a total miss on 

the part of @hm I love this store 

but as an African American man I 

was very offended by this ad. 

Vem godkände bilden? Det var en 

total miss. Jag älskar H&M men 

jag blev kränkt av kampanjen. 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism
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 […] dressing up racism in a 

colourful hoodie  does´t lessen 

the negative impact. Mistakes 

like the hoodie ad are made 

primarily due to ignorance and 

lack of social awareness. You 

folly has discredied you as a 

brand, lost you at least two 

global superstars in music and 

entrertainment and ME as a 

customer […].

Dölj rasism i en tröja mildrar inte 

påverkan. Sådana misstag sker på 

grund av ignorans och brist på 

social medvetenhet. Ni har 

förlorat mig som kund.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

109

business suicide. It´s not the first 

time. One off my friend work at 

the office head quarter. They are 

clearly racist. And between 

them, they talk about us just as 

moneky money.

Det är inte första gången. En vän 

till mig jobbar på huvudkontoret 

och de är klart rasistiska. 

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

110

and we just LOVE how white ppl 

know best about racism.

Vi älskar hur vita människor vet 

bäst när det kommer till rasism.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

111
It is racist, regardless of what 

you think

Den är rasistisk, oavsett vad ni 

tänker.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

112

It was super racist " coolest 

monkey in the world with a black 

little boy in a hoodie"!!

Det var väldigt rasistiskt. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

113
HM  say stop to recism, don´t sell 

it again!

H&M, säg nej till rasism. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism
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 The problem is you guys don´t 

take it serious enough. Racism 

exists in Amerikk.  […] This young 

prince could have been the 

coolest lion, tiger, etc. but why a 

monkey? For so many years our 

ancestors were called monekys, 

our first lady was called a 

monkey, and now they are 

calling our children monkeys 

hiding behind a marketing tool. If 

you don´t see the promlem, it´s 

because you are apart of the 

problem. 

Ni tar det inte på allvar. Rasism 

existerar. Vi har blivit kallade för 

apor sedan långt tillbaka, och ni 

använder det som 

marknadsföring. Om ni inte fattar 

problemet är ni en del av 

problemet.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

115

black people have been called 

monkeys before so yeah it can be 

racist. It doesn´t nessesarily 

mean hm had that intention but 

it appears that way. […] Also it´s 

hard to let go when things like 

this keep repeating so yea it´s a 

big deal.

Svart har blivit kallade apor förut 

och det kan vara rasistiskt. H&M 

hade kanske inte den avsikten 

men det verkar så. Det är svårt 

att förbise när det händer så ofta. 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

116

Black people have always been 

called monekys and still are and 

that´s why we are upset about it. 

Even if IT was a mistake, they 

have to think about stuff like that 

because  […] they´re a big 

company.

Svart har alltid blivit kallade apor 

och det är däför vi är upprörda. 

Även om det var ett misstag, ett 

stort företag borde tänka på 

sådant. 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism
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Can you guys make a sweatshirt 

that says "Koolest Kid in the 

Klan"

Kan ni göra en tröja med trycket 

"Koolest kid in the klan"

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

118

Being racist unliberately isn´t 

exactly making it not racist, is it? 

Not knowing is not an excuse. In 

this case it was pretty unlucky, 

someone on set could have 

noticed it, but maybe was afraid 

to mention the concern? I know 

the mother said it was okay, but 

a lot of other people felt 

offended by it, I guess because 

this incident was so obvious.

Att det var oavsiktligt gör det inte 

mindre rasistiskt. Någon borde ha 

upptäckt det. Mamman sa att det 

var okej, men många blev 

förolämpade, förmodligen för att 

det var så uppenbart.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

119

Racist, will not see another dollar 

from people of colour, let the 

racism carry  you on to further 

your destruction

Rasist, färgade människor 

kommer inte ge er deras pengar.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

120 hm hey are you racist H&M ni är rasistiska. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

121

Hey. I see you are very racist. If 

the kid was white, would you 

text this? No? What is wrong?

Ni är rasistiska. Om ungen var vit, 

skulle trycket vara samma? 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

122

SAY NO TO RECISM @hm WE go 

through PAST lets learn to be 

equal in new year!!

Säg nej till rasism. Låt oss lära oss 

att vara jämnställda.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

123

systemic racism is something 

that not even the people acting 

know they´re a part of it. Sad.

Organiserad rasism där ingen av 

de bakom ens förstår att de är en 

del av det.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

124 No racism Ingen rasism. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

125 SAY NO TO RACISM Säg nej till rasism. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism
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first of all, the design was bad in 

the fact it could be interpreted as 

racial insensible. […] As a global 

brand, you reach all kind of  

cultures, thus all kind of 

sensitivities. 

Bara att bilden kunde uppfattas 

som rasistisk. Som ett globalt 

företag möter man många 

kulturer, därav många 

känsligheter.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

127
 […] Why racist? Give us one 

reason #HM

Varför rasistiska? Ge oss en 

anledning H&M.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

128

 […]Just find it a little funny that 

they just happen to put a hoodie 

on a dark skinned baby and it 

says "the coolest MONKEY i`m in 

the jungle". 

Finner det lustigt att de råkade 

sätta en tröja på en mörkhyad 

pojke som säger "Coolest monkey 

in the jungle".

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

129

I know what racism is, i feel bad 

for the people who get chocked, 

wasn´t h&m:s fault. It was one of 

the designers fault.

Jag vet vad rasism är, tycker synd 

om de som blev chockade. Det 

var designernas fel.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

130

Black people didn´t label him 

anything. The people that 

dressed him did. How can you 

not see that?We didn´t tell him 

to wear that hoodie.

Hur kan ni inte se det? Vi sa inte 

åt honom att bära den tröjan.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

131

Yup will survive, you got enough 

racists buying your clothes

Ni överlever, ni har tillräckligt 

många rasister som handlar era 

kläder.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

132
So whay did´nt another kid wear 

it since its that simple?

Varför kunde inte en annan 

ungen bära tröjan? 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

133
Once you´re black, there is no 

turning back

När du väl är svart, finns ingen 

återvändo.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

134 We are not monkeys Vi är inte apor. Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism
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they hate you for what you are, 

for who you are. For them no 

more than animals.

De hatar er för vad du är, för vem 

du är. För dem inte annat än djur.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

136

h&m hope you close your stor in 

africa. Coolest racist gang in the 

industry #boycottham #buyblack

Hoppas ni stänger er butik i 

Afrika. 

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

137

h&m WE HOPE YOU´LL HIRE 

MORE BLACK PEOPLE, TO AVOID 

SUCH RACIAL SLURS. I MEAN, 

REPRESENTATION:/ DIVERSITY

Vi hoppas ni anställer fler svarta 

för att undvika rasistiska förtal.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

138

I´m sorry to burst or bubble but 

racism is real and is a problem, 

I´m not saying this ad was 

extreme racism, but h&m 

should´ve known this was gonna 

happen because in this day and 

age people are more aware and 

react to things they don´t like…

Rasism är ett verkligt problem. 

Jag säger inte att det var extremt, 

men H&M borde ha förstått att 

detta skulle hända då människor 

idag är mer uppmärksamma. Ni 

är rasistiska.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

139 You are racist @ HM Ni är rasistiska H&M. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

140

 […] Monkey is a well known 

insult/slur against black people 

and there are so many people 

who look over the picture before 

its posted. It just shouldn´t 

happen. 

Apa är ett välkänt skällsord 

gentemot svarta. Det skulle inte 

ha hänt.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

141

 […] Alot of black people think it 

was racist and not okay.

Många svarta anser att det 

rasistiskt.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism
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 […] I´m African American and 

there is cetrain things you don´t 

say and calling a person a black 

person a monkey will set them 

off especiellay after all the pain 

our ancerstors whent trough.

Jag är afro-amerikan och att kalla 

en svart människa för apa 

kommer uppröra dem efter allt 

som dess förfäder fått genomlida. 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

143
So you think it´s not racist?? 

Lmao

Så ni anser att det inte var 

rasistiskt?

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

144

A monkey is used as a racial slur 

towards African Americans […] 

H&M is not spineless for 

apologizing or taking down the 

merchandise. They ´re smart 

because their trying to save face 

through those actions.

Apa används som ett rasistiskt 

skällsord. H&M försöker bara 

rädda ansiktet genom att be om 

ursäkt. Rasister. 

Bilden är rasistisk. H&M gör rätt i 

att be om uräkt 

Rasism Rasism

145 Racists Rasister. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

146

Yáll racist idiots tryna tell me not 

on of u realised a black child is 

wearing a sweatshirt 

labelled´COOLEST MONKEY IN 

THE JUNGLE` disgraceful.

Rasistiska idioter, försök inte 

påstå att ingen insåg att 

kampanjen var smaklös.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

147
What isn´t racist in calling a little 

boy a monkey.

Vad är inte rasistiskt med att kalla 

en pojke för apa.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism
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The reason it´s an issue specially 

for an African american child  is 

because the term "monkey"  has 

been and still is a racial slur that 

has been used against solely the 

black community. This slur has 

not been against any other race 

which is why there is 

controversey. It is not solely 

because he´s black.

Problemet är att ordet apa har 

använts som ett rasistiskt 

skällsord enbart gentemot det 

svarta samhället. Därav 

kontroversen.

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

149 Such white foolishness Vit dåraktighet. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

150

Why do whites have so much to 

say? […] Black people still live 

with this every day. […] white 

folks always telling people to get 

over something they never damn 

experienced. GTFOH

Svarta människor genomlever 

detta varje dag, vita ska alltid 

uppmana till att komma över 

något som de aldrig erfarit. 

Kampanjen var rasistisk. Rasism Rasism

151

Black people are call monkey by 

another kolor skin for joke and 

insult them since century. Lol you 

make it sound do not 

understand.I saw your post..Go 

with h&m burn in hell.

Svarta människor kallas för apor 

på skoj och har blivit kränkta 

sedan länge tillbaka. Att ni påstår 

att ni inte förstår.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

152
Coolest racist of the day Day you 

are.

Coolaste rasisten är ni. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

153
Coolest racist gang in the 

industry

Coolaste rasisterna i industrin. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

154 SAY NO TO RACISM Säg nej till rasism. H&M är rasistiska. Rasism Rasism

155
How are you adressing racism at 

your company?

Hur hanterar ni rasism i 

företaget?

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

156 they purposely did it De gjorde avsiktligt. H&M är rasistiska. Rasism Rasism
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Next time you guys need to think 

before making a 

decision…Africans are not 

monkeys ,we dnt live on a tree, 

we have a home, we are human. 

Say no to racism.

Nästa gång måste ni tänka innan 

ni tar ett beslut. Afrikaner är inte 

apor. Säg nej till rasism.

H&M är rasistiska. Rasism Rasism

4. ANTI-RASISM

158
The hoodie was kinda dope. Not 

racist.

Tröjan var cool. Inte rasistisk. Tröjan var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

159

It's not racist to me because I 

know for a fact that I'm not a 

monkey […]

Den är inte rasistisk, jag är inte en 

apa.

Tar inte illa vid sig, tröjan var inte 

rasistisk.

Anti-rasism Rasism

160

H&M should not be apologizing 

for something so obviously not 

racist […]. You have to take in 

consideration the context the 

text has been put in.

H&M ska inte be om ursäkt för 

något som uppenbart inte var 

rasistiskt. 

Kampanjen var inte rasistisk, 

H&M är inte rasistiska. 

Anti-rasism Rasism

161

Racism is in the eye of the 

offended. Obvious no offense 

was intended. 

Rasism föds hos betraktaren av 

bilden. 

H&M är inte rasistiska, rasism 

föds hos betraktaren.

Anti-rasism Rasism

162

I saw nothing wrong with it. 

Sadly people jumped on the 

"racist" card. 

Jag såg inget fel med bilden. Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

163
It's honestly sad. Everything is 

"racist" now.

Det är synd, allt är rasistiskt nu. Ordet rasism används felaktigt. Anti-rasism Rasism

164

Racism comes in all shapes and 

forms, what H&M did was not 

racist.

Vad H&M gjorde var inte 

rasistiskt.

Tröjan var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

165

[…] a lot of people actually don't 

think the advert was a big deal. 

The race card is getting boring 

now.

Många anser att kampanjen inte 

var en stor grej. Rasism börjar bli 

tråkigt.

Kampanjen var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism
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[…] anyone who thought it was 

racist is probably racist 

themselves. Only a racist would 

make that connection.

Den som tyckte bilden var 

rasistisk är rasist själv. Bara en 

rasist ser rasistiska kopplingar.

Bara en rasist ser rasistiska 

kopplingar.

Anti-rasism Rasism

167
I didn't think it was racist at all. Jag tyckte inte att den var 

rasistisk.

Tröjan var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

168 It's not racist […]. Den var inte rasistisk. Tröjan var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

169

Honestly, I didn't see that a 

racist. […] I'm damn sure H&M 

had no intention of portraying 

anything racism. 

Jag tyckte inte att den var 

rasistisk. H&M menade inte att 

porträttera rasism.

Tröjan var inte rasistisk, H&M är 

inte rasistiska.

Anti-rasism Rasism

170

Y'all did nothing wrong. 

Everyone made the picture into a 

racist comment […]

Ni gjorde inget fel. Andra gjorde 

den rasistisk.

H&M är inte rasistiska. Anti-rasism Rasism

171

I wasn't racist. The racist people 

are those that make a 

connection between "jungle" and 

a black person […].

Den var inte rasistisk. Bara en 

rasist ser rasistiska kopplingar.

Kampanjen var inte rasistisk, bara 

en rasist ser rasistiska kopplingar.

Anti-rasism Rasism

172

Don't see why you need to 

apologize. People always to twist 

things and play the race card 

[…]. 

Varför ber ni om ursäkt? 

Människor vinklar saker. 

H&M är oskydliga och inte 

rasistiska.

Anti-rasism Rasism

173

I think you need to be pretty 

racist to even see it as wrong.

Man måste vara rasistk för att se 

något fel.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

174

[…] The racism is in the eyes of 

the real racists. I didn't see 

nothing wrong, just a regular 

campaign.

Rasism föds hos betraktaren av 

bilden. Jag såg inget fel.

Kampanjen var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

175

Racist are people who look at the 

boy like that. H&M did nothing 

wrong […]

De som tänker så när de ser 

pojken är rasister. H&M gjorde 

inget fel.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism
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[…] Only if we are all think 

innocently and not going to the 

dark places then we won't see 

any racist message from this 

hoodie.

Om människor tänker oskyldigt 

kommer vi inte se det rasistiska 

budskapet i bilden.

Tröjan var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

177 Y'all aren't racist. Ni är inte rasistiska. H&M är inte rasistiska. Anti-rasism Rasism

178
Exactly, people always play the 

race card.

Människor anspelar alltid på 

rasism.

Kampanjen var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

179

In the whole event I think the 

only racists were firstly those 

who thought the boy was racially 

shamed.

Jag anser att rasisterna är de som 

först ansåg att pojken utsattes för 

rasism.

Kampanjen var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

180

Do not need to apologize if the 

negros think they are monkeys 

so be it. 

Be inte om ursäkt om negrerna 

anser att de är apor.

H&M gjorde inget fel, kampanjen 

var inte rasistisk.

Anti-rasism Rasism

181
So stupid this automatically 

when racist.

Så dumt att det automatiskt blev 

rasistiskt.

Kampanjen var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

182

The racists are the ones who saw 

something racist about that 

hoodie.0

Rasisterna är de som såg det 

rasistiska i tröjan.

Kampanjen var inte rasistisk. Anti-rasism Rasism

183

Tycker inte att ni gjort fel. 

Frågan är varför folk ser bilden 

som rasistisk, säger mer om dem 

än er.

Ni gjorde inget fel. Det säger mer 

om de som såg bilden som 

rasistisk.

H&M gjorde inget fel, bilden var 

inte rasistisk.

Anti-rasism. Rasism.

184

Intressant att folk anklagar H&M 

rasism samtidigt att de gör en 

sådan koppling av en människa i 

en tröja.

Folk anklagar H&M för rasism 

samtidigt som de själva gör den 

kopplingen.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

185

Det är som som har reagerat 

negativt på bilden som är 

rasister […]

De som reagerat negativt på 

bilden är rasister.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.
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186

Mer skrämmande att så många 

kopplade apan till pojken som 

bar plagget. Ser ni mörkhyade 

som apor?

Skrämmande att så många 

kopplade apan till pojken.

Ifrågasättande rasism. Anti-rasism. Rasism.

187

Allt blir vad man gör det till och 

folket valde att göra detat till 

rasism. Urlöjligt av er. 

Folket valde att göra detta till 

rasism. Urlöjligt.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

188

Snacka om att skapa rasism från 

något som egentligen inte är 

rasistiskt […]

Snacka om att skapa rasism ur 

något som inte är rasistiskt.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

189
Bara en äkta rasist kan se det 

rasistiska i den bilden […]

Bara en rasist ser det rasistiska i 

bilden. 

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

190

Men hur kan de uppfattas som 

rasistiskt? […] Snacka om att alla 

ni som uppfattar denna 

rasistiska ser hudfärg och kanske 

ska ta er en extra funderare.

Ni som uppfattar den rasistisk 

borde ta er en funderare. 

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

191

[…] Ni som gör något rasistiskt 

av bilden med barnet och tröjan 

borde rannsaka er själva och 

fråga er vad ni egentligen själv 

har för referenser. 

Ni som uppfattar den rasistisk 

borde rannsaka er själva.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

192

It's the people that associate the 

boy with word "monkey" that are 

the racists […]

De som kopplar pojken med en 

apa är rasistiska.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

193

[…]Hur kan dem associera ett 

barn med en apa, det är bara en 

tröja, det är inte rasism. Bara 

den rasistiska personen kan se 

den här som rasism […]

Det är en tröja, inte rasism. Bara 

en rasist kan se den som rasistisk.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.
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194

Det är väldigt sjukt och rasistiskt 

att associera som de som har 

tyckt bilden var rasistisk […]

Det är rasistiskt att associera som 

de som tyckt bilden var rasistisk.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

195

[…] Det som är rasistiskt är att 

folk gör skillnad på människor 

pga. hudfärg! […]

Rasism är att folk gör skillnad på 

människor pga. Hudfärg.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

196

Inget rasistiskt med detta är ni 

som tycker det är rasistiskt som 

skapar det […]

Inte rasistisk, ni som tycker det är 

rasistiskt skapar det.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

197

[…] Ni som blir kränkta det är ni 

som är rasister som kopplar 

svarthyade människor med apor.

Ni som blir kränkta är rasister 

som kopplar svarthyade med 

apor.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

198

everything is about being black 

or white, just like this whole 

thing. I think it´s blown out of 

proption. This whole thing is just 

crazy. Europeans don´t see race 

as much as Americans do. I 

believe they truly didn´t see this 

as racist. It´s a European 

company that sells globally. And 

before you say anything, I´m 

black and white. I was born in 

Europe and raised in the US.

Det har blåst ur proportion. Det 

är galet. Jag tror faktiskt inte att 

de såg att det var rasistiskt. Jag är 

svart och vit. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

199

are you kidding me? It was an 

accident. Would you consider it 

racist if they put it on a white 

guy?

Det var ett misstag. Skulle det 

vara rasistiskt på en vit kille?

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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First of all, people call kids 

monkeys all the time, because 

they run around full of energy, 

because they run around full of 

energy. It has nothing to do with 

skin colour. It just menas positive 

energy. Second of all, if the other 

kid (with a white skin tone ) had 

"COOLEST MONKEY IN THE 

JUNGLE " sweather on, then it 

would be fine, right? H&M staff 

didnt see one black and one 

white kid. They only saw 2 

kids.[…] It´s only racist if you 

think black people look like 

monkeys.

Apa har inget att göra med 

hudfärg. Det betyder positiv 

energi. H&M såg inte en svart och 

en vit pojke, de såg två barn. Det 

är bara rasistiskt om man anser 

att mörkhyade ser ut som apor.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

201

People finding a link between a 

monkey and a skin colour are the 

racists. You must be so insecure 

about your skin colour that you 

find offence from something that 

had no direct correlation.

De som kopplar apa till en 

hudfärg är rasister.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

202

H&M had a sweater with a 

common phrase and people saw 

race. Ironically it is the people 

who are trying to fight racsism 

were race wasn´t present.

Ironiskt att de fightar rasism när 

rasism inte fanns där.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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203

[…] If you honestly think that a 

company would purposely post 

an image like this to attack and 

mock an entire race then you are 

clearly just looking to be 

offended.

Om ni tror att företag avsiktligt 

postar en bild för att mobba en 

ras så letar ni bara efter att bli 

kränkta.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

204
Racism was only in the eyes of 

who looked the campaign

Rasism uppkom i ögonen hos 

betraktaren.

H&M är inte rasister Anti-rasism. Rasism.

205

[…]you can´t honestly tell me 

that what H&M did was 

purposefully racist. 

Ni kan inte mena att det H&M 

gjorde var rasistiskt menat.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

206

Racism will never end bc blck 

people will never get it…they link 

every little thing to racism and 

slavery…Until blck people start 

looking at their self as equal 

human beings they will always 

deal with those insecurities.

Svarta kopplar allt till rasism. Inte 

förrän svarta ser sig själva som 

jämlikar kommer de få hantera 

denna osjälvsäkerthet.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

207

[…]Coolest monkey in the jungle 

was a cute sweatshirt. I know 

moms both black and white that 

call their kid a monkey, because 

they´ve got high energy and 

they´re climbling all over the 

playground.

Tröjan var söt. Mammor kallar 

sina barn för apor för att de har 

energi och klättrar på lekplatsen.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

208

I know H&M didn´t have bad 

intentions it´s simply society 

seeing it as racism […]

H&M hade inte dålig intention, 

samhället ser det som rasism.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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[…]When I looked at the picture  I 

didn´t even get what was wrong 

until people said it was racist. 

Like nowadays there is no way to 

create something without 

offending anyone.

Jag såg inte vad som var fel förrän 

folk sa att det var rasistiskt. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

210

Isn´t it worse to say that a white 

mid can wear something that a 

coloured kid can´t? Backwards 

discrimination? Wouldn´t have 

been an issue raised if a different 

model had been used 

Bakvänd diskriminering. Hade 

inte varit ett problem om man 

använt en annan modell.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

211

Admittedly the optics of the 

situation were bad, but I don´t 

you should be accused of 

racism.[…] Unless someone can 

prove that the boy was 

intentionally put on that specific 

hoodie as an insult there is no 

outright blame

Ni borde inte anklagas för rasism. 

Om ingen kan bevisa att tröjan 

sattes på pojken med avsikt att 

förolämpa.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

212
Why is everything always a race 

thing?

Varför är allt rasism? Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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Attention, H&M has been a big 

part of America and societies in 

need. Being part of donations to 

children in need to different 

ethnicities and cultures. To think 

they would have RACIST 

INTENTIONS IS IGNORANT. 

Making assumptions for an old 

time saying that children are a 

bunch of monkeys and relationg 

it to black people is immature on 

YOUR BEHALF.

H&M har stöttat samhällen i nöd. 

Att tro att de hade rasistiska 

intentioner är ignorant. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

214

[…] Honestly H&M  had no 

intentions of the post being 

racist. They were trying to brand 

something for children NOT 

BLACK PEOPLE.

H&M hade ingen rasistisk 

intention. De försökte 

marknadsföra något för barn, inte 

för svarta människor. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

215 How is it racist Hur är det rasistiskt? Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

216
H&M thats fashion not racisim H&M är mode inte rasism. Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

217

They aren´t exactly comparing 

him to what it says on the hoodie 

so how can it be racist?

De jämför honom inte med 

trycket så hur kan det vara 

rasistiskt?

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

218

[…] I just think it isn´t racist.They 

aren´t saying "this kid is the 

coolest monkey in the jungle cos 

he´s black. It´s just what they 

decided to put on the hoodie and 

so happened to have a black 

model.

Den är inte rasisitk. De bestämde 

bara trycket och det råkade vara 

en svart modell.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. rasism.
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219

Racism, predjudice, 

discrimination, or antagonism is 

directed against someone of a 

different race based on the belief 

that one´s own race is superior. 

H&M said nothing about a race 

bering superior to another. They 

never discriminated any race. 

They never said it was incorrect 

to be African, White, Islamic, etc. 

Rasism är riktad till en ras i tron 

om att ens egen ras är bättre. 

H&M sa inget om att en ras var 

överlägsen någon annan. De 

diskriminerade ingen ras. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

220

It isn´t racist because it wasn´t 

with intent, it´s just people wo 

pretend to be offended by it just 

to be like everyone else[…] 

Det var inte rasisiskt då det inte 

var menat. Folk låtsas vara 

förolämpade.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

221

Why does a monkey have to be 

assosiated with racisim?? People 

are making it racist. It´s mindsets 

that need to be changed. And 

just because I´m white does not 

mean I´m "white privileged"…I´m 

a victim of  racism regularly.

Varför associeras apor med 

rasism? Folk gör det rasistiskt. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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222

it´s truly not racist, it´s just like 

saying the lion is the king of 

Sahara, but people had to go and 

give it a racist connotation 

because it was a black kid. The 

kid and his mother said everyone 

was over reacting and they´re 

right.

Det är inte rasistiskt. Pojken och 

mamman sa att alla 

överreagerade och de hade rätt.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

223

It isn´t racist if someone of any 

other race wearing it no one 

whould say anything therefore it 

isn´t racsist "coolest monkey in 

the jungle" has no racial slurs or 

phrases.

Det är inte rasistiskt. Om en av 

annan ras hade burit den hade 

ingen sagt något.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

224

it isn´t racist its just people that 

are making it racist, if they did it 

deliberarely then sure it would 

be, but they didn´t so it´s just 

not.

Det är inte rasisitskt, folk gör det 

rasistiskt. De gjorde det inte med 

avsikt.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

225

Please go away, colour mean 

nothing!! So STOP TO RECISM! 

There ARE recists and that´s not 

help them grow less gaining 

profit

Färg betyder ingenting! Stoppa 

rasismen! 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

226

Hm wasn´t racist at all! You are 

raciat because u think that black 

people can´t wear the shirt

H&M var inte rasistiska! Ni är 

rasistiska om ni tror att svarta 

inte kan bära tröjan.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

227
I know my history well, but this 

was not racism.

Det var inte rasistiskt. Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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228

The only ones who are racist are 

the ones that pointed it out. You 

are doing fine H&M. Just do you. 

It was not raciest.

Rasisterna är de som 

poängterade det. Det var inte 

rasistiskt.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. rasism.

229

hm you have done nothing 

wrong. People are choosing to 

see this as racism because if a 

white kid would wear this shirt 

no one will say anything. They 

say they are against racsism but 

thay are making it by picking it 

out.

Ni har inte gjort fel. Ingen skulle 

säga något om en vit pojke bar 

tröjan. De påstår vara emot 

rasism men väljer att se det.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

230 No racism Ingen rasism. Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

231

Thousand african american 

wearing Bape (bathing ape) with 

big monkey logos…and thay 

pround wearing it. How about 

that?

Afroamerikaner bär ett märke 

med ap-loggor på, och är stolta 

över det. Vad sägs om det?

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

232

As long as we have to concerne 

with this issues means racisim 

still exists in all of us. Otherwise 

we would only see a boy and a 

sweater.

Så länge problemet kvarstår 

existerar rasism. Annars skulle vi 

bara se en pojke och en tröja.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

233

So it´s racist because only a 

white kid should wear it?

Så det är rasistiskt bara för att 

endast en vit unge kan bära den?

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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OKAY PEOPLE the sweater is fine, 

it´s only seen as a problem 

because you´re applying racial 

slurs towards it… Don´t do that, 

just look at it for what it is… A 

KID SWEATER 

Det är bara ett problem för att ni 

kopplar det till rasism. Se det för 

vad det är, en pojk-tröja.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

235

That sweater was gonna get 

published either way, it was just 

a coinsidence that it was a black 

kid.

Tröjan skulle ha publicerats 

oavsett, bara ett sammanfallande 

att det var en svart pojke.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

236

The only problem with this image 

is that people still consider black 

people are monkeys. There is no 

other problem

Enda problemet är att människor 

associerar svarta med apor. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

237

It says far more about the people 

making the connection between 

the print and the model than it 

does about h&m. Bandwagon 

much.

Säger mycket mer om de som 

kopplar texten med modellen än 

H&M.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

238

Shouldn´t even be an issue, it 

was  a kid´s hoodie that was 

ment to have some childish 

nature. I seriously doubt they 

were intentionally racist.

Det var en barntröja med 

barnsligt tryck. Tvivlar på att de 

var avsiktligt rasistiska.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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Posting the photo of the boy was 

a step against racsism. It shows 

that we are soo over this whole 

thing! People who are upset 

about this just can get racism out 

og their heads- for me it doesn´t 

exist anymore, at least not in my 

world.

Publiceringen av pojken var ett 

steg mot rasism. Folk som är 

upprörda tänker bara på rasism. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

240
The actual racists are the ones 

that complained.

Rasisterna är de som klagade. Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

241

If a white lid wore this,  then 

there´d be no drama. Goddamn, 

some of us are truly dumb tho 

acting like we special and we 

need special extra care.

Om en vit pojke bar den hade det 

inte varit något drama.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

242

wasn´t  racist just becaouse the 

child is black. Maybe it's a bit 

inconsiderate. But if they refused 

to let the child wear it due to his 

skin colour yall would see that a 

racist. LOOL.

Kanske det var obetänksamt. 

Men om de hade vägrat pojken 

att bära den pga hudfärg hade ni 

tyckt att det var rasistiskt också.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

243
they not racist it´s that one 

person that messed up.

De är inte rasistiska. H&M är inte rasistiska. Anti-rasism. Rasism.

244

y´all making racism a thing. It 

shouldn´t be but you allow it to 

thrive

Ni gör rasism till en grej. Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

245

have you never heard the 5 little 

monkey nursery rhyme? Its 

literally not even racist but you 

are making it seem racist

Den är inte rasistisk, men ni gör 

den rasistisk. 

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.
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I´ve never been called a 

monkey…just sayin

Jag har aldrig blivit kallad apa. Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

247

All the people who say that the 

hoodie was racist should go to 

the gulag.

Alla som säger att tröjan är 

rasistisk borde åka till 

koncentrationsläger.

Tröjan var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

248

it´s only racist if you make it 

racist  if you make it racist, all 

kids get called monkeys or 

"cheeky mokeys". 

Den är bara rasistisk om ni gör 

den till den. 

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

249

If  it was a kid of any other 

colour, it wouldn´t be an issue 

hmmmmm? You´re making it an  

issue. Even the kid´s mum want´s 

yáll to get over it.

En unge av annan hudfärg hade 

inte varit ett problem. Ni gör det 

till ett problem.

H&M gjorde inget fel, bilden var 

inte rasistisk.

Anti-rasism. Rasism.

250

it wasn´t on purpose. You are 

making it a race issue. If it was a 

kid of any other colour it 

wouldn´t be an issue. Stop being 

over sensitive. Even the kids 

mom said get over it.

Det var inte menat. Ni gör det till 

rasism. En unge av annan hudfärg 

hade inte varit ett problem.

H&M gjorde inget fel, bilden var 

inte rasistisk.

Anti-rasism. Rasism.

251 It. Wasn´t. Racist. Det var inte rasistiskt. Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

252
Love it. Wasn´t racist. Älskar den. Det var inte rasistiskt. Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

253

People need to get over it. What 

if the kid was any other race? 

Wouldn´t be an issue. Funny how 

once it´s an African American 

kid, there´s and issue. You MAKE 

racaism a thing smh.

Människor måste komma över 

det. En unge av annan hudfärg 

hade inte varit ett problem. Ni 

rasism till en grej.

H&M gjorde inget fel, bilden var 

inte rasistisk.

Anti-rasism. Rasism.
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254

I´m Colombian and if someone 

makes a hoodie talking about 

cocaine or anything "racist" or 

"stereotypical" I wouldn´t get 

mad at all, I would laugh and 

maybe I´d buy it…because I´m 

Colombian but I dont nessesarily 

identify myself with with a 

stereotype. I don´t really pay 

attention to it.

Jag är colombian och om någon 

anspelat på rasism eller 

stereotyper hade jag inte blivit 

arg. Jag identifierar mig med en 

stereotyp . Jag bryr mig inte.

Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

255

Noone whould say anything if 

that child would be white. U guys 

are all extra.

Ingen hade sagt nåt om ungen var 

vit.

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.

256

 I do love myself, I love myself 

and others too, and I belive 

everyone is equal and free to do 

as they please as long as they 

aren´t harming anyone! I also 

love myself  enough to not let 

myself get worked up over 

something that wasn´t even 

meaning to be rasist!!! You are 

so ignornat! And clearly know 

nothing about love!!!

Alla är jämlika och fria att göra 

som de vill om det inte skadar 

någon. Jag hetsar inte upp mig för 

något som inte var menat 

rasistiskt. 

H&M gjorde inget fel, bilden var 

inte rasistisk.

Anti-rasism. Rasism.

257

Everyone who says h&m was 

doing smth racist is racist 

himself…Why should black 

people be treated other than 

white? That means they can 

wear the same damn shirt!

Alla som säger att H&M är 

rasister är rasister själva. 

Bara en rasist ser de rasistiska 

associationerna.

Anti-rasism. Rasism.
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258
Everybody is saying racist, prove 

it

Alla säger rasist, bevisa det. Bilden var inte rasistisk. Anti-rasism. Rasism.

259

I´m a loyal shopper and I feel this 

incident has done NOTHING to 

defer me from shopping. People 

don´t want to make race a thing, 

but then they point their at a boy 

modelling an innocent piece of 

clothing and they use him as a 

bait to play the race card. Even 

his mother came out and said 

she knew that he was wearing 

[…]  The people saying this is 

racist are looking for attention 

and shame on them for using 

this little boy to get it.  

Jag är en lojal kund och denna 

incident har inte ändrat på det. 

Människor vill inte göra en grej av 

raser, men använder pojken i en 

oskyldig tröja för att spela det 

kortet. Människor som påstår att 

detta är rasistiskt vill ha 

uppmärksamhet. 

Planerar att fortsätta handla på 

H&M

Anti-rasism. Rasism.

5. ACCEPTERANDE AV URSÄKT

260 Forgiven. Förlåtna. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

261
H&M doesn't have to apologise 

for anything. 

H&M behöver inte be om ursäkt. H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.

262

This apology got me feeling like 

the coolest monkey in the jungle. 

Thank u H&M.

Ursäkten fick mig att känna mig 

som den coolaste apan i djungeln. 

Tack.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

263 Y'all didn't even do anything. Ni gjorde inte ens nåt. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

264
[…] It's okay. It was not your 

intention.

Det är okej, inte er avsikt. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

265 Apology accepted. Ursäkt accepterad. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

266

No need to apologize. I'm 

proudly black and there's 

absolutely nothing wrong with 

the advert […]

Be inte om ursäkt. Jag är stolt 

mörkhyad. 

H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.
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267

Thank you! This should never 

happen again […] but I am sure 

you will be consciously involved 

on what's distrusted moving 

forward. 

Tack! Detta borde inte hände 

igen.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

268

All people in the world can make 

a mistake, and people give a 

chance for H&M.

Alla kan göra misstag, ge H&M en 

chans.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

269

This shows that H&M is taking 

responsibility for their actions as 

they have decided to apologise 

for their recent campaign […]. I 

do not believe that H&M had the 

intention of offending the public.

Detta visar på att H&M tar 

ansvar. Jag tror inte att H&M 

menade att förolämpa 

allmänheten.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

270

You guys don't need to apologize 

for peoples ignorant thinking. 

There was nothing wrong with 

any of it.

Ni behöver inte be om ursäkt. Det 

var inget fel med den. 

H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.

271

I don't think you have to 

apologize. This shirt was meant 

to be funny and that's all […].

Ni behöver inte be om ursäkt. 

Tröjan var menad att vara kul.

H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.

272

[…] We will fully understand you 

when you err and make 

corrections. To err is human.

Vi förstår om ni gör fel och rättar 

till det. Det är mänskligt.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

273
You did nothing wrong. H&M, 

I'm on your side. 

Ni gjorde inget fel H&M. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.
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274

People, H&M has alreade 

apologised several time thus 

H&M acted mature enough to 

accept the blame and take 

responsibility to apologise to the 

black race […]

H&M har redan bett om ursäkt. 

H&M agerade moget och tog 

ansvar för att be om ursäkt.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

275
Y'all didn't do anything wrong. Ni gjorde inget fel. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

276 You have my support […] Ni har min stöttning. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

277

Love your clothes H&M, really 

hope this can be over and we can 

move on.

Älskar era kläder, hoppas att vi 

kan gå vidare.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

278
I still love what you do and 

provide. Thank you.

Älskar fortfarande vad ni gör. 

Tack.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

279

I still support you guys, huge, 

unacceptable mistake, learn 

from it.

Stöttar er fortfarande, stort 

misstag, ta lärdom från det.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

280
You've got nothing to worry 

about.

Ni har inget att oroa er för. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

281

You don't need to apologize for 

anything. You did nothing wrong.

Ni behöver inte be om ursäkt, ni 

gjorde inget fel.

H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.

282
Glad your acknowleding your 

mistake.

Glad att ni uppmärksammar ert 

misstag.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

283
You have nothing to apologize 

for. 

Ni har inget att be om ursäkt för. H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.

284 But you did nothing wrong. Ni gjorde inget fel. H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.

285 You're fine. Det är lugnt. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

286
Bra att ni ber om ursäkt H&M. Bra att ni ber om ursäkt. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.
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287

Jag tycker att din ursäkt är 

utmärkt och människor borde 

älska varandra och leva som en 

familj i den här världen.

Er ursäkt är utmärk och 

människor borde älska varandra.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

288
Bra att erkänna och göra om. 

Tack.

Bra att erkänna och göra om. 

Tack.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

289 Fair enough I forgive you. Jag förlåter er. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

290

H&M är inte ensamma om att 

göra misstag. Alla gör det, mer 

än en gång. Bra åtgärder och 

offentlig ursäkt räcker […]

Alla gör misstag. Bra åtgärder och 

offentlig ursäkt räcker.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

291

H&M är en stort företag. Jag är 

säker på att de inte ville att det 

skulle bli så. Och de be om ursäkt 

ändå. Jag tycker inte att man ska 

fortsätta att klaga på de […]

De ville inte att det skulle bli så. 

De ber om ursäkt. Man ska inte 

fortsätta klaga.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

292

Sådär! Tack H&M för att ni 

backar, ber om ursäkt och står 

för era misstag! […]

Tack H&M för att ni ber om 

ursäkt och står för misstaget.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

293

As a young black boy, for me we 

need to move forward but 

personally  I accept your 

apology.

Vi måste gå framåt och 

personligen accepterar jag er 

ursäkt.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

294

Unfortunate mistake. We all 

make mistakes as long as we 

learn from them. Still shopping 

here.

Oturligt misstag. Så länge vi tar 

lärdom från dem. 

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

295
I´m still going to shop there they 

said sorry

Tänker fortfarande handla, de 

bad om ursäkt.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.
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296

Personally I disliked the hoodie 

and what it meant to us, black 

people, but I woudn´t completely 

stop shopping there. They 

apologized and I feel as if they 

will improve on their future 

apparel and it´s mesages.

Gillade inte vad tröjan menade, 

men de bad om ursäkt och det 

känns som att de vill förbättra sig 

i framtiden.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

297

Thank you for the statement of 

apology. We have to move 

forward, I would love to work 

with you to lead your Diversity& 

Inclusion Team. Reach out

Tack för ursäkten. Vi måste gå 

vidare, jag vill leda ert team för 

mångfald.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

298

So why is everyone worked up 

about one article of clothing that 

has since been eliminated from 

stores?? Are y´all that 

immature? Is forgiveness 

nonexistent?? You are all 

pathetic. 

Varför hetsar ni upp er över ett 

plagg som nu tagits bort? 

Existerar inte förlåtelse? Ni är 

patetiska.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

299

honstly I believe this was a 

mistake, if this hoodie was 

modeled by a different kid no1 

whould have paid attention![…] 

Someone who lets this pass by 

should be fired, beacuse you 

don´t want that kind of 

inefficiency on your payroll 

anyway!

Detta var ett misstag. Men den 

som tillät det borde sparkas.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

300
Love you guys and the brand it 

was a mistake it´s all good.

Älskar er, det var ett misstag, det 

är lugnt.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.
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301

maybe I´m not the first one 

talking about this, but if you take 

this fact as a big big racist 

problem, it means that you are 

superficial. Because at the end, it 

was a mistake.[…]

Om ni ser det som rasism är ni 

ytliga. Det var ett misstag.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

302

 @hm We live and learn or well, 

perhaps some folks just dont 

learn. Keeping on rocking! Your 

clothes are great!B305

Vissa lär sig inte. Era kläder är 

grymma! 

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

303
You don´t need to apologize Ni behöver inte be om ursäkt. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

304

Really wasn´t you fault tho the 

mom signed the contract and her 

son wore the outfit

Det var inte ert fel. H&M gjorde inget fel. Förlåtande. Reaktion.

305
You don´t need to apologize Ni behöver inte be om ursäkt. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

306 Y´all did nothing wrong Ni gjorde inget fel. H&M gjorde inget fel. Förlåtande. Reaktion.

307
it´s called a MISTAKE, they didn´t 

mean too.

Det kallas misstag, de menade 

inget.

H&M gjorde inget fel. Förlåtande. Reaktion.

308
Thank you @HM, we LOVE you 

for listening

Tack H&M. Vi älskar att ni lyssnar. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

309

Thank you for listening, pease 

make sure it´s not just one global 

leader I think two would be 

better make sure they are a 

minority beause they would be 

able to sit in that posotion and 

truly understand  the  sensitivity 

of certain optics […] 

Tack för att ni lyssnar. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

310 Nicely handeled @HM Bra hanterat H&M. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.
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311

They saw it was wrong and 

admitted it was wrong so they 

are fixing the problem so get 

over it 

De erkände sitt fel och rättade till 

det, gå vidare.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

312
They said it was unintentional. 

Believe it.

De sa att det var oavsiktligt. H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

313

honestly I feel bad for you guys! 

You just happened to have a blck 

model in a sweatshirt and people 

took it the wrong way. I can see 

how people would see it that 

way, it does seem racist, but I 

know it was never meant to be 

interpreted that way. Good luck 

in the future, your still my 

favorite store!

Jag förstår att folk ser den på det 

sättet, men vet att det inte var 

menat- Lycka till i framtiden, ni är 

fortfarande min favorit!

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

314

don´t apoligize, it´s not your fault 

if some idiots will cry over 

something that isn´t offensive in 

any way.

Be inte om ursäkt, det är inte ert 

fel att folk gråter över ingenting.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

315 Stop apologizing! Sluta be om ursäkt! H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.
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316

They´ve apaogized and are 

adressing the issue… surely 

that´s better than ignoring it so 

why continue with the abuse? 

Get a grip of yourselves. We 

have bigger problems in this 

world. In my honest opinion, 

when i first saw the hoody I was 

shocked and then realised that 

by having a problem with it, we 

are creating racism. Why should 

it be any diffrent than a white kid 

wearing it if we are all equal??

De har bett om ursäkt och 

hanterat problemet. Varför 

fortsätta klaga? Först blev jag 

chockad men sen insåg jag att 

genom att se problemet skapar vi 

rasism. 

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

317

Keep it up, I believe in 

redemption for everyone, it is 

sad, but you have shown 

sincerity.

Jag tror på sonande, det är 

sorgligt, men ni visar på ärlighet.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

318

Seriously, look at the other 

companies on the market. Others 

stores have put out items that 

should have never left the 

factory. H&M owned their 

mistake. It´s time to forgive. For 

the record I don´t shop here. It´s 

to expensive. It´s time for peace. 

Andra företag har lanserat 

produkter som inte borde ha nått 

marknaden. H&M erkände sitt 

misstag. Det är dags att förlåta. 

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

319

i have color and i don´t think it 

was a big deal either.. It was just 

a simple mistake and theyve 

taken everything down and 

apologized.

Jag är färgad och tyckte inte att 

det var en stor grej. Det var ett 

misstag och de har bett om 

ursäkt.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.
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320

You are amazing, you saw the 

issues, you adressed it and are 

taking steps to fix it. This is what 

a sucessful  brand should do, 

thank you. #iLoveHM

Ni är fantastiska, ni såg 

problemet och rättade till det. 

Tack. 

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

321

Taking full responsibility is very 

hard to do especially when the 

whole world is watching and 

when a lot of people have been 

affected. Respect @HM

Att ta ansvar är svårt när hela 

världen ser på och när många 

blivit påverkade. Respekt H&M.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

322

the way the brand repond to 

public ´s feedback and put an 

effort to be responsible… I love it 

more.  

Sättet företaget svarade på kritik 

och ansträngde sig för att vara 

ansvarsfulla. Älskar det ännu mer.

H&M:s ursäkt godtas. Förlåtande. Reaktion.

323 Stop apologizing! Sluta be om ursäkt! H&M behöver ej be om ursäkt. Förlåtande. Reaktion.

6. ICKE-ACCEPTERANDE

324 Too late to apologise. För sent att be om ursäkt. H&M:s ursäkt godtas inte. Icke-förlåtande. Reaktion.

325

[…] ni vet ju precis vad ni gör när 

ni fotar en vit kille med survivor 

expert på tröjan, och en svart 

kille med coolest monkey in the 

jungle. Detta är ju en lam ursäkt.

Ni vet precis vad ni gör. Lam 

ursäkt.

H&M:s ursäkt godtas inte. Icke-förlåtande. Reaktion.

326

Apology not accepted yáll still 

racist I will never shop at your 

store again @hm

Ursäkt inte accepterad. H&M:s ursäkt godtas inte. Icke-förlåtande. Reaktion.

327
No it wasn´t it was on purpose. Det var medvetet. H&M gjorde det avsiktligt. Icke-förlåtande. Reaktion.

328 We not feeling this Vi gillar det inte. H&M:s ursäkt godtas inte. Icke-förlåtande. Reaktion.
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329

This has sparked a global 

argument and I think this might 

slightly affect my attitude 

towards buying clothing at H&M  

but if H&M proves themselves i 

think markets would slowly get 

better- How do you improve 

yourself? 1 show us nessesary 

precautions have been put in 

place to make sure this never 

happens, 2 Someone must be 

held accountable.

Detta har påverkat min attityd till 

H&M och kommer inte att bli 

bättre om inte H&M bevisar och 

utvecklar sig själva. 

H&M behöver förändras. Icke-förlåtande. Reaktion.

7. ANSER FOLK ÖVERREAGERAR

330

I find this very funny that we care 

bout a child in a hoodie while 

there are people dying needlessly 

all over the world and nobody 

bats an eye.

Att vi bryr oss om en pojke i en 

tröja när folk dör i världen och 

ingen bryr sig.

Människor prioriterar fel och 

överreagerar.

Överreaktion. Reaktion

331
This is so dumb I can't even 

explain it. 

Detta är så dumt. Onödig debatt. Överreaktion. Reaktion

332
People get offended so easily […] Folk blir kränkta så lätt. Människor är känsliga. Överreaktion. Reaktion

333

[…] His family were bound to 

have seen the pictures before 

going to catalogue, so why is 

there a problem!!!

Familjen godkäna bilden så varför 

är det ett problem?

Onödig debatt, människor 

överreagerar.

Överreaktion. Reaktion

334

People are now way too soft. 

Soon people are going to get 

offended for not getting 

offended. 

Folk är alldeles för mjuka. Människor är känsliga. Överreaktion. Reaktion
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335

Sorry, but this whole upsetism is 

the largest bullshit I have seen 

recently. I hate idiotic. 

Denna upprördhet är bullshit. Jag 

hatar idiotik.

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

336
People are going OTT [over the 

top] with this.

Människor överreagerar. Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

337

I don't see how it was offensive? 

Society makes the biggest 

problems from nothing…

Hur var det förolämpande? 

Samhället gör en stor grej av 

ingenting.

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

338

[…] They tried to explain 

themselves and at least 

addressed the subject at hand. 

People should appreciate it 

instead of trashing their stores 

and stealing their products.

De försökte förklara och hantera 

problemet. Människor borde 

uppskatta det istället för att 

vandalisera.

H&M är ansvarsfulla, människor 

överreagerar.

Överreaktion. Reaktion

339

[…] I think we blew this out of 

proportion. They don't mean any 

harm, we are just quick to play 

the race card whenever it suits 

us. 

Detta har blivit oproportioneligt 

överdrivet. Det menade inget illa.

H&M gjorde inget fel, människor 

överreagerar. 

Överreaktion. Reaktion

340
This world is full of butt hurt 

people who love to moan […]

Världen är full av människor som 

älskar att klaga.

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

341

[…] I understand what you've all 

been through, and I'm totally 

against the hate but you're 

totally dwelling on the past and 

it isn't helping yourselves.

Jag förstår er och jag är emot hat 

men att älta det förfluta hjälper 

er inte.

Människor lever i det förflutna. Överreaktion. Reaktion

342

Bunch of over sensitive people 

getting triggered by the pretty 

harmless photo. Grow up, this is 

not racism.

Överkänsliga människor som 

triggas igång av ett oskyldig foto. 

Väx upp.

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion
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343

Why are you apologizing? Oh my 

godness seriously? This is 

absolutely ridicolous. 

Varför ber in om ursäkt? Detta är 

löjligt.

H&M gjorde inget fel, människor 

överreagerar. 

Överreaktion. Reaktion

344

There was nothing wrong. 

People who misinterpret that are 

the problem […].

Människor som missuppfattade 

har problem.

H&M gjorde inget fel, människor 

överreagerar. 

Överreaktion. Reaktion

345
Really come on it's not that 

offensive.

Kom igen, det var inte 

förolämpande.

H&M gjorde inget fel, människor 

överreagerar. 

Överreaktion. Reaktion

346

I am sure that it was an honest 

mistake but to have a business 

close its stores in a country over 

a honest mistake is ridiculous 

[…].

Det var ett misstag, att tvinga 

dem stänga butiker är fånigt. 

H&M gjorde inget fel, människor 

överreagerar. 

Överreaktion. Reaktion

347

[…] People who are getting 

touched by this are the reason 

beind the major race issues. 

People are just way to sensitive 

these days.

Människor som reagerar är 

orsaken till rasism. Folk är 

känsliga.

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

348

People in the UK call their kids 

cheaky monkeys all the time. 

Seriously. This was all a 

misunderstanding.

Människor i UK kallar barn för 

apor. Det var ett missförstånd.

Människor har missförstått 

kampanjen.

Överreaktion. Reaktion

349

So they call us monkeys and y'all 

niggas thought it would be a 

good idea to act like monkeys 

and vandalise their stores?

Så ni tyckte att det var en bra ide 

att agera som apor och 

vandalisera deras butiker?

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

350

People are honestly just waiting 

for an opportunity to lash out 

[…]. It's annoying how people 

always find a way to make 

something out of nothing.

Det är irriterande hur människor 

kan göra en stor grej av ingenting.

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion
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351

Why would it be intentional? 

What is your reasoning for 

thinking that they could have 

done this on purpose? 

Varför var det menat? Hur 

resonerar ni?

Människor har missförstått 

kampanjen.

Överreaktion. Reaktion

352
H&M didn't do anything wrong. 

Y'all to sensitive […].

H&M gjorde inget fel. Ni är 

känsliga.

Människor är känsliga. Överreaktion. Reaktion

353

[…] But I do think trashing stores 

and making people lose their 

jobs was not the correct way of 

dealing with it […].

Vandalisera butiker var inte rätt 

sätt att hantera det.

Människors agerande är 

oacceptabelt.

Överreaktion. Reaktion

354

I think this is absolutely 

ridiculous. The eff and other 

parties is taking this racism think 

too far. Destroung public and 

personal property is a criminal 

offence. Where is the justice in 

that […].

Vissa tar det för lång. Förstöra 

egendomar är kriminellt. Var är 

rättvisan?

Människors agerande är 

oacceptabelt.

Överreaktion. Reaktion

355
Thought it was cute. Too many 

weak minded people.

För många svagt tänkande 

människor.

Människor är känsliga. Överreaktion. Reaktion

356

You people have no right to do 

this with H&M! H&M is the most 

generous company […]!

Ni har ingen rätt att göra så mot 

H&M! 

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

357

Aren't y'all overreacting? […] 

Racism isn't acceptable but 

trashing a store and making 

employees lost their job is even 

more UNACCEPTABLE.

Överreagerar ni inte? Rasism är 

inte acceptabelt men 

vandalisering är ännu värre.

Människor överreagerar, 

vandalisering är oacceptabelt.

Överreaktion. Reaktion
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358

Racism is unacceptable, but 

violence is no way to handle 

things, I am embarressed for 

those who resorted to it. I'm 

sorry for those who had to suffer 

for something they had no hand 

in.

Rasism är oacceptablet, men våld 

är inte rätt sätt att hantera saker 

på. Jag tycker synd om de 

oskyldiga som fick lida.

Människor överreagerar, 

vandalisering är oacceptabelt.

Överreaktion. Reaktion

359

[…] If persons want to protest, 

boycott the product to prove a 

point. Don't behave lika that 

which was stated which was a 

clear misjudgement […].

Vill ni protestera, bojkotta 

produkten. Uppför er inte som de 

antydde, vilket var en 

missuppfattning.

Människor missförstod 

kampanjen, och överreagerar.

Överreaktion. Reaktion

360

Wow so many people getting 

angry at this photo. It's almost 

like they're acting like monkeys, 

just no the coolest one.

Så många som blir arga över 

bilden. 

Människor har missförstått 

kampanjen.

Överreaktion. Reaktion

361

[…] So let's just chill out and let 

people work so they can get paid 

instead of tearing up stores over 

problems we created and stop 

tearing each other up in this 

thread.

Låt folk jobba så att de får betalt 

istället för att vandalisera butiker 

pga ett problem som vi skapade. 

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

362

My goodness, this whole thing 

has been blown out of 

proportion. It's just a hoodie. I 

don't think H&M wanted to 

insult anyone. 

Det är oproportioneligt 

överdrivet. H&M ville inte kränka 

någon.

H&M menade inget illa, 

människor överreagerar.

Överreaktion. Reaktion

363

Still banging on about this? It 

was taken out of proportion on a 

massive scale.

Ältar ni fortfarande? Det är 

oproportioneligt överdrivet.

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion
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364

I think it's wise to understand the 

H&M team everyone made their 

point and people need to move 

on, lessons were obviously learnt 

and there is no way what 

happened can be reversed but 

there is a way to come and 

reason together.

Alla måste gå vidare, 

förhoppningsvis tog vi lärdom av 

det. Det går inte att göra det 

ogjort men vi kan resonera 

tillsammans.

Människor borde gå vidare. Överreaktion. Reaktion

365

Never should've apologized or 

anything […]. Those who have 

time to complain about such non-

sense probably shop elsewhere 

anyway.

Ni behövde inte be om ursäkt. De 

som klagar handlar förmodligen 

annanstans i alla fall.

H&M gjorde inget fel, människor 

överreagerar. 

Överreaktion. Reaktion

366

Don't be sorry people need to 

stop being so bloody sensitive! 

[…]

Människor måste sluta vara så 

känsliga.

H&M gjorde inget fel, människor 

är för känsliga.

Överreaktion. Reaktion

367

Literally no changes needed to 

be made, people being pathetic 

can't be helped.

Inget behövde ändras, människor 

är patetiska.

Människor är patetiska. Överreaktion. Reaktion

368

Everyone without an agenda and 

understand what H&M is about 

know that this is completely out 

of proportion. Great company, 

fantastic people and owners with 

high and solid values. […].

De som vet vad H&M står för vet 

att det här är överdrivet. Bra 

företag med bra värderingar.

Situationen har blivit 

uppförstorad.

Överreaktion. Reaktion

369

Some people are so damn touchy 

and whiny. This is ridiculous! 

Vissa är så känsliga. Det är löjligt! Människor är känsliga. Överreaktion. Reaktion

370
Quit apologizing, it wasn't a big 

deal.

Sluta be om ursäkt, det var ingen 

stor grej.

H&M gjorde inget fel. Överreaktion. Reaktion
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371

This is getting ridiculous. Stop 

apologising. […] People are so 

ready to see racism everywhere, 

it's quite pathetic. The more you 

pander to these people, the 

worse this will get. Just move on.

Sluta be om ursäkt. Folk ser 

rasism överallt, patetiskt. Gå 

vidare.

Situationen har blivit 

uppförstorad, människor 

överreagerar.

Överreaktion. Reaktion

372

I think it wasn't that big problem 

which media made it. It was just 

a reklam.

Det var inte ett stort problem. 

Bara reklam.

Situationen har blivit 

uppförstorad.

Överreaktion. Reaktion

373

[…] De som såg en apa i tröja 

kanske skulle se över sitt eget 

slöa sinne.

De som såg en apa borde se över 

sitt egna sinne.

Människor överreagerar. Överreaktion. Reaktion

374

[…] Jag såg reklamen och jag 

reagerade inte över huvudtaget! 

[…] Tragiskt att man ens 

förknippar pojken med apor år 

2018.

Jag reagerade inte. Tragiskt att 

man förknippar pojken med apor.

Människor har missförstått 

kampanjen.

Överreaktion. Reaktion

375

Löjligt. Kopplar man ihop en apa 

med en mörkhyad som bär den 

till något gammalt rasistiskt bör 

man nog börja tänka på ett 

annat sätt […]. 

Kopplar man ihop en apa med en 

mörkhyad bör man nog tänka 

annorlunda.

Människor har missförstått 

kampanjen.

Överreaktion. Reaktion

376

This is retarded. […] Folks 

nowadays are way too sensitive 

and offended by pretty much 

anything.

Människor är för känsliga och blir 

förolämpade för ingenting. 

Situationen är löjlig, människor är 

känsliga.

Överreaktion. Reaktion
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377

All who reacted negative to the 

picture should look at 

themselves, because they have a 

huge problem. Do they really see 

a monkey in every person wth 

darker skin? […]

Alla som reagerade borde ta en 

titt på sig själva, de har problem. 

Ser de en apa i alla med mörkare 

hudfärg?

Människor har missförstått 

kampanjen.

Överreaktion. Reaktion

378

Jag såg inge fel med den tröjan. 

[…] Tycker inte att H&M gjorde 

fel i att släppa den tröjan, folk 

behöver lägga energi på mer 

viktigare saker.

Jag såg inget fel. H&M gjorde inte 

fel, människor behöver lägga 

energi på viktigare saker.

H&M gjorde inget fel, människor 

överreagerar. 

Överreaktion. Reaktion

379

Jag har fått nog av att se hur folk 

kan hålla på och kritisera i all 

oändlighet. Ni bad om ursäkt 

som visade ånger men det räcker 

inte för folket. Vad vill man 

mera? […]

Jag har fått nog av kritiserande 

människor. Ni bad om ursäkt, vad 

vill man mera? 

Människor måste sluta klaga och 

gå vidare.

Överreaktion. Reaktion

380

Was it really that bad? […] Was 

the boy offended? Probably not. 

So why are we adults making this 

into something so bad?

Blev pojken förolämpad? 

Förmodligen inte. Varför gör ni 

det till något dåligt?

Situationen har förstorats upp. Överreaktion. Reaktion

381
People are so sensitive 

nowadays.

Människor är så känsliga. Människor är känsliga. Överreaktion. Reaktion

382

Y´all need to realize it´s a 

mistake…the mom of the boy in 

the hoodie literally said it´s not 

racist and you guys need to get 

over it.

Det var ett misstag. Ni måste 

komma över det.

Människor måste släppa det. Överreaktion Reaktion

383
people are still going on about 

this? Um ok…

Ältar ni fortfarande?  Människor måste släppa det. Överreaktion Reaktion
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384 Jesus who cares Vem bryr sig Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

385

Everyone needs to get over it 

already just like everyone else. 

There´s  waaaayyy more 

important things to worry about 

than a sweather. Get over it!

Alla måste gå vidare. Det finns 

viktigare saker att oroa sig över.

Människor  måste släppa det. Överreaktion Reaktion

386
Quit whining about a damn 

hoodie

Sluta klaga över en tröja. Folk övereagerar

Överreaktion Reaktion

387
People are too sensitive theese 

days[…]

Människor är så känsliga. Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

388

[…] HM did not purposely do it!!! 

The parents or the child felt no 

hostility YET EBERYONE WAS 

PRESSED. For whatttt. Destryed 

their stores. Threatening people. 

Like really over an "assubtion" 

but yeah I´m reaching.

H&M menade inget illa. 

Föräldrarna och pojken var inte 

förolämpade. 

H&M menade inget illa, 

människor överreagerar.

Överreaktion Reaktion

389

if the boys switched shirts that 

wouldn´t do anything cause  y´all 

go overreact about that to.

Om pojkarna bytt tröja hade det 

inte spelat någon roll ni skulle 

överreagera i alla fall.

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

390

chill out they didn´t have any ill 

intentions. The blck kid and his 

parents had no issues why do 

you?

De menade inget illa. Pojken och 

föräldrana hade inga problem, 

varför har ni?

H&M menade inget illa, 

människor överreagerar.

Överreaktion Reaktion

391

 […] i feel like people overreacted 

a bit much than they should 

unintentional but not cautious

Människor övereagerade. 

Oavsiktligt men inte betänksamt.

Folk överreagerar Överreaktion Reaktion
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392

Are y´all still overreacting about 

that "coolest monkey in the 

jungle" shirt? COME ON it was a 

mistake

Överreagerar ni fortfarande? Det 

var ett misstag.

H&M menade inget illa, 

människor överreagerar.

Överreaktion Reaktion

393 Who cares! Vem bryr sig! Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

394 get over it. Släpp det. Människor måste släppa det. Överreaktion Reaktion

395 Much ado about nothing Mycket över ingenting. Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

396

Seriously, y´all get mad for a 

thing like this but not for other 

things that really matter! The 

kid´s mom said she was ok with it 

AND THEYRE BOTH BLACK! Stop 

overreacting! 

Ni blir arga över detta men nte 

för annat som betyder något! 

Sluta överreagera!

Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

397 People are overreacting Folk överreagerar. Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

398

I don´t believe you all had any 

malicious intent behind the 

advertisement. Alt of people are 

simply overreacting. You all have 

apologized so continue to let 

people tornment you with their 

negativity.

Ni menade inget illa. Människor 

överreagerar. Ni bad om ursäkt.

H&M menade inget illa, 

människor överreagerar.

Överreaktion Reaktion

399
People overreact too much in 

this day´s society

Folk överreagerar. Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

400

Think everyone is just a wee tiny 

bit overreacting much? When 

mistakes are made, what else can 

we do but appologise? […]

Ni överreagerar inte lite? Efter ett 

misstag, vad mer kan man göra 

än att be om ursäkt?

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion
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401

 […] if you create a product for 

the sole purpose of a new trend 

but it comes across as "wrong" to 

the public, does that mean 

you´re wrong for creating this 

piece with a unintentionally harm 

towards the mass OR is the 

mass´mindset and percievence 

insane and in fact contradicting 

themselves in what THEIR 

suggesting...

Om du producerar en produkt 

som anses fel, betyder det att ni 

har gjort fel eller betyder det att 

människors tankesätt är galet och 

faktiskt motsäger dem själva

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

402

 […] when I saw the image i 

didn´t see a dicrimination made 

intentionally. People are over 

sensitive these days. As I said a 

kid is a kid for me. I don´t care 

about anything else, gender, 

color etc. I also don´t support 

people who vanalise @hm  

stores. That doesn´t make them 

right, that makes them vandals. 

Jag såg ingen diskriminering i 

bilden. Människor är så känsliga. 

Jag stöttar inte människor som 

vandaliserar H&M:s butiker. De 

gör inte att de har rätt. 

Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

403

What I saw was a beautiful child 

in a hoodie. @hm people see 

what they want to see.

Människor ser vad de vill se. Folk överreagerar Överreaktion Reaktion
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404

It´s funny. A lot of complaining 

for an adv, Nothing about where 

and how you make your dresses. 

#fastfashion

Mycket klagomål för en kampanj. 

Inget om var och hur ni gör era 

klänningar.

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

405
i think people took this incident 

way too far […]

Folk drog detta för långt. Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

406

Tbh it wasn´t even a big deal. My 

first thought was on seeing it was 

just another boy modeling a 

clothing piece but hey people 

gotta take it out of context.

Jag såg en pojke i ett plagg, men 

folk måste ta det ur kontexten.

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

407

The society we live in is 

disgusting. Making everything 

about race when the own 

mother of the child calpped back 

& said it wasn´t a bog deal. 

Stores are being distroyed, 

people´s lives are being 

threatened. What a disgrace. 

Samhället är äckligt. Gör en stor 

grej av raser. Butiker förstörs och 

liv hotas. Vilken vanära.

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

408 Y´all done lost ya damn mind Ni har blivit galna. Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

409

Why? Because they made the 

shirt which said "The Coolest 

Monkey In the Jungle" what is 

bad with that?

Vad är det för fel på tröjan? Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

410

Crazy world!! I´m not 

understanding the problem!!! I 

think people who think another 

way have problems in their 

heads! […]

Jag förstår inte problemet! 

Människor som tror annat har 

problem!

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion
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411

People make a big deal out of 

nothing!!We have children 

suffering from hunger.

Människor gör en stor grej av 

ingenting.

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

412 You did NOTHING wrong Ni gjorde inget fel. H&M gjorde inget fel. Överreaktion Reaktion

413

hm I don´t see what the big fuss 

was about. There was absolutely 

nothing wrong with your 

sweatshirt or with the little boy 

modeling it. If that child had 

been a white, Hispanic, or Asian 

child the world world had to stop 

rotating. People need to let go 

and move on.

Det var inget fel med tröjan eller 

pojken. Människor måste släppa 

det och gå vidare.

H&M menade inget illa, 

människor överreagerar.

Överreaktion Reaktion

414
WE ARE LISTENING (and could 

care less)

Vi lyssnar (och kunde inte bry oss 

mindre)

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

415

In a world full of war, racism, and 

hate, I believe u didn´t want to 

hurt anyboy, but people tend to 

talk when others make a mistake. 

Ur clothes is awesome, and there 

are alot of people like me.

Jag tror inte att ni ville skada 

någon, men folk pratar när andra 

gör misstag. 

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion
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416

Love the brand. I´m in your store 

EVERY OTHER DAY! I truly belive 

it was an unfortunate moment 

where guards where let down, 

however everyone is taking this 

to the extreme. I support @hm 

as long as the company continues 

to remain transparent and open 

to HEALTHY critisism.

Jag älskar er. Det var ett olyckligt 

ögonblick, men människor drar 

det för långt. Jag stöttar H&M så 

länge de är transparenta och 

öppna för konstruktiv kritik.

Folk övereagerar Överreaktion Reaktion

417

See nothing wrong with the 

hoodie, people are just twisting 

things to make them seem racist, 

if a white kid was wearing the 

hoodie no one would say a word, 

y´all need to chill[…]

Människor vinklar saker till 

rasism, ni måste lugna ner er.

Folk överreagerar Överreaktion Reaktion

8. SKULDBELÄGGANDE

418

Instead of being sorry and watch 

more of what u take pictures of, 

ask yourself if this could offend 

someone. […] Some could feel 

offended and that should not 

happen. So here is your scandal 

have fun.

Istället för att be om ursäkt borde 

ni fråga er om det kan kränka 

någon. 

H&M borde ha vetat bättre. Skuldbeläggande. Reaktion

419

That damage control exercise 

comes a little too late. You 

should have vetted the message 

before advertising it.

Ni borde ha granskat bilden innan 

publicering.

H&M borde ha vetat bättre. Skuldbeläggande. Reaktion
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420
Showed your true colours. Visade ert sanna jag. Incidenten visade vad H&M står 

för.

Skuldbeläggande. Reaktion

421

It's obvious that you are 

incompetent, that's obvious. 

Now, to damage control, shall 

we?

Ni är inkompetenta. H&M är inkompetenta. Skuldbeläggande. Reaktion

422

[…] This wasn't a mistake at all. 

It's reasonable to assume that 

more than one person created 

and approved this ad. […]

Det var inte ett misstag. Flera 

måste ha godkänt kampanjen.

Kampanjbilden var inte ett 

misstag.

Skuldbeläggande. Reaktion

423

To hell with your explanation and 

those who don't  see wrong in 

those hoodies. […]

Åt helvete med er förklaring. H&M:s förklaring är inte 

tillräcklig.

Skuldbeläggande. Reaktion

424

[…] Everyone knows that's 

reverse psychology advertising. 

And stop fooling us more 

because we know that was the 

only jumper created. It reached 

its intended purpose.

Sluta lura oss för vi vet att det var 

den enda tröjan som produceras 

och den uppfyllde sitt avsedda 

syfte.

Kampanjbilden var inte ett 

misstag.

Skuldbeläggande. Reaktion

425

Please look at your teams and 

ask whether your temas reflect 

your markets. You will find out 

why this disaster happened.

Se över era team och lär känna 

era marknader. Då fattar ni varför 

detta hände.

H&M är inkompetenta. Skuldbeläggande. Reaktion

426

There are no words for such 

ignorance in the year of 2018. To 

make a true remorse H&M have 

to officially acknowledge an 

honest intelligent self evaluation 

that will lead to a concrete plan 

of action.

Sådan ignorans. För att visa sann 

ånger måste H&M utvärdera sig 

själva.

H&M är ignoranta och 

inkompetenta.

Skuldbeläggande. Reaktion
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427 I'm so disappointed. Jag är så besviken. Besvikelse på H&M. Skuldbeläggande. Reaktion

428

Unfortunately and sadly things 

like this happen far more often 

that none! It's time to be 

conscious and aware! You hired 

these people! […]

Liknande händer alltför ofta. Dags 

att vara medvetna och 

uppmärksamma!

H&M borde ha vetat bättre. Skuldbeläggande. Reaktion

429

I swear I will burn all of H&M in  

my wardrobe if this happen 

again, and be naked, because 

you are one of my favourite 

brand. But I will do this. I am fell 

ashamed.

Jag ska bränna alla mina H&M-

kläder. Jag skäms.

H&M borde skämmas. Skuldbeläggande. Reaktion

430

Give me a break. […] This is 

hardly the first time you've had 

to pull a product that was so 

offensive it left us shaking our 

heads in amazement.

Det är knappast första gången ni 

tvingats dra tillbaka en produkt. 

H&M borde veta bättre. Skuldbeläggande. Reaktion

431
It seems you have double 

standards.

Ni har dubbelmoral. Incidenten visade vad H&M står 

för.

Skuldbeläggande. Reaktion

432

It was not a misinterpretation. 

And although people somethign 

out of nothing, this however was 

something. It was very 

irresponsible. Accidental or 

intentional, no one will know.

Det var inte en missuppfattning. 

Det var ansvarslöst. 

H&M är ansvarslösa. Skuldbeläggande. Reaktion
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433

There doesn't need to be a 

process to make sure this doesn't 

happen again. You need 

diversity. Diversity at evert level 

of your company. […]

Det behövs ingen process för att 

det inte ska hända igen. Ni 

behöver mångfald.

H&M behöver mer mångfald. Skuldbeläggande. Reaktion

434

Fire your marketing team they 

gave the agency the brief and 

approved the final output.

Sparka de som godkände 

lanseringen.

H&M borde avskeda de som var 

ansvariga för kampanjen.

Skuldbeläggande. Reaktion

435

You can't go to a mans country 

were you make millions of 

dollars and disrespect him over 

there no no that's not possible. 

We won't take that from you 

motherfuckers. 

Ni kan inte vanvörda 

människorna på era marknader. 

H&M är respektlösa. Skuldbeläggande. Reaktion

436

You should have thought about 

the reprecussions that from your 

high horses, in your skyscraper 

offices, sipping lattes, eating 

salads and brainstorming. 

Apparently not much up there. 

[…]

Ni borde ha tänkt på 

konsekvenserna. 

H&M är inkompetenta. Skuldbeläggande. Reaktion

437

[…] I bet you wish someone on 

your team triple checked this! 

We need diversity on advertising 

teams. […]

Vi behöver mångfald i 

marknadsföringsteam.

H&M borde ha vetat bättre, och 

behöver mer mångfald.

Skuldbeläggande. Reaktion

438

You guys need more diversity 

amongst the people who are 

making decisions. This could 

have easily been avoided. 

Ni behöver mer mångfald. Detta 

hade kunnat undvikas.

H&M behöver mer mångfald. Skuldbeläggande. Reaktion
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439

I'm against violence, but the fact 

that it's not the first time your 

company is involve in this, I think 

you deserve it.

Jag är emot våld, men jag tycker 

att ni förtjänade det.

H&M förtjänar de dem får. Skuldbeläggande. Reaktion

440

All of this could've been avoided 

had you not been so insensitive, 

time will tell if you've learned 

your lesson.

Detta hade kunnat undvikas om 

ni inte varit så okänsliga.

H&M är okänsliga. Skuldbeläggande. Reaktion

441

You should focus your energies 

on researching why such an 

ignorant concept made it from 

paper to print […].

Ni borde fokusera på hur ett 

ignorant koncept fick publiceras.

H&M är ignoranta. Skuldbeläggande. Reaktion

442

You just need common sense 

H&M. Can't believe someone in 

the room didn't think this was 

wrong […].

Ni behöver sunt förnuft. Att ingen 

tänkte att det var fel.

H&M är inkompetenta. Skuldbeläggande. Reaktion

443

How come your such 

internationally brilliant educated 

mins could not comprehend such 

obvious faux paus? […]

Hur kommer det sig att ni inte 

kunde förutspå ett uppenbart 

klavertramp?

H&M är inkompetenta. Skuldbeläggande. Reaktion

444

[…] Companies like yours has so 

much power to make actual 

change, but choose to act only to 

preserve future income. Because 

that's what's all about, right.

Företag som ert har makt att 

förändras, men agerar bara för 

att säkra framtida inkomst.

H&M är ignoranta och giriga. Skuldbeläggande. Reaktion

445

Hade ni tänkt innan? Hur många 

gånger ska ni göra misstag och 

sen försvara er på ett fint sätt?

Hur många gånger ska ni göra 

misstag och försvara er på ett fint 

sätt?

H&M är ignoranta. Skuldbeläggande. Reaktion
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446

Den där ursäkten är verkligen ett 

hån mot folks intelligens. Helt 

oacceptabelt. Ni visste 

naturligtvis vad ni gjorde.

Ursäkten är ett hån mot folks 

intelligens. Oacceptabelt.

Kampanjbilden var oacceptabel 

och inte ett misstag.

Skuldbeläggande. Reaktion

447

Marketing gimmick to get free 

publicity. Like they didn't notice 

when they photographed it. And 

posted it.

Som om ni inte upptäckte det. Kampanjbilden var inte ett 

misstag.

Skuldbeläggande. Reaktion

448

[…] Hur kan ni ha missat hur 

färgade har blivit behandlade 

utifrån sin hudfärg? Så 

fruktansvärt klantigt och 

osmakligt. […]

Hur missade ni det? Fruktansvärt 

klantigt och osmakligt.

H&M är ignoranta. Skuldbeläggande. Reaktion

449

Hur många liknande händelser 

överlever ni? […] Ni verkar vara 

ett företag som inte lär av 

misstagen.

Ni verkar vara ett företag som 

inte lär av misstagen.

H&M borde veta bättre. Skuldbeläggande. Reaktion

450
Disrespectful and irresponsible. Repektlöst och ansvarslöst. H&M är respektlösa och 

ansvarslösa.

Skuldbeläggande. Reaktion

451
Shame shame! It is clear with 

intention.

Skämt! Det var menat. H&M borde skämmas. Skuldbeläggande. Reaktion

452

Att detta skulle vara ett misstag 

är högst osannolikt. Det handlar 

om rigorösa 

granskningsprocesser innan 

reklar från stora modebolag 

sjösätts. […]

Att detta skulle vara ett misstag 

är högst osannolikt.

Kampanjen var inte ett misstag. Skuldbeläggande. Reaktion

453

Helt ofattbart H&M. Är så 

chockad och besviken över 

denna totala inkompetens. […]

Ofattbart. Chockad och besviken 

över inkompetensen.

H&M är inkompetenta. Skuldbeläggande. Reaktion
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454

[…] It does not solve the problem 

unless your design teams has 

some diversification. […]

Era designteam behöver mer 

mångfald.

H&M behöver mer mångfald. Skuldbeläggande. Reaktion

455
WAY GOD HELP THE BOYS WHO 

MODELLED FOR YOU

Hjälp dem. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

456 NOOOO support for H&M Ingen support för H&M. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

457

 @hm You got to do better than 

this. A slap on the hand simply 

won´t do.

Ni måste göra bättre än det här. H&M är inkompetenta. Skuldbeläggande Reaktion

458 "Unintetional" right Oavsiktligt, visst. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

459 Unintentional? Lol Oavsiktligt, lol. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

460

You think about things  before 

you advertize something like 

that. It doesn´t go through one 

persons approval.

Ni måste tänka innan ni 

marknadsför något.

H&M är inkompetenta. Skuldbeläggande Reaktion

461
Get out of Africa @HM burn to 

hell if it´s possible.

Åt helvete med H&M. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

462 trassssssssssssssshhhhhhhhh Slödder. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

463
why you say this??? No support 

for them

Ingen support för H&M. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

464 Can´t stand this company Står inte ut med företaget. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

465 so much hate Så mycket hat Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

466
I honestly hated working for this 

company!

Jag hatade jobba för företaget Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

467 Big fail H&M Stor misstag H&M Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

468

I used to love h&m now i just 

their products. Glad we found 

their true colors.

Älskade H&M. Glad vi såg deras 

rätta jag.

Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

469 Disgusting! Osmakligt! Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion
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470

I would think that after the 

"coolest monkey" fiasco that 

H&M would be more customer 

friendly and responsive but that 

is not what I have experienced.

Trodde H&M skulle vara vänligare 

efter fiaskot men det har jag inte 

upplevt.

Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

471

Hm´s job is literally to evaluate 

how the public will react to their 

product. In my wiew i feel as if 

there was a lot of ignorance in 

this incident and someone should 

be held accontable

Det var mycket ignorant och 

någon borde hållas till svars.

H&M är ignoranta. Skuldbeläggande Reaktion

472

We as mankind know the 

difference between RIGHT and 

WRONG #shame

Vi vet skillnaden mellan rätt och 

fel. Skäms.

Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

473

Oh please. Your stores are 

horrible. Your employees are 

poorly trained. I submitted a 

complaint weeks ago to 

customer service about how an 

employee treated me and have 

heard nothing. You do nothing 

about these issues. Time for an 

overhaul and reconfiguration of 

values toward your client base. 

I´m appalled with how you´re 

"handling" this and many other 

situations 

Jag skickade in ett klagomål för 

länge sen och har inte hört något. 

Ni gör inget för att hantera dessa 

problem. Jag är hänförd över hur 

ni "hanterar" detta och andra 

situationer.

Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion
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474

We want to know the 

person/persons responsible for 

dressing this child in that monkey 

hoodie and hoping they got fired.

Vi vill veta vem som bär ansvar 

och hoppas att de sparkas.

Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

475
This was a publicity stunt Det var ett marknadsföringstrick Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

476
 @hm hate you for what you are 

for Who you are […]

Jag hatar er. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

477 NO support for HM! Ingen support för H&M. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

478 dissapointment Besvikelse Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

479

Hate on them I am so sick of 

white American hiding behind 

their racsism

Hat, så trött på vita som gömmer 

sig bakom rasism

Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

480
[…] Take them down. Racist pigs Dra åt helvete. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

481 idiots Idioter. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

482
Coolest monkey in the jungle. 

Shameful!

Skamlöst! Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

483 Middle finger! Dra åt helvete. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

484
Why would you even offer a 

product like that

Varför ens erbjuda en sån 

produkt

Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

485

Damn I saw how they destroyed 

the store in South Africa…I love 

it!!

Såg hur de förstörde butiken i 

Sydafrika. Älskade det!

Uppmuntran till aktion Skuldbeläggande Reaktion

486 Go to hell Dra åt helvete. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

487 Hate u Hatar er. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

488
No Support for HM! Nooo 

Follower

Ingen support för H&M. Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion

489
South Africa will show you flames Sydafrika kommer utsätta er för 

lidelse

Uppmuntran till aktion Skuldbeläggande Reaktion

490
THE WORLD IS WATCHING AND 

SO IS GOD

Världen tittar och även Gud Skuldbeläggande på HM Skuldbeläggande Reaktion
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9. VISAR GILLANDE

491

This is the best ad I ever seen 

better than the weekend 

collection. We know y'all work 

together but still good […] 

Congrats HM.

Den bästa kampanjen jag 

någonsin sett! Grattis H&M.

Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

492

I'd wear the hoodie. And most 

folk would say it's a cool hoodie. 

Jag skulle bära tröjan. Den är 

cool. 

Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

493

All good, just that he didn't hold 

a banana while wearing the 

hoodie was a huge opportunity 

missed!

Helt okej, han borde hållt en 

banan i handen också.

Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

494
But why? I want my own shirt 

[…].

Jag vill ha en tröja. Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

495
Vilken fin tröja och gullig pojke. 

Finns den i fler färger?

Fin tröja och gullig pojke. Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

496

Can we at least get a limited 

audition on that hoodie […], I 

really liked that hoodie and I 

would pay anything to get one 

myself.

Jag gillar tröjan och skulle betala 

vad som helst för en egen.

Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

497
I want one of them hoodies too Jag vill ha en tröja. Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

498 I really like the sweather man Jag gillar tröjan. Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

499
Don´t  be hard on yourselves! 

You guys rock! @hm

Klandra er inte! Ni rockar! Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

500 # Respect Respekt Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

501 Never stop! I love you guys! Jag älskar er! Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

502 loveeee #hm more than ever Älskar H&M ännu mer Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

503  @hm you guys are innocent H&M är oskyldiga Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

504
Miss you HM love your outfits Saknar er H&M Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

505 love HM Älska H&M Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion
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506 i Love HM Jag älskar H&M Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

507 This is why I love H&M Därför älskar jag H&M Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

508 i Love HM Jag älskar H&M Fortsatt positiv till företaget Gillande reaktion

509 Poor HM Stackars H&M Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

510
No worries H&M will always be 

my number one.

Ingen fara H&M Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion

511 I want the hoodie Fortsatt positiv till företaget Gillande Reaktion
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