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Abstract 
The report aims to gain understanding of how a company's legitimacy may be affected by a 

scandal. The report examines how Hennes & Mauritz are trying to repair and maintain their 

legitimacy through their sustainability report and the CEO's words. As the stakeholders' 

commitment to the business has grown and that the stakeholders have easier access to 

information will companies, like H&M, choose to communicate to the public by means of 

their sustainability reports. There is created a transparency in the company as sustainability 

reports shows the company's financial position, the development and impact of its activities 

on issues such as social conditions, human rights and the environment. The report focuses on 

a scandal that was published in the media in 2012, regarding low living wage in Cambodia. 

Through a qualitative content analysis, H&M's sustainability reports, focusing on the CEO´s 

words, for the years 2010 to 2014 are studied. And then analysed by using the theoretical 

framework and the media attention. The theoretical framework consists of legitimacy theory, 

CSR and GRI. After a critical analysis of H&M's sustainability reports showed the result that 

H&M are trying to use their reports to regain and maintain their legitimacy. 
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 III 

Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att få förståelse för hur ett företags legitimitet kan påverkas av en 

skandal. Rapporten undersöker hur Hennes & Mauritz försöker reparera och upprätthålla sin 

legitimitet genom deras hållbarhetsredovisning samt Vd:ns ord. I och med att intressenters 

engagemang för företag har ökat, samt att intressenter har lättare att få information, väljer 

företag som H&M att kommunicera till allmänheten med hjälp av sina 

hållbarhetsredovisningar. Det skapas således en insyn i företaget då hållbarhetsredovisningar 

visar företagets ställning, utveckling och följder av dess verksamhet gällande frågor så som 

sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och miljö. Rapportens fokus ligger på en skandal  

som uppdagades i media år 2012 gällande låga levnadslöner i Kambodja. Genom en kvalitativ 

innehållsanalys har H&M:s hållbarhetsredovisningar, med fokus på Vd:ns ord, för åren 2010 

till 2014 studeras och analyserats med hjälp av teoretisk referensram och medial 

uppmärksamhet.  Den teoretiska referensramenen består av legitimitetsteorin, CSR och GRI. 

Efter att kritiskt analysera H&M:s hållbarhetsredovisningar påvisade resultatet att H&M 

försöker att använda sina rapporter för att återfå och bibehålla sin legitimitet. 
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1 Inledning 
 

Det första kapitlet inleds med en bakgrund kring området hållbarhetsredovisning, vilket 

vidare följs av en problemdiskussion som leder till syftet med uppsatsen och 

problemformuleringen. Kapitlet avslutas med en avgränsning av problemdiskussionen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens tekniska framgångar har lett till att det blivit allt lättare för intressenter att 

kommunicera med varandra och att samtidigt kunna kommunicera med många fler 

intressenter på samma gång (Driessen, Kok & Hillebrand 2013). Intressenterna består bland 

annat av kunder, arbetstagare, leverantörer och aktieägare (Nationalencyklopedin 2016). 

Intressenterna är således de som påverkas av ett företags åtgärder, eller också själva kan 

påverka dem (Ibid.). Genom kommunikationen är det även lättare för företagen att påverka 

synen på företaget. Företag kan kommunicera genom många olika kanaler; exempelvis genom 

artiklar, sociala medier och pressmeddelanden. Intressenternas medvetenhet om företags 

aktiviteter har ökat dramatisk sedan internet uppkom, vilket lett till möjligheten för människor 

att dela åsikter och information vart som helst och när som helst (Colleoni 2012). Tack vare 

sociala medier, som Twitter och Facebook, så skapar det en dialog mellan intressenter och 

företag. Innan var det endast en monolog där intressenter var passiva mottagare av företagens 

kommunikation (Ibid.). Från och med den första juli 2016 har Europeiska unionen (EU) infört 

krav på att företag med över 250 anställda ska redovisa en hållbarhetsredovisning vid sidan av 

sin årsredovisning. Det blir ytterligare ett sätt för företag att nå ut till sina intressenter. Genom 

sin hållbarhetsredovisning ska företag visa dess ställning, utveckling och följderna av 

verksamheten gällande frågor som bland andra rör sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, 

miljö och motverkande av korruption (Regeringskansliet 2014). 

 

Hållbar utveckling innebär att naturens tillgångar inte ska nyttjas över vad som behövs och att 

människans behov ska tas hänsyn till. Det vill säga att individer blir rättvist behandlade 

genom att de bland annat ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser. Hållbar utveckling 

innefattar också social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet (FN 2016). Förenta 

nationernas (FN) världskommission, för miljö och utveckling, utarbetade år 1987 

Brundtlandrapporten. Det var först då begreppet hållbar utveckling tog form (Ibid). 

Hållbarhetsredovisningar publiceras av ett företag där de ekonomiska, miljömässiga och 

sociala effekter som orsakats av företagets dagliga aktiviteter behandlas (GRI 2016). 

Hållbarhetsredovisningen innehåller även företagets styrmodell och värderingar, vidare 

påvisar rapporten sambandet mellan företagets strategi och dess engagemang för en global 

hållbar ekonomi. Hållbarhetsredovisningen kan anses vara synonymt med andra villkor för 

icke-finansiell rapportering såsom Corporate Social Responsibility (CSR) (Ibid.).  

 

Pérez (2014) definierar CSR som icke-finansiell information som företaget förser sina olika 

intressenter med, där företagets interaktion med sin sociala miljö behandlas. Informationen 

förekommer i en separat rapport eller i årsredovisningen. CSR handlar om att företag ska 

kunna uppfylla krav som inte enbart finns i nationell lagstiftning, utan också utarbetade 

globala krav som gäller rättigheter och skyldigheter (Svenskt näringsliv 2006). Begreppet 

CSR kallas på svenska ofta för företagens samhällsansvar och är ett snävare begrepp än 

företagens samhällsengagemang (Ibid.). Begreppet har inte någon etablerad, internationellt 

fastlagd definition men beskrivs ofta som ett frivilligt ansvar utöver kraven i nationell 
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lagstiftning. CSR omfattar frågor om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter 

(Ibid.). Ett sätt att definiera CSR är att utgå från begreppet hållbar utveckling. I praktiken 

handlar CSR både om att företagen ska uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen och i 

den mån den nationella lagstiftningen inte är tillräcklig, agera utifrån ett antal etablerade, 

fundamentala värden och rättigheter som är globala (Ibid.). För att kommunicera de effekter 

som företag har på kritiska hållbarhetsfrågor har ett oberoende och internationellt företag, 

Global Reporting Initiativ (GRI), arbetat fram standarder för företagen (GRI 2016). Dessa 

standarder används av företag för att redovisa sitt hållbarhetsarbete, GRI:s vision är således 

att hållbarhet ska vara en integrerad del i företagens beslutsprocess (Ibid.). 

 

Ferns, Emelianova och Sethi (2008) hävdar att antalet hållbarhetsredovisningar ökat på senare 

tid. Anledningen bakom ökningen kan vara att allmänhetens missnöje av företagen har vuxit 

på grund av miljö- eller livskvalitetsmässiga skäl (Ibid.). Intressenter kräver att få inblick och 

förklaringar på problem, och då kan en hållbarhetsredovisning tillfredsställa det behovet. En 

annan anledning kan vara att kommunikationen genom hållbarhetsredovisningen används som 

förebyggande åtgärd för att minimera eventuella skador som kan uppkomma. 

Hållbarhetsredovisningarna kan användas även för att redovisa företagets sociala, politiska 

och fysiska omgivning (Ibid.). Vidare nämner Ferns, Emelianova och Sethi  (2008) att det 

saknas objektiv forskning för att påvisa hållbarhetsredovisningarnas effektivitet men att 

fördelarna med hållbarhetsredovisningarna är att företaget har total kontroll över 

kommunikationen, och därmed kan belysa det som gynnar dem mest. Zyglidopoulos, 

Georgiadis, Carroll och Siegel (2012) hävdar att massmedial uppmärksamhet kan påverka 

CSR-rapporteringen för ett företag. År 2012 uppdagades en skandal i media om 

missförhållanden i fabriker som levererar till H&M (TV4 2012). I och med massmedial 

uppmärksamhet kan intressenters uppfattning av ett företag således förändras, vilket i sin tur 

påverkar företagets hållbarhetsredovisning (Du, Bhattacharya & Sen 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt  Sethi (1979) försöker företag genom sin storlek, diversifiering och marknadsföring att 

vinna kunders lojalitet för att frigöra sig ifrån marknadens uppfattning om företaget. Normer 

utvecklas utifrån sociala system vilka fastställs av socialt accepterade beteenden, vilket  sällan 

leder till sociala förändringar (Ibid.). Vidare hävdar Sethi (1979) att företag allt mer kritiseras 

för att inte leva upp till samhällets förväntningar utifrån de allmänna normerna och 

värderingarna. Vidare är det bristen på det sociala ansvaret som är den största anledningen till 

varför företag hamnar i konflikt med sociala institutioner (Ibid.).  

 

Enligt Deegan, Rankin och Tobin (2002) kan allmänhetens syn på ett företag påverkas av att 

massmedia uppmärksammar företaget. Svårigheten för företag är att behålla legitimiteten, 

vilket beror på att företag har kritiska ögon riktade mot sig samt att skandaler kan uppstå. 

Vidare kräver allmänheten att företag ska agera på rätt sätt i enlighet med vad samhället anser 

vara korrekt. Uppståndelse från en händelse som massmedia uppmärksammat kan resultera i 

förlorad legitimitet, vilket i sin tur kan resultera i ett framprovocerat avslöjande om företaget 

(Ibid.). Enligt Deegan, Rankin och Tobin (2002) kan årsrapporter användas som medel för att 

återta allmänhetens förtroende. Hahn och Lülfs (2014) hävdar att företag ofta använder sig av 

hållbarhetsredovisningen i PR-syfte för att förbättra företagets rykte och öka dess legitimitet.  

 

Suchman (1995) förklarar att legitimitet är något som kan förbättra förståelsen för ett företag 

och även förbättra stabiliteten inom det. Dessa två egenskaper kan samtidigt också förbättra 
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varandra. Däremot nämner Suchman (1995) att kontinuitet och trovärdighet sällan främjas av 

företags beteenden. Olika observatörers reaktioner representerar uppfattningen om företaget, 

den synen är det som definieras som legitimitet. Vidare hävdar Suchman (1995) att legitimitet 

är en social konstruktion, det vill säga att den återspeglar världens uppfattning av företaget 

och därmed är beroende av en större social grupp och inte enskilda observatörer. Även om ett 

företag inte följer alla företags värderingar kan den behålla sin legitimitet. Om ett företag 

besitter legitimitet beror det på att observatörerna gemensamt accepterar eller stödjer 

företagets beteendemönster (Ibid.). 

 

Deegan, Rankin och Tobin (2002) nämner att för att bevisa att ett företag strävar efter att 

försöka uppnå allmänhetens förväntningar på företaget, så kan ledningen genom 

legitimitetsstrategier uppvisa det. Dessa strategier kan tolkas och uppfattas på olika sätt 

beroende på vem ledaren är och hur ledaren vill hantera situationen. Vd:ns roll i att skapa och 

upprätthålla legitimitet är således av intresse, speciellt efter en skandal, då legitimitet blir allt 

viktigare för globala företag (Ibid.). Palazzo och Scherer (2006) hävdar att legitimiteten är en 

viktig resurs som säkerställer ett företags fortsatta existens på marknaden. Att tillfredsställa 

samhällets krav på företag och att förbättra dess legitimitet ger företag vinning, vilket kan 

göras genom att redovisa sitt hållbarhetsarbete (Deegan 2002). 

 

Det finns en viss problematik med CSR-rapportering, vilket är att företagets intressenter kan 

sakna kännedom om företagets sociala och miljömässiga arbete (Deegan 2002). Även om 

intressenter har en inblick i företagets sociala och miljömässiga arbete kan det ändå finnas en 

viss skepsis gentemot företaget, speciellt om företaget befinner sig inom en viss bransch 

(Ibid.). Det finns således en viss misstänksamhet om vilket motiv som ligger bakom ett 

företags hållbarhetsredovisning (Deegan 2002; Du, Bhattacharya & Sen 2010). Det finns även 

en misstänksamhet om hållbarhet enbart  används av företaget som en etikett (Ibid.). Eftersom 

trenden med socialt ansvar och miljömässig hållbarhet ökar, har modebranschen blivit allt mer 

medveten om vikten av hållbar utveckling inom ekonomi, samhälle och miljö (Li, Zhao, Shi 

& Li 2014). Kända internationella företag, så som Hennes & Mauritz (H&M), använder sig av 

grön marknadsföring för att påverka sina intressenters val som till slut leder till att 

leverantörerna skapar strategiska allianser med företaget (Ibid.).  

 

1.3 Syfte och problemformulering  

 

Syftet med rapporten är att få förståelse för hur ett företags legitimitet kan påverkas av en 

skandal och hur H&M och Vd:n, genom hållbarhetsredovisningen, försöker reparera och 

upprätthålla legitimiteten efter att en skandal har uppstått. 

 

Vår problemdiskussion har lett till följande problemformulering: 

 Vad går att utläsa ur Vd:ns ord från H&M hållbarhetsredovisningar, för år 2010 till 

2014, för att upprätthålla företagets legitimitet? 
 

1.4 Avgränsning 

 

Vi anser att det finns en forskningslucka i avseende på hur Vd:ns ord påverkar legitimiteten 

för ett företag efter en skandal och om hållbarhetsredovisningar är ett verktyg för företag att få 

och behålla legitimitet genom. Av den anledningen har studien avgränsats till den 

frågeställningen vi valt att granska och besvara. 
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2 Metod   
 

Andra kapitlet behandlar de val som gjordes gällande metodens ansats, undersökningsmetod 

och val av data. Vidare berör kapitlet uppsatsens metod för empirisk dataanalys, vetenskaplig 

förhållningssätt, trovärdighet och autenticitet och till sist etisk diskussion.  

 

2.1 Metod ansats  

 

I denna uppsats har en abduktiv ansats varit relevant då den teoretiska referensramen och 

empirin har behandlats successivt under processens gång. Valet av abduktiv ansats valdes då 

uppsatsens författare ville skapa en förståelse för problematiken inom området. Alvesson och 

Sköldberg (2004) nämner att abduktiv ansats innebär att ett enskilt fall undersöks och tolkas. 

Under en abduktiv metod utvecklas empirin gradvis och teorin förfinas under uppsatsens 

arbetsgång, således innebär abduktiv ansats att forskarna skapar förståelse för ämnet (Ibid.). 

Abduktiv ansats utgår från empirisk fakta men avvisar inte de teoretiska föreställningarna, 

vilket påvisar att abduktiv ansats befinner sig emellan deduktiv och induktiv ansats (Ibid.).  

 

2.2 Undersökningsmetod 

 

Undersökningsmetoden för uppsatsen är av kvalitativ karaktär då en studie görs av H&M:s 

hållbarhetsredovisning, Vd:ns ord samt uppmärksamhet ifrån tryckt och visuell massmedia. 

Undersökningsmetoden är således att utläsa hur företaget arbetar med att få och behålla 

legitimitet. Därav har en kvalitativ undersökningsmetod varit lämplig då ett försök till 

tolkning av innehållet av empirisk data varit i fokus.  

 

Vikten av kvalitativ forskning ligger på en “ förståelse av den sociala verkligheten av det stöd 

som deltagare i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman & Bell 2011, s. 391). 

Kvalitativ forskning framställs som tolkningsinriktad och är inriktad på ord, snarare än siffror 

som är vanligt inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2011). Med kvalitativ forskning 

finns det osäkerhet och tveksamhet med att beskriva vad forskningen är, vilket beror på att 

kvalitativ forskning rymmer flera olika metoder. Kvalitativ forskning blir således komplicerad 

då forskare ofta använder sig av mer än en metod. Eftersom kvalitativ forskning består av 

tolkning av ord så blir analysen av stor variation vid användning av flera olika metoder. 

Vanligtvis förutsätts det att inom kvalitativ forskning är teorin en följd av undersökningen 

istället för att vara dess utgångspunkt, vilket beror på att teorin är i relation till uppsatsens 

syfte och problemformulering (Ibid.).  
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2.3 Val av data 

2.3.1 Sekundär eller primär data 

 

Valet av data till denna uppsats är sekundär data, då syftet var att tolka H&M:s 

hållbarhetsredovisning med fokus på Vd:ns ord samt övriga dokument som finns tillgängliga 

på H&M hemsida. Även mer sekundär data är framtagen från tryckt och visuell massmedia, 

som uppmärksammat en skandal från 2012 som är kopplad till H&M.  

 

Primär data insamlas av forskarna själva och sekundär data är när informationen inte kommer 

från ursprungliga källan, utan data är insamlad av andra forskare (Jacobsen 2002, Bryman & 

Bell 2011). Bryman och Bell (2011) hävdar att fördelar med sekundär data är bland annat att 

forskare sparar tid och pengar eftersom data redan är insamlad. Fler fördelar är att data kan 

vara av hög kvalitet då urvalsproceduren har varit ytterst noggrann och så representativ som 

möjligt. Det minimerar risken för bortfall då forskaren sannolikt har använt sig av etablerade 

metoder. Med sekundär data är det möjligt för forskare att göra longitudinella analyser, vilket 

sällan görs inom företagsekonomi på grund av höga kostnader. Vidare är det möjligt för 

forskare att ta del av stora mängder data, samt att forskaren har möjlighet att lägga mer tid på 

att analysera data än vid insamling av primär data (Ibid.). 

 

Begränsningar med en sekundär data är att forskare inte är bekant med datas struktur. 

Forskaren har även begränsningar i att hantera datas komplexitet då sekundär data kan vara 

mycket omfattande. Forskaren har inte kontroll över kvaliteten på sekundära data, data brukar 

dock vara av hög kvalitet när den kommer från erkända källor. Sekundär data kan sakna 

viktiga variabler då data har hanterats av andra forskare och troligtvis på ett annat sätt än hur 

den hanteras som sekundär data (Ibid.). 

 

2.3.2 Urvalsmetod 

 

Urvalsmetoden för denna uppsats är icke-sannolikhets urval då valet av företaget H&M 

gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två typer av 

urvalsmetoder för att samla in empirisk data, vilka är sannolikt och icke sannolikt urval. 

Bekvämlighetsurval, som är icke-sannolik urval, innebär att empiriska data finns för tillfället 

tillgängligt för forskarna (Ibid.). 

 

2.3.3 Val av urval 

 

Valet av företaget H&M gjordes då det är svenskt företag som befinner sig på en 

internationell marknad. H&M anser av sig själva vara ett ledande företag inom 

modebranschen vilket gjorde det relevant för studien då de har ett stort antal intressenter runt 

om i världen (H&M 2010).  H&M har således ett stort socialt och miljömässigt ansvar 

gentemot dessa intressenter, vilket gjorde att H&M intressant att undersöka. 
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2.4 Metod för empirisk dataanalys 

 

Metoden för den empiriska dataanalysen har varit en innehållsanalys för denna uppsats, vilket 

är en teknik som innebär en objektiv och systematisk beskrivning av empiriska datas innehåll 

(Bryman & Bell 2011). Objektivitet innebär att forskaren tidigt ska specificera hur hen ska 

gruppera olika delar av empiriska data för att minimera hens egna värderingar. Systematisk 

beskrivning innebär att reglerna för innehållsanalysen ska tillämpas på ett såpass konsekvent 

sätt att felaktigheter minimeras. I uppsatsen har vi valt att dela in väsentlig data i kategorier 

för att stärka objektiviteten i uppsatsen samt att minska risken för att eventuell skevhet eller 

felkälla uppstår (Ibid.).  

 

Jacobsen (2002) påpekar att analysprocessen har tre delar, första delen är att forskarna ska 

försöka beskriva data så grundligt och detaljerad som möjligt utan att själva färga 

upplysningarna. Andra delen är att systematisera och minimera data till en åskådlig 

information, som sedan är tillgänglig för analysen. Sista delen är att tolka data genom att leta 

meningar, orsaker eller framföra en viss ordning i data. Dessa tre delar behöver inte följa en 

viss ordning utan kategorisering av obearbetade data sker under hela undersökningsprocessen 

(Ibid.). 

 

Eftersom innehållsanalys medför en objektiv och systematisk beskrivning kan den användas 

då data innehåller ostrukturerad information samt att data som analyseras inte behöver vara i 

tryckt form (Ibid.). I denna uppsats har vi valt att analysera, inte bara H&Ms 

hållbarhetsredovisning, utan även tryckt och visuell massmedia så som reportage och 

tidningsartiklar.  

 

2.4.1 Kodningsschema 

 

Kodningsschema kan beskrivas som “ett schema som specificerar beteendekategorier vilka  

ska observeras och hur forskarna ska hänföra olika beteenden till dessa kategorier” (Bryman 

& Bell 2011, s. 284). För att registrera olika beteenden kan forskaren använda sig av flera 

olika tillvägagångssätt. Ett sätt kan vara att notera vid olika händelser, vilket går ut på att när 

ett beteende uppstår vid en specifik händelse registrerar forskaren vad som sker vid tillfället 

och strax efter tillfället. Ett annat sätt kan vara att forskaren noterar beteenden som sker inom 

ett kort tidsintervall eller under en längre tidsperiod (Ibid.). 

 

I denna uppsats har valet av kategorier baserats på en skandal som uppmärksammades år 

2012. I uppsatsen har författarna valt att söka efter ord i H&M:s hållbarhetsredovisningar för 

att se om det fanns ett samband mellan skandalen och användandet av de ord som valts. Valet 

att använda hela hållbarhetsredovisningarna och inte enbart fokusera på Vd:ns ord gjordes då 

uppsatsens författare ville skapa en helhets bild hur H&M använde sig av orden.  

 

Kategorin som är vald innefattar H&M:s leverantörer, och orden som är valda är “living 

wages”, “supply chain” och “Cambodia”. Orden valdes eftersom skandalen gällande H&M 

berörde dessa ord, då den skedde i Kambodja och handlade om H&M:s leverantörer och 

arbetstagarnas levnadslöner. Vidare hamnar dessa ord i fokus då det är sociala faktorer som 

berörs, vilket är en del av hållbarhetsredovisningen.  
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Tabell 1 

 

2.4.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse, vilket indikerar på att uppsatsen är av hermeneutisk 

karaktär. Bryman och Bell (2011) nämner att hermeneutikens centrala idéer är att forskaren 

analyserar en text för att försöka få fram textens innebörd efter vad upphovsmannen har haft 

för perspektiv. Vidare har fokus således varit på vad den sociala kontexten är. Hermeneutik är 

ett synsätt som skapades för att skapa en tolkning eller förståelse för texten (Ibid.) Alvesson 

och Sköldberg (2004) hävdar att hermeneutik har som huvudtema att innebörden av en del 

inte kan förstås förrän den sätts i samband med helheten, således börjar forskaren med en del 

av området för att sedan successivt skapa en fördjupad förståelse av helheten. Vidare kan 

hermeneutisk karaktär av vetenskapligt förhållningssätt kopplas till den abduktiva ansatsen då 

forskaren pendlar mellan empiri och teori (Ibid.).  

 

2.5 Trovärdighet och autenticitet 

 

Bedömning av kvalitativ forskning har enligt Bryman och Bell (2011) två grundkriterier; 

trovärdighet och autenticitet. Trovärdighet är indelad i fyra delkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet går ut på att undersökningen ska 

vara beskrivningen av den sociala verkligheten vilket görs på ett tydligt sätt.  Överförbarhet 

innebär att resultatet av undersökningen kan återges i en annan studie. Pålitlighet innebär att 

det skapas en fullständig beskrivning av undersökningens alla steg. Till sist konfirmering som 

indikerar på att det inte går att vara fullständigt objektiv i sin undersökning men att forskaren 

försöker säkerställa att hen har agerat i god tro (Ibid.). I denna uppsats har trovärdigheten 

uppnåtts genom att uppsatsens författare har försökt att vara så objektiva som möjligt och 

agerat i god tro. Uppsatsen beskriver den sociala verkligheten på ett tydligt sätt och 

undersökningen ger möjlighet för andra att göra en ny likvärdig studie. 

 

Uppsatsens autenticitet uppnås då författarna ger en rättvis bild, samt att studien har lett till att 

det skapas förståelse kring området. Bryman och Bell (2011) påpekar att autenticitet innebär 

att forskare ger en rättvis bild av det som undersöks, att undersökningen har hjälpt till att 

skapa en förståelse och bidrar till att skapa en bättre bild av hur andra upplever situationen. 

Vidare går autenticitet ut på att undersökningen ska ge deltagare möjligheten att förändra sin 

situation samt att få möjlighet till att åtgärda eventuella problem (Ibid.). 

 

2.6 Etisk diskussion 

 

I och med att uppsatsen har behandlat sekundär data, så som offentliga handlingar som funnits 

tillgängliga via H&M:s hemsida samt nyhetsartiklar, har uppsatsen varit befriad från etisk 

problematik.  Eftersom inga intervjuer har gjorts har det inte uppstått problem med intrång av 

privatliv eller hantering av känsliga åsikter (Bryman & Bell 2011). 
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3 Teoretisk referensram 
 

Det tredje kapitlet behandlar legitimitetsteorin, CSR och GRI som relevant teori för 

uppsatsen. Vidare redogörs tidigare studier och avslutar kapitlet med analytiskt ramverk. 

 

3.1 Legitimitetsteorin 

 

Enligt Suchman (1995) är legitimitet ett socialt konstruerat normsystem av övertygelser, det 

vill säga allmänhetens uppfattning om vad som är önskvärt, korrekt och lämpligt. Det finns 

flera orsaker till varför företag strävar efter legitimitet. Legitimiteten mäts beroende på vad 

den jämförs med, svårigheter och slutsatser om vad som är viktigt (Ibid.). Suchman (1995) 

hävdar att genom att se skillnaderna mellan att utöva kontinuitet och trovärdighet, samt 

skillnaden på att försöka få aktivt eller passivt stöd, kan legitimitet mätas. Kontinuitet och 

trovärdighet resulterar i stabilitet och förståelse för ett företags verksamhet. Oftast förstärker 

kontinuitet och trovärdighet varandra. Legitimiteten för ett företag kan öka bland kunder och 

investerare med hjälp av analys- och redovisningsrapporter (Meyer & Rowan 1977). Även om 

ingen skulle läsa dem kan dess existens bidra till att legitimiteten ökar. Vid eventuella 

misslyckanden eller felbedömningar av Vd, kan en sådan rapport också användas som 

motivering till varför beslut tagits och på så sätt kunna rättfärdiga sina beslut som fattats 

gentemot aktieägare (Ibid.). Milne och Patten (2002) hävdar vidare att för att ett företags 

verksamhet ska få legitimitet och stöd bör ledningen för företaget förse allmänheten med 

rationaliserade förklaringar och motiveringar till varför de handlat på ett visst sätt. Dessa 

förklaringar ökar legitimitet, stöd och engagemang från både allmänheten och arbetstagarna 

inom företaget (Ibid.). Legitimitet ökar förståelsen för ett företag och även hur människor 

reagerar på företaget. Ett legitimt företag anses vara pålitlig, betydelsefull, förutsägbar och 

respektabel (Suchman 1995). När åskådare får förtroende för en ledare bildas det ett effektivt 

ledarskap. Förtroendet eller legitimiteten kan skapas genom ledarens klädstil, att hen håller 

ögonkontakt och om hen kan bringa klarhet i frågor för åhörare (Peck & Dickinson 2010). 

Chelli, Durocher och Richard (2014) hävdar att Vd:n i företag strävar efter legitimitet från sin 

omgivning, vilket görs genom att erbjuda omvärlden insyn. För att det ska kunna uppnås 

behöver företaget följa sociala normer och värderingar (Ibid.). 

 

Rationella normer är inte alltid generella värderingar (Meyer & Rowan 1977). 

Institutionaliserade sociala strukturers regler, betydelse och överenskommelser har blivit 

försummade. Moderna företags policys, program och positioner är ofta verkställda av 

allmänhetens synpunkter och bild av företagen. Enligt den institutionella teorin om 

organisationssociologi är syftet med företagets struktur att tillfredsställa den institutionella 

omgivningens krav, vilken är en av legitimitetens mekanismer (Ibid.). Enligt Meyer och 

Rowan (1977) saknar företag som inte är måna om hållbarhetsfrågor legitimitet för sina 

handlingar. Företag som inte är måna om arbetstagarnas hälsa och välmående kan av 

arbetstagarna ses som nonchalanta (Ibid). Dowling och Pfeffer (1975) förklarar att företags 

legitimitet kan uppnås först då kongruens mellan sociala värderingar och normer för 

acceptabelt beteende i samhällen där de är verksamma uppstår. Problem kan uppstå för 

företags legitimitet då dessa inte är kongruenta (Ibid.). 

 

Enligt Meyer och Rowan (1977) bör ett företag införliva rationaliserade element i sin formella 

struktur för att den ska kunna öka sin legitimitet. Dessa element kan bland andra vara genom 

att införa lagar eller förstärka social prestige (Ibid.). Gray, Kouhy och Lavers (1995) har 
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utifrån Lindbloms (1994) legitimitetsstrategier och Dowling och Pfeffers (1975) 

legitimitetsåtgärder sammanställt en legitimitetsteorimodell vilken resulterat i följande 

omarbetade version av Haniffa och Cooke (2005). Enligt Haniffa och Cooke (2005) finns det 

fyra strategier, den första strategin nämner att allmänheten ska utbildas i företagens 

handlingar. Den andra strategin hävdar att allmänhetens uppfattning om företaget ska 

förändras. Den tredje strategin innebär att allmänhetens förväntningar på företaget ska 

förändras, och den fjärde strategin nämner att allmänhetens uppmärksamhet ska avledas från 

betydande frågor (Ibid.). Dessa strategier ska uppnås genom tre åtgärder, den första åtgärden 

är att företaget bör anpassa sina resultat, mål och metoder till dagens definition av legitimitet 

(Haniffa & Cooke 2005). Den andra åtgärden är att genom kommunikation förändra 

definitionen av social legitimitet för att den ska stämma överens med rådande praxis, resultat 

och värderingar. Den tredje åtgärden är att företaget, genom kommunikation, bör försöka bli 

identifierad med symboler, värderingar och institutioner som har stark legitimitet (Ibid.). 

 

Deegan, Rankin och Tobin  (2002) hävdar att legitimitetsteorin kan nyttjas av både ett företag 

och av media. Media kan forma hur samhället ser på och uppfattar ett företag genom att 

använda sig av legitimitetsteorin. Följaktligen kan även legitimitetsteorin hjälpa företag att 

förändra samhällets uppfattningar och syn på företaget. 

 

… organisational legitimacy (a perceived state) is deemed to occur when there is 

congruence between what the community expects of an organisation, and whether 

they believe the organisation is basically complying with those expectations. 

(Deegan, Rankin & Tobin 2002 s. 320). 

 

Genom legitimitetsteorin ska det vara möjligt för företagets ledning, att med hjälp av 

strategierna, bevisa för allmänheten att deras förväntningar på företaget eftersträvas för att 

uppnås (Deegan, Rankin & Tobin 2002). Hur en ledare väljer att legitimera en strategi beror 

på vem ledaren är, hur en situation uppfattas och vad som anses förväntas av företaget. Dessa 

kan ses olika beroende på vem som sitter i ledningen. Olika ledare kan ha olika idéer om hur 

en situation ska hanteras (Ibid.).  

 

3.2 CSR 

 

Du, Bhattacharya och Sen (2010) hävdar att CSR har en allt mer betydande roll globalt då 

företag befinner sig på en socialt medveten marknad. Vidare påpekar Du, Bhattacharya och 

Sen  (2010) att företag lägger betydande resurser på olika sociala initiativ så som 

samhällsengagemang, miljöskydd och socialt ansvarsfulla affärsmetoder, vilket inte beror på 

att företag kan påverka den sociala aspekten positivt utan på att företag kan få en mångsidig 

avkastning av CSR redovisning. Sociala och miljömässiga aktiviteter som företag gör kan 

rapporteras på olika sätt, vanligtvis genom att företaget presenterar sin årliga 

hållbarhetsredovisning men även genom reklam på television, i tidningar eller i sin produkt 

paketering (Du, Bhattacharya & Sen 2010). Ferns, Emelianova och Sethi (2008) nämner att 

hållbarhetsredovisning kan vara ett sätt för företag att förebygga åtgärder eller minimera 

eventuella skador som kan uppkomma. Hållbarhetsredovisningen används således som en 

kommunikation som redogör företagets sociala, politiska och fysiska omgivning (Ibid.). Pérez 

(2014) påpekar att företag som gör sina CSR-rapporter kända skapar en dialog mellan 

företaget och dess intressenter, vilket hjälper företaget att legitimera sina aktiviteter och 

således skapas ett positivt rykte för företaget. Förr var det en monolog, där företaget bara gav 
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ut information som intressenterna inte kunde svara på eller diskutera, tack vare internet är det 

en dialog mellan företag och dess intressenter (Colleoni 2012). 

 

Du, Bhattacharya och Sen (2010) påpekar att företag kan ha två motiv för att använda sig av 

CSR, det vill säga yttre och inre motiv. Det yttre motivet som innebär att försöka öka 

avkastningen för företaget och det inre som innebär att företaget har ett genuint intresse med 

sitt sociala och miljömässiga ansvar. För att minska eventuell skepsis kan företag erkänna 

både det yttre och inre motivet (Ibid.). Du, Bhattacharya och Sen (2010) påpekar vidare att 

företagets motiv för att använda sig av CSR-rapportering kan bero på långsiktiga eller 

kortsiktiga motiv. Långsiktiga motiv syftar till att företaget vill verka för en bättre värld och 

kortsiktiga motiv innebär att ett egenintresse, så som vinst, ligger bakom motivet (Ibid.). 

Dessa motiv kan således hjälpa intressenter att antyda vad som är företagets bakomliggande 

skäl med CSR-rapportering (Ibid.). Deegan (2002) poängterar att det finns flera motivationer 

bakom anledningen att redovisa sitt hållbarhetsarbete, speciellt då det var ett frivilligt val av 

företaget. Anledningarna var bland annat att företag vinner på att göra det rätta, att 

tillfredsställa samhällets krav, att förbättra företagets legitimitet samt att uppfylla branschens 

krav eller uppförandekod (Ibid.). Deegan (2002) nämner att företag har en blandning av flera 

olika motivationer bakom valet att redovisa sitt hållbarhetsarbete, där vissa motivationer kan 

vara mer dominerande än andra. 

 

Kim, Ha och Fong (2012) påpekar att företag bör spela en roll som en medlem av samhället 

för att förbättra samhällsengagemang samt att stärka gemenskap hållbarhet, istället för att 

enbart fokusera på sin affärsverksamhet. Vidare framhäver Kim, Ha och Fong (2012) att 

konsumenter blir allt mer medvetna om de miljömässiga frågor som förekommer och är 

därmed mer villiga att agera inom det samhälle som de befinner sig i. Det leder således till att 

företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete skapar en närmare relation till de samhällen som 

de är verksamma i (Ibid.). Med en starkare relation till samhället blir företag skyldiga att 

arbeta mot samhällets välbefinnande (Ibid.). Även om företag försöker att vinna legitimitet 

och bygga upp social kontakt, blir deras aktiviteter och insatser inte lönsamma förrän 

konsumenter har en lika stor inblick på den sociala utvecklingen. Vilket i sin tur påverkar 

förväntningarna av företagets CSR-rapportering (Ibid.). Kim, Ha och Fong (2012) påpekar att 

CSR aktiviteter är viktiga för en långsiktig överlevnad för företaget då de skapar både sociala 

och ekonomiska fördelar parallellt. Dessa fördelar är anledningen till att företag ständigt 

försöker vinna legitimitet genom samhällscentrerade marknadsföringsplaner. 

 

Företagets legitimitet är nära knuten till dess rykte, vilket härstammar från den gemensamma 

uppfattningen som intressenter har gentemot företaget (Pérez 2014). Pérez (2014) påpekar att 

företag rykte kan definieras som uppfattningen hur ett företag uppträder gentemot 

intressenter, samt i vilken omfattning av informativ insyn som företaget delar med sig för att 

skapa en relation till intressenterna. Även att företagets rykte är den mentala bilden av 

företaget som utvecklats över tid som ett resultat av konsekvent agerande, vilket förstärks av 

effektiv kommunikation (Pérez 2014). Pèrez (2014) hävdar vidare att företagets rykte har en 

beteende del, där företagets tidigare legitima beteende i sin tur kommer leda till att 

intressenter kan förutse de legitima beteenden som företaget kommer visa i framtiden. Pérez 

(2014) påpekar att dela asymmetrisk information kan leda till att företaget minskar risken för 

ledningens opportunism, vilket kan leda till att företaget ökar förtroendet hos intressenter och 

således förbättras företagets rykte. Vidare är företagets rykte en viktig tillgång, speciellt när 

det gäller viktiga intressenter, och således bör företagets rykte skyddas och utvecklas (Pérez 

2014). Även ett företags legitimitet är en viktig tillgång då det är legitimiteten som 

säkerställer att företaget fortsätter att existera på marknaden (Palazzo & Scherer 2006). 
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Enligt Pérez (2014) har CSR fördelar såsom att företaget får ett förbättrat rykte, även att 

företaget har möjligheten att locka till sig utländska investerare, fler tillfredsställda kunder 

och bättre engagemang från arbetstagarna.  CSR-rapportering är ett viktigt instrument för 

företag att skapa inflytande på dess intressenter, vilket i sin tur leder till att företag maximerar 

sin vinst och potential (Pérez 2014). Pérez (2014) hävdar att CSR-rapportering ses som 

legitimitets verktyg som svarar på tryck från intressenter och att det drivs av företagets vilja 

att kommunicera dess ställning. Enligt Pérez (2014) bör företag som värnar om sitt rykte även 

se över hur dess ledningsstruktur och policy ses av intressenter som håller koll på dess 

aktiviteter. 

 

Du, Bhattacharya och Sen (2010) påpekar att ett företag har större kontroll över sin CSR-

rapportering inom företaget där interna intressenter, så som arbetstagare eller 

styrelsemedlemmar, tar emot information än om externa intressenter läser rapporten. Du, 

Bhattacharya och Sen (2010) nämner således att det är viktigt att företaget har uppsikt på vad 

nyckelintressenterna anser vara viktigt för företaget att göra. Adeyeye (2010) framhäver att 

företag har ett ansvar till alla intressenter, inte enbart mot aktieägare eller ägarna, vilket CSR-

rapportering innefattar. Problematiken med CSR är att det betyder olika för olika människor, 

beroende på bland annat kultur, religion eller juridiskt ramverk inom samhället, vilket tyder 

på att det inte kan finnas enbart ett universellt ramverk (Adeyeye 2010). 

 

När ett företag lägger betydande resurser på sin CSR-rapportering kan företaget således 

påverka hur intressenter ser på verksamheten, och företag kan då få intressenterna att vara mer 

benägna att vara verksamma mot företaget eftersom de visar på ett positivt agerande gällande 

socialt och miljömässigt ansvar (Du, Bhattacharya & Sen 2010). Intressenterna kan även 

straffa företag som inte uppvisar ett socialt och miljömässigt ansvar (Ibid.). Vidare påpekar 

Du, Bhattacharya och Sen  (2010) att företag kan få fördelar tack vare CSR genom att 

konsumenter blir lojala samt att företaget gör konsumenterna till ambassadörer för företaget 

eller varumärket. Li et al. (2014) nämner att företagens intressenter bör arbeta tillsammans 

med företaget för att uppnå hållbarhet, vilket görs genom intern styrning av företaget. Vidare 

framhäver Du, Bhattacharya och Sen (2010) att intressenter förväntar sig att företaget tar sitt 

sociala ansvar inom den bransch som de befinner sig i, då de sociala problemen har en 

anknytning till företagets kärna. 

 

Problematiken för företag är att olika intressenter förväntar sig att företaget rapporterar olika 

beroende på deras krav, vilket leder till att det är viktigt för företaget att kommunicera sitt 

sociala och miljömässiga ansvar så att alla intressenters behov blir uppfyllda. Aktieägare kan 

ha som krav att företaget fokuserar på att få maximal avkastning, Intressenter, som exempel 

kunder, får ofta sin information av företagets CSR-rapportering från massmedia eller “word-

of-mouth”  (Du, Bhattacharya & Sen 2010). Problematik med CSR är att intressenter kan 

sakna kännedom om företagets sociala och miljömässiga arbete. Även när intressenter har 

kunskap om socialt och miljömässigt ansvar så har de en viss skepsis gentemot företaget. 

Intressenter har mer skepsis gentemot företag som befinner sig i vissa branscher, som kan 

vara en utmaning för företaget. Du, Bhattacharya och Sen  (2010) påpekar att även om 

företaget använder sig av CSR är intressenter misstänksamma på företagets motiv då 

användandet av CSR är väldigt påstridigt. Ferns, Emelianova och Sethi (2008) hävdar dock att 

intressenter kräver att få inblick hos företag samt att de vill ha förklaring på eventuella 

problem, hållbarhetsredovisning kan då vara ett sätt att tillfredsställa intressenternas behov. 
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Enligt Sethi (1979) leder sällan sociala normer till att faktiska sociala förändringar. Då företag 

kritiseras för att inte uppnå de förväntningar som finns, samt att det finns en brist på ett socialt 

ansvar, så skapas det en konflikt mellan företag och sociala institutioner (Ibid.). Deegan 

(2002) lyfter kritik mot hållbarhetsredovisningen,  där rapporterna ifrågasätts om de verkligen 

innehåller det hållbarhetsarbete som företaget gör. Vidare påpekar Deegan (2002) att företaget 

enbart använder hållbarhet som en etikett för att dölja eventuell greenwashing eller om 

redovisningen verkligen gäller hållbarhet. 

 

Colleoni (2012) påpekar att företagets legitimitet kan utmanas vid sociala eller miljömässiga 

skandaler, vilket leder till att intressenter begär att företaget redovisar sitt hållbarhetsarbete för 

att försvara sitt sociala och miljömässiga arbete inom allmänhetens sfär. Colleoni (2012) 

framhäver svårighet med kommunikation mellan företaget och intressenter då företagets 

hållbarhetsredovisning ska överensstämma med intressenters förväntan, vilket beror på att 

företaget bör kommunicera med olika intressenter och behöver således intressenternas stöd. 

Problematiken med kommunikationen är att intressenternas medvetenhet med hjälp av 

internet har ökat, vilket har skapat större möjligheter för intressenter att bli mer aktiva då de 

kan få information när som helst (Ibid.). Farache & Perks (2009) poängterar att genom att 

företaget tillkännager sin hållbarhetsredovisning skapas en kommunikation mellan företaget 

och dess intressenter, vilket i sin tur skapar ett samband dem emellan. 

 

3.3 GRI 

 

Dumay, Guthrie och Farneti (2010) påpekar att GRI är riktlinjer som skapades för att 

underlätta företagens spridning av sociala, miljömässiga, etiska och styrningsfrågor till olika 

intressenter. Dessa riktlinjer kritiseras då de är inåtvända och används för att främja 

företagens marknadsföring (Ibid.). GRI anses även bidra med en omfattande 

hållbarhetsredovisning för företag över hela världen (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz 

2013). Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz (2013) nämner att GRI är ett 

kommunikationsverktyg som företag använder för att förmedla sin image. Även ledningen 

kan använda GRI som verktyg för att bedöma förbättring av företagets icke-finansiella 

områden (Ibid.).  

 

3.4 Tidigare studier 

 

Pérez (2014) utförde en innehållsanalys där syftet var att undersöka relationen mellan de 

positiva och negativa effekter som CSR-rapportering har på företags rykte. Teorin som Pérez 

(2014) använder behandlar CSR, kommunikation och företagets rykte. Pérez (2014) 

observerar att teorin beaktar två definitioner av rykte, vilket innefattar legitimitet och 

transparens. Pérez (2014) framhäver att CSR-rapportering har fått mycket uppmärksamhet på 

senare tid. Studien behandlar även begreppet rykte, där Pérez (2014) påpekar att bland annat 

globalisering, avreglering, innovation och uppkomst av ny teknik har lett till att företaget har 

ändrat sina viktiga egenskaper. Pérez (2014) nämner vidare att företagsrykte, som är en 

immateriell tillgång för företaget, är mer hållbar och konkurrenskraftig än vad företagets 

produkter eller tjänster är. Pérez (2014) nämner att skapa, förfina eller reparera företagets 

rykte har en avgörande roll i företagets framgång hos dess intressenter. Pérez (2014) 

behandlar vidare relationen mellan CSR och företagets rykte. Pérez (2014) hävdar att det 

viktigaste för företaget är att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, och om inte 

kommunikationen finns spelar det ingen roll vad för hållbarhetsarbete företaget gör. Slutligen 
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kommer Pérez (2014) fram till slutsatsen att CSR-rapportering är användbart för företag 

gällande att skapa ett rykte. Pérez (2014) nämner vidare att relationen mellan CSR och 

företagsrykte är komplex. Företagsryktet verka beror på olika typer av CSR information som 

företaget publicerar (Ibid.). 

 

Li et al. (2014) utförde en fallstudie för att undersöka effekten av CSR under ett företags 

hållbarhetsarbete. Li et al. (2014) använde sig av teorierna CSR, hållbarhetsteorin och 

Sustainable Supply Chain Governance (SSCG). För att besvara sin frågeställning tog de hjälp 

av sju konkurrenskraftiga hållbara kännetecken i samband med snabba modebranschen. Dessa 

sju kännetecken var service, tid, kostnad, miljö, resurser, kvalitet och människor. Vidare 

analyserades de fyra SSCG modellerna, vilka är transaktions SSCG, diktatorisk SSCG, 

eftergiven SSCG och deltagande SSCG. Fortsättningsvis behandlar studien H&Ms 

hållbarhetspraxis och hur de antagit de sju hållbarhetsantagandena. Li et al. (2014) hävdar att 

företagens intressenter borde arbeta tillsammans för att uppnå hållbarhets styrning och att det 

ska göras genom intern styrning av företaget. 

 

Suchman (1995) redovisar i sin analys de olika formerna av legitimitet. Han nämner att det 

finns tre obearbetade former av legitimitet. Dessa former är moralisk legitimitet, som baseras 

på vad som anses vara normen. Pragmatisk legitimitet som baseras på allmänhetens 

egenintresse och kognitiv legitimitet som baseras på sådant som tas för givet och är 

förståeligt. Det är kulturella normer, symboler, traditioner och ritualer som påverkar 

företagets dynamik och alltså det som är grunden till legitimiteten. Vidare i sin analys 

fortsätter Suchman (1995) med att förklara de olika definitionerna av legitimitet och att det 

beror sammanhanget. Det vill säga vilken typ av problem det är som behöver en lösning, vad 

målet med dessa är, om det är att bibehålla kontinuitet och trovärdighet, och att söka passivt 

eller aktivt stöd. Det resulterade i att det finns strategisk och institutionell legitimitet. 

Strategisk legitimitet syftar till att legitimitet är en operativ resurs i form av ritualer och 

symboler för att påvisa resultat i form av vinster, försäljning och budgetar. Strategisk 

legitimitet används  oftast av företag för att uppnå mål. Institutionell legitimitet syftar till att 

det är kulturen som genomtränger företaget. Senare fortsätter Suchman (1995) med att 

klargöra hur legitimitet fås, bibehålls och repareras. Slutligen kommer Suchman (1995) fram 

till slutsatsen att det finns en bred förståelse för begreppet legitimitet. 

 

3.5 Analys ramverk  

 

Suchman (1995) hävdar att legitimitet ökar förståelsen för ett företag samt hur människor 

reagerar på företaget. Det innebär att ett företag som anses vara pålitligt, betydelsefullt, 

förutsägbart och respektabelt således är legitimt (Ibid.). Enligt Peck och Dickinson (2010) kan 

en faktor som bidrar till att legitimitet skapas, vilket är att ledaren klär sig i en viss stil eller att 

hen kan bidra till klarhet i eventuella frågor från åskådare. Suchman (1995) nämner vidare att 

legitimitet kan mätas genom att se skillnaderna mellan kontinuitet och trovärdighet, samt 

försöken att få passiv eller aktivt stöd. Enligt Chelli, Durocher och Richard (2014) kan 

legitimitet uppnås om företaget följer de sociala normer och värderingar som finns. Meyer 

och Rowan (1977) hävdar dock att om företaget inte visar att hållbarhet är viktigt för dem så 

saknar företaget legitimitet. Meyer och Rowan (1977) nämner vidare att 

hållbarhetsredovisningen kan användas för att motivera eventuella beslut eller att företag 

rättfärdigar tagna beslut. Företag kan således motivera sina handlingar för att öka 

legitimiteten, stödet och engagemanget från sina intressenter (Milne & Patten 2002). 
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Enligt Lindblom (2994), Dowling och Pfeffer (1975), Gray, Kouhy och Lavers (1995) och 

Haniffa och Cookes (2005) finns det olika strategier för företag att få legitimitet. Dessa 

strategier är att företaget utbildar sin omgivning i deras agerande, att omgivningen ska ändra 

uppfattning och förväntningar på företaget samt att avleda omgivningens uppmärksamhet från 

väsentliga frågor. Strategierna kan uppnås genom åtgärder; att företaget anpassar bland annat 

sina mål efter dagens definition av legitimitet, att genom kommunikation ändra definitionen 

av social legitimiteten samt att företaget försöker att bli identifierad med exempel värderingar 

som har stark legitimitet (Haniffa & Cookes 2005). Deegan, Rankin och Tobin (2002) 

påpekar att ledningen kan välja legitimskapande strategier som hjälper företaget att bevisa att 

omgivningens förväntningar eftersträvas för att uppnås. Deegan (2002) nämner även att valet 

av strategi dock beror på vem ledaren är samt hur en situation hanteras. Deegan (2002) 

nämner att företag kan ha flera olika motiv bakom anledningen till att de redovisar sitt 

hållbarhetsarbete, vilka kan vara att förbättra legitimiteten eller att tillfredsställa samhällets 

och branschens krav. Enligt Palazzo och Scherer (2006) så ses legitimitet som en viktig 

tillgång som säkerställer företagets fortsatta existens. 

 

Genom att publicera sin hållbarhetsredovisning skapar företag en kommunikation och ett 

samband med sina intressenter (Farache & Perks 2009). Enligt Colleoni (2014) skapar 

hållbarhetsredovisningen således en dialog mellan företag och dess intressenter. Hahn och 

Lülfs (2014), Colleoni (2014) och Pérez (2012) hävdar dock att företag använder sig av 

hållbarhetsredovisningar i PR-syfte för att förbättra deras rykte och legitimitet. För att 

förmedla sin image kan företag använda GRI:s riktlinjer som ett kommunikationsverktyg, 

riktlinjerna skapades för att underlätta för företag att sprida hållbarhetsfrågor till olika 

intressenter (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz 2013; Dumay, Guthrie & Farneti. 2010). Du, 

Bhattacharya och Sen (2010) nämner att problematiken med hållbarhetsredovisning är att 

intressenter saknar kännedom om företagets hållbarhetsarbete, samt att intressenterna kan vara 

skeptiska mot företag som befinner sig i vissa branscher. Vidare hävdar Du, Bhattacharya och 

Sen (2010) att hållbarhetsredovisning kan påverka hur intressenterna ser på företaget. Företag 

som väljer att lägga resurser på sociala initiativ, gör det inte för att de vill skapa någon verklig 

förändring, utan att det är för att få en bredare hållbarhetsredovisning (Ibid.). Enligt Du, 

Bhattacharya och Sen (2010) är intressenter mer benägna att vara verksamma mot ett företag 

som visar på ett positivt agerande gällande socialt och miljömässigt ansvar. Svårigheten för 

företag är att olika intressenter förväntar sig olika av dem, samt att företaget redovisar utefter 

intressenternas krav (Du, Bhattacharya & Sen 2010). Enligt Ferns, Emelianova och Sethi 

 (2008) förväntar sig intressenter även att få en inblick hos företaget och vill ha förklaring när 

eventuella problem uppstår. Intressenter får information om företag främst genom massmedia 

eller “word-of-mouth” (Du, Bhattacharya & Sen 2010). 

 

Adeyeye (2010) nämner att företag har ett ansvar gentemot alla intressenter och inte enbart 

gentemot ägare eller kunder. Enligt Li et al. (2014) bör företagens intressenter arbeta 

tillsammans för att uppnå hållbarhet. Kim, Ha och Fong (2012) nämner dock att företag bör 

vara engagerade i samhället för att förbättra det och att stärka gemensam hållbarhet genom att 

de inte enbart fokuserar på sin affärsverksamhet. Hållbarhetsarbetet skapas således en 

närmare relation till de samhällen som företag är verksamma i (Ibid.). Sethi (1979) påpekar 

dock att det är sällan som de sociala normerna som finns leder till förändringar.  
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4 Empiri 
 

Under kapitlet kommer det valda företaget  och Vd:n att  presenteras, vilket sedan går över 

till en uppmärksammad skandal. Till sist presenteras Vd:ns ord från 

hållbarhetsredovisningarna för år 2010 till 2014.  

 

4.1 H&M 

 

H&M erbjuder hållbart mode med butiker i 61 länder och onlinehandel i 32 av dessa länder. 

De riktar sig till kvinnor, män, ungdomar och barn, och erbjuder förutom kläder och 

accessoarer även heminredning (H&M 2016). För att hålla priserna så låga som möjligt väljer 

H&M att utesluta mellanhänder, handlar i stora volymer, effektiviserar logistiken, köper ”rätt” 

produkter från ”rätt” marknader och försöker att vara kostnadseffektiva i alla delar av 

företaget. H&M strävar efter att öka hållbarheten för hela företaget och även erbjuda kunder 

hållbara alternativ. Det aktiva arbete som görs för att upprätthålla hållbarhet är att H&M 

fokuserar på avfallsåtervinning och väljer att använda sig av återvunna material (Ibid.). H&M 

har på sin hemsida hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar tillgängliga för 

allmänheten, deras hållbarhetsredovisning är utformad efter GRI:s riktlinjer samt FN:s Global 

Compact tio riktlinjer (Ibid.). 

 

H&M arbetar aktivt för att förbättra för människor och miljön i de samhällen där H&M 

leverantörer är verksamma (Ibid.). H&M äger inga egna fabriker, istället väljer de att köpa 

produkter från oberoende leverantörer. H&Ms mål är att alltid kunna erbjuda sina kunder det 

bästa på marknaden, ”att alltid erbjuda ett inspirerande mode med oslagbart värde för 

pengarna” (Ibid.). H&M  arbetar endast med leverantörer som skrivit under H&M:s 

uppförandekod, Code of Conduct. Uppförandekoden består av krav på miljömässigt och 

socialt ansvar av fabrikerna och att arbetarna har en hälsosam och välmående arbetsplats, 

välmående ekosystem och att djur inte missköts (Ibid.). 

 

H&M inkluderar H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, & Other Stories och Cheap 

Monday (Ibid.). H&M:s mål är att hela koncernen ska växa med tio till femton procent per år 

(Ibid.). Bara under år 2016 planeras 400 nya butiker runt om i världen med expansion även på 

nya marknader så som Nya Zeeland och Puerto Rico. För att expandera till en ny marknad 

görs först betydande analyser av marknadens potential. Köpkraft, mänskliga rättigheter, 

ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet är sådana faktorer som analyseras (Ibid.).  

 

4.2 Vd:n 

 

Sedan den första juli år 2009 har Karl-Johan Persson, född år 1975, varit Vd och koncernchef 

för H&M. Persson utbildade sig på European Business School i London, där han erhöll en 

ekonomi examen (H&M 2016). Persson är även styrelseledamot i H&M:s dotterbolag sedan 

år 2000. Dotterbolagen befinner sig i Tyskland, USA, Danmark och Storbritannien. År 2005 

tillträdde han som chef för expansion och affärsutveckling och mellan 2006 och 2009 satt han 

i styrelsen för Hennes & Mauritz AB. Vd:ns uppgift är att ha kontakt med myndigheter, media 

och finansmarknaden. Det är Vd:n som förser styrelsen med beslutsunderlag för investeringar 
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och expansion (Ibid.). Persson avslöjade i en intervju att han dagligen besöker H&M butiker, 

inte bara i tjänsten, utan också för att handla sina egna kläder (Expressen 2014). 

 

4.3 Skandal/medial uppmärksamhet 

 

I oktober år 2012 uppdagade TV4:s program Kalla fakta om H&M:s missförhållanden i 

fabrikerna i Kambodja (TV4 2012). Kambodja var då ett av H&M:s viktigaste inköpsländer. 

De missförhållanden som Kalla fakta avslöjade var att sömmerskorna på fabrikerna levde på 

så låga löner att de tvingades låna pengar för att klara sig ekonomiskt trots 70 timmars 

arbetsveckor. Det uppmärksammades även att många av sömmerskorna svimmade under sina 

arbetspass på grund av utmattning. Kambodjas minimilöner bestäms av deras regering, och de 

var då satta till 3 kronor i timmen (Ibid.). H&M:s Vd, Karl-Johan Persson påpekar däremot att 

H&M är branschledande vad gäller hållbarhetsfrågor socialt ansvar (Aftonbladet 2012). H&M 

valde att inte vara delaktiga i Kalla faktas debatt efter avslöjandet (TV4 2012). Camilla 

Emilsson-Falk, från press och kommunikationsavdelningen på H&M, förklarade istället via 

mejl felaktigheter som ska ha framförts i programmet. Emilsson-Falk nämner att eftersom 

H&M inte äger några fabriker så är det heller inte de som betalar lönerna i fabrikerna. Hon 

påpekar att införande av krav på lägsta levnadslöner inte går att kontrollera. Vidare nämner 

hon att även om det skulle finnas krav så kan det inte styrkas att det verkligen betalas ut, och 

därför finns det inte heller med i H&M:s uppförandekod som fabrikerna är skyldiga att följa 

för att leverera till dem (Ibid.). Emilsson-Falk hävdar att Helena Helmersson, produktions 

chef för H&M, har vid två tillfällen skrivit brev till regeringen i Kambodja där de bland annat 

uppmanar till högre minimilöner. Enligt Kalla fakta så är det i Bangladesh som dessa krav 

framförts, och inte i Kambodja (Ibid.). Fabrikerna är oftast kinesiskt ägda, och har över 100 

000 arbetstagare (Svenska Dagbladet 2012). Förutom H&M är även världskända märken som 

GAP, Puma och Adidas också kunder (Ibid.).  

 

År 2015 avslöjades det att fabrikerna i Kambodja, som levererar till H&M, använde sig av 

barnarbete (Hufvudstadsbladet 2015). Det förekom även sexuella trakasserier på arbetstagarna 

samt att de tvingades till att arbeta övertid av sina arbetsgivare. Arbetstagarna vågade heller 

inte engagera sig fackligt för en bättre arbetsmiljö (Ibid.). Av rädsla för att inte få sina 

kontrakt förnyade kände sig arbetstagarna tvungna att arbeta övertid (Fair action 2015). 

Arbetstagarna vågade heller inte att  gå ut i protest då de hade korttidskontrakt och riskerade 

att bli av med sina arbeten. Trots att det går emot H&M:s regler är arbetsförhållandena dåliga, 

även på de fabriker som fått högst betyg vid kontroller (Ibid.).  

 

Enligt de lokala facken i Kambodja ska arbetstagare hos H&M:s leverantörer ha en 

månadslön på 1520 kronor, dock ligger snittlönen för arbetstagarna på 1190 kronor 

(Expressen 2015). H&M:s omsättning beräknas vara högre än hela Kambodjas BNP. H&M 

nämner i sin hållbarhetsredovisning att övertiderna på fabrikerna har minskat och lönerna 

utvecklats för arbetstagarna, men några bevis för att denna förändring har skett finns inte. 

H&M hävdar också att de arbetar för att arbetstagarna ska kunna engagera sig fackligt i 

samarbete med IF Metall, men det ses som en omöjlighet på många av fabrikerna (Ibid.). 
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4.4 Vd:ns ord 

4.4.1 År 2010 till 2011 - Innan skandalen 

 

H&M:s hållbarhetsredovisning började med “ett meddelande från Vd:n år 2010 och 2011 

(H&M 2010; 2011). Persson nämner att han önskar att H&M ska ses som ett ledande företag 

när det gäller innovation, hållbarhet och spännande mode (H&M 2010). 

 

År 2010 startar Persson med att meddela att nya butiker hade öppnats runt om i världen, dels 

på nya marknader såsom Sydkorea, Turkiet och Israel. Även online försäljningen utökades till 

Storbritannien, vilket han nämner är en av H&M största marknader (H&M 2010). Vidare 

påpekar Persson att under år 2010 lanserades flertal mode kollektioner, varav några var i 

samarbete med modeikornerna Lanvin, Sonia Rykiel samt med arkitekten Jean Nouvel. Han 

framhäver även att H&M anskaffade full äganderätt av varumärkena Monki, Weekday och 

Cheap Monday, samt utvecklade sitt andra varumärke COS och hemtextilkonceptet Home 

(Ibid.). År 2011 trädde H&M in på marknaderna Singapore, Rumänien, Kroatien, Marocko 

och Jordanien (H&M 2011). H&M öppnade även nya butiker i Bulgarien, Lettland, Malaysia, 

Mexiko och Thailand (Ibid.). 

 

Persson nämner att H&M:s mål är att öka antalet med butiker med tio till femton procent per 

år samt att öka försäljningen i jämförbara enheter. Målet ska ske med betoning på kvalitet, 

hållbarhet och fortsatt hög lönsamhet (H&M 2010). Eftersom H&M expanderar globalt så 

anser Vd:n att det är viktigt att H&M stärks som en attraktiv arbetsgivare, då arbetstagarna är 

deras nyckel till framgång. H&M uppmuntrar och erkänner således arbetstagarnas långsiktiga 

engagemang, vilket görs genom ett långsiktigt incitamentsprogram som lanserades år 2011 

Programmet innefattar ett belöningssystem där alla arbetstagare belönas efter samma 

grundprincip oavsett position, lönenivå eller ålder (Ibid.). Persson påpekar att genom att 

behålla och locka duktiga, kreativa och hängiva kollegor runt om i världen kommer H&M 

vara i framkant när det gäller hållbara affärsmetoder (Ibid.). 

 

Persson nämner att H&M stödjer FN:s Global Compact tio principer, vilket han hävdar att det 

är naturligt del då H&M är beslutna att vara en ansvarsfull verksamhet (H&M 2010; 2011). 

Vidare påpekar Persson att H&M stödjer initiativen Better Cotton Initiativ, Sustainable 

Apparel Coalition, Fair Wage Network och Better Work, vilket är en del av H&M:s arbete att 

uppnå de hållbarhetsmål som är uppsatta (Ibid.). Förutom att stödja initiativ så har H&M 

integrerat hållbarhet i alla sina avdelningar, vilket innebär att social och miljömässig hänsyn 

finns i det dagliga beslutsfattandet för alla på H&M. För att omvandla hållbart ansvar till 

handling introducerade H&M sju breda åtaganden som kärnan i H&M:s hållbarhetsstrategi 

(H&M 2010).  

 

Persson betonar att H&M affärsidé är att de vill erbjuda sina kunder mode och kvalitet till det 

bästa priset (H&M 2010; 2011). Persson påpekar att en vanlig missuppfattning är att priset på 

en produkt berättar per automatik hur arbetsvillkoren är för de människor som producerar den, 

vidare hävdar han att frågan är hur H&M arbetar för att förbättra förhållandena hos 

leverantörerna samt vad de uppnår (H&M 2010). Persson poängterar att hållbarhet är kärnan i 

kvalitet och är en del av H&M:s värderingar (H&M 2011). Persson nämner att H&M har 

blivit ifrågasatt om hur de kan erbjuda mode till ett såpass överkomligt pris. Han besvarar 

med att det beror på att H&M har många års erfarenhet, effektiv logistik, stark 

marknadskännedom, långsiktiga relationer till leverantörer samt så få mellanhänder som 

möjligt (H&M 2010). För H&M är hållbarhet en naturlig och affärsmässig del av att vara 
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verksamma i en global värld. Vd:n nämner att för att skapa hållbart mode bör hela 

modebranschen använda resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt ta itu med de 

utmaningar som de står inför (H&M 2010; 2011). Persson lyfter fram att det är utmaningar 

såsom klimatförändringar, arbetsförhållanden och löner hos leverantörerna samt den 

långsiktiga tillgången av naturresurser (H&M 2011). 

 

H&M beskriver sig själva som en av de största modekedjorna i världen, vilket Persson hävdar 

att med storleken kommer ett stort ansvar och inflytande (H&M 2010). Tack vare att H&M är 

ett såpass stort företag nämner Vd:n att de har möjlighet att göra skillnad, samt har H&M en 

inverkan i världen runt omkring (H&M 2011). Persson nämner H&M:s inverkan är bland 

annat att driva förändring av arbetsvillkor för arbetstagarna hos leverantörerna, dock krävs 

samarbete med andra inom branschen för att ta itu med mer komplexa utmaningar (Ibid.). 

 

Persson nämner att H&M ständigt strävar efter att förbättra kunderbjudanden och en del är att 

lägga till hållbarhetsvärde till deras produkter. Det ska bidra till att H&M tillsammans med 

sina kunder bidrar till en mer hållbar framtid (H&M 2010; 2011). Persson påpekar att deras 

kunder, arbetstagare och andra intressenter visar engagemang för hållbarhet. H&M vill att 

kunderna ska känna sig säkra på att deras produkter har producerats med respekt för 

människor och miljön (H&M 2011).  

 

Persson nämner att han är stolt över att H&M är det företag som använder sig av ekologisk 

bomull, mer än något annat företag i världen, vilket är bara början då H&M:s mål är att 

använda sig enbart av ekologisk bomull i framtiden (H&M 2011). År 2011 introducerades 

kläder gjorda av Better Cotton till butiker runt om i världen. Persson nämner att Better Cotton 

kommer hjälpa H&M att nå målet med att minska belastningen på miljön, samt att förbättra 

de sociala förhållandena för jordbrukare (Ibid.). Förutom att använda ekologisk bomull 

introducerar H&M innovativa material som ekologisk hampa, vilket har en mindre påverkan 

på miljön. Vd:n tror således att materialet kommer få stor potential i framtiden (Ibid.). Persson 

nämner att under 2010 nådde H&M tillsammans med Levi strauss & Co framgång gällande 

globalt förbud mot sandblästring för att skapa slitna jeans. Det gjordes för att främja andra 

tekniker som leder till förbättrad säkerhet och hälsa hos arbetstagare inom klädesindustrin 

(H&M 2010). 

 

Persson påpekar år 2010 att löner, arbetstagarnas rättigheter, hälsa och säkerhet är några av 

H&M:s viktigaste utmaningar inom leverantörskedjan. H&M bidrar således med standarder 

för att hjälpa till med utvecklingen i samhällen samt att lyfta människor ur fattigdom (H&M 

2010). År 2011 nämns det att H&M gick med i “Fair Wages Network”, vilket är ett initiativ 

som arbetar för att främja löner i globala leverantörskedjor. Initiativet är en ambition som 

Persson och H&M stödjer till fullo (H&M 2011). Persson framhäver att under 2011 

utvecklade H&M, tillsammans med olika intressenter och experter, en plan för att stödja 

social utveckling i Bangladesh (Ibid.). Bangladesh är enligt Vd:n en av H&M:s viktigaste 

inköpsmarknader och H&M vill se till att klädesindustrin har en positiv inverkan på landets 

utveckling. Utvecklingen innebär inte bara att skapa arbeten utan även bidra med kompetens, 

utbildning, hälsa och förbättringar gällande arbetsförhållanden och kvinnors rättigheter 

(Ibid.). 

 

År 2011 nämner Persson slutligen att H&M är stolta över sina landvinningar som gjorts under 

året men att de samtidigt är medvetna om utmaningar som väntar. H&M strävar efter att vara 

så transparenta som möjligt över de framsteg som görs, vilket hållbarhetsredovisningen är en 

viktig del av (H&M 2011). 
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Tabell 2 

 

I tabell 2 går det att utläsa att i H&M:s hållbarhetsredovisning för år 2010 användes totalt 44 

080 ord. Av dessa ord nämnde H&M inte levnadslöner alls, medan leverantörskedja och 

Kambodja nämndes 53 respektive 21 gånger. År 2011 använde H&M sig av totalt 23 508 ord 

i sin hållbarhetsredovisning, även här nämndes inte levnadslön någon gång. Ordet 

leverantörskedja användes 22 gånger och Kambodja berördes enbart sex gånger i H&M 

hållbarhetsredovisning för 2011. 

 

4.4.2 År 2012 - Under skandalen 

 

H&M ändrade rubriken  från “meddelande från Vd:n” till “intervju med Vd:n” (H&M 2012). 

Persson börjar med att nämna att mode är en form av att uttrycka sig själv, vilket H&M är en 

del av då de vill hjälpa människor skapa sin egna personliga stil och älska det som är köpt 

flera år framöver. H&M vill således göra det lätt för människor att välja ett hållbart mode 

samt att ta hand om kläderna på ett medvetet sätt (Ibid.).  

 

Persson betonar att H&M:s affärsidé är att de vill erbjuda sina kunder mode och kvalitet till 

det bästa priset, samt att hållbarhet är en viktig del i affärsidén (H&M 2012). Vidare nämner 

Persson att han är övertygad att hållbarhet kommer att bli allt mer en hygienfaktor inom 

modebranschen. H&M:s mål blir således att företaget blir förgrunden till hållbarhet. En viktig 

del i målet är att H&M lägger till hållbarhetsvärde i sina produkter (Ibid.). Persson nämner 

även att det inte går att lösa alla utmaningar själva och därför spelar H&M en aktiv roll i 

initiativ såsom FN:s Global Compact samt Sustainable Apparel Coalition (Ibid.). Persson 

nämner att han är nöjd över att kunder och arbetstagare visar ett intresse för hållbarhet. Det 

ger H&M möjlighet att stärka kunderbjudanden ytterligare, samt till uppbyggnad av deras 

varumärke. Vidare får H&M möjlighet att locka till sig samt behålla den talang som behövs 

för att de ska fortsätta utvecklas (Ibid.). 

 

Persson hävdar att H&M har en långsiktig syn vilket de har haft sedan hans farfar startade 

H&M år 1947 (H&M 2012). Persson vill att H&M fortsätter vara framgångsrikt och skapar 

arbetstillfällen samt tillväxt över hela världen många år framöver (Ibid.).  

 

Vd:n lyfter fram att H&M utsågs att vara den största användaren av ekologisk bomull, för 

andra året i rad (H&M 2012). Vidare framhäver Persson att från och med 2013 kommer 

H&M, i samarbete med Världsnaturfonden (WWF), att sätta upp nya standarder gällande 

användning av vatten inom modebranschen. Enligt Persson öppnar samarbetet upp 

möjligheter för H&M att engagera sina kunder gällande problem med användningen av 

vatten, vilket således hjälper till att säkerställa tillgången av rent vatten till alla människor i 

framtiden. H&M kan även erbjuda sina kunder ett hållbart mode (Ibid.). Persson nämner 

vidare att använda resurser på ett effektivt sätt betyder en minskning av kostnader och är en 

investering i hållbarhet (Ibid.). 
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Persson framhäver att på grund av att H&M har en stark närvaro i länder där de är 

verksamma. Det gör att H&M har en stor möjlighet att förbättra livet för hundratals till 

tusentals människor samt att bidra till samhällsutveckling (H&M 2012). Persson lyfter fram 

att han träffade Bangladesh premiärminister för att visa H&M:s stöd för högre minimum 

löner, för arbetstagare inom klädesindustrin, samt möjlighet för regelbundna 

löneförhandlingar (Ibid.). Även om H&M tror på en snabb takt så sker inte de förändringar 

alltid i den takt som H&M önskar (Ibid.). Persson hoppas även att arbetstagare hos 

leverantörer kan förhandla, om löner och arbetsförhållanden, i en rättvis dialog med 

arbetsgivaren i framtiden (Ibid.).  

 

 
Tabell 3 

 

I tabell 3 går det att utläsa att H&M:s hållbarhetsredovisning för år 2012 bestod av totalt 30 

733 ord, varav levnadslön inte nämndes någon gång. Däremot användes orden 

leverantörskedja elva gånger och Kambodja 23 gånger i hållbarhetsredovisningen.  

 

4.4.3 År 2013 till 2014 - Efter skandalen 

 

Persson nämner att hans farfar startade H&M år 1947. Hans farfar ofta  talade om hur viktigt 

det är med ett långsiktigt tänkande, och inte bara att fokusera på att maximera kortsiktiga 

vinster (H&M 2014). Enligt Persson ville hans farfar se på H&M:s kunder och arbetstagare 

och ha en bra känsla gentemot företaget (Ibid.). Persson vill se tillbaka på sin tid som Vd och 

känna sig stolt över vad H&M har lyckats att åstadkomma (Ibid.). Vd:n hävdar att vid varje 

nyöppnad butik så påminner det honom att H&M når stora antal människor runt om i världen. 

H&M vill därför vara säkra på att de gör samhällen bättre än innan H&M fanns där. Speciellt 

i de länder där produktion sker (H&M 2013).  

 

Persson nämner att H&M stödjer initiativen FN: s Global Compact, Better Cotton Initiativ, 

Sustainable Apparel Coalition, Fair Wage Network och Better Work (H&M 2013). Förutom 

att stödja initiativ har H&M integrerat hållbarhet i alla sina avdelningar, vilket innebär att 

social och miljömässig hänsyn finns i det dagliga beslutsfattandet för alla på H&M (H&M 

2014). Vd:n nämner att det är viktigt att hållbarhet är en del av H&M:s DNA samt värderingar 

(Ibid.). Persson hävdar att H&M:s affärsidé är att de vill erbjuda sina kunder mode och 

kvalitet till det bästa priset, vilket inte är det billigaste priset utan det pris med bäst värde 

(Ibid.). Persson nämner att H&M eftersträvar att deras reklamkampanjer presenterar ett 

positivt och hälsosamt utseende, vilket är viktigt att de levererar i alla sina kampanjer (H&M 

2013).  

 

Persson vill att kunder ska kunna jämföra produkter, även mellan olika företag, baserat på 

samma standarder på ett enkelt och tillgängligt sätt (H&M 2014). Persson nämner att genom 

transparens blir således hållbarhet en viktig drivkraft, då det är hög konkurrenskraft inom 

modebranschen och att företag vill erbjuda kunden det bästa. Transparens och ömsesidigt 

förtroende är även viktigt för H&M:s leverantörer. Persson påpekar att H&M publicerade en 
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leverantörslista år 2013 och under 2014 publicerades en lista på underleverantörer, vilket är 

enligt Vd:n unikt inom modebranschen (Ibid.). Persson lyfter fram att H&M ska fortsätta med 

sitt arbete att öka transparens genom hela sin värdekedja (Ibid.). 

 

Persson lyfter fram att eftersom H&M har en stor inverkan så innebär det även att de har ett 

stort ansvar (H&M 2013). H&M vill således vara säkra på att de gör samhällen bättre än 

innan de fanns där, speciellt i samhällen där produktion sker (Ibid.). Tack vare att H&M är ett 

såpass stort företag nämner Vd:n att de har möjlighet att påverka förändring även utanför 

verksamheten (H&M 2013; 2014). H&M:s starka närvaro i länder, där de är verksamma, leder 

till att de har en stor möjlighet att förbättra livet för miljontals människor och att bidra till 

samhällsutveckling. H&M uppmuntrar till systematiska förändringar som involverar alla 

inblandade (H&M 2013). Vidare nämner Persson att på grund av att H&M är ledande behöver 

dem vara en förebild och uppnå mycket (Ibid.). Persson hävdar att då H&M växer som företag 

bör de se till att alla inom värdekedjan får bra arbetsförhållanden. Persson poängterar att en 

viktig del i förändringarna är att stödja levnadslöner inom branschen (H&M 2014). Persson 

nämner återigen att det finns missuppfattning där priset på en produkt berättar vem som har 

tillverkat den, hur den har tillverkats och var den har tillverkats. Vidare framhäver han att det 

som spelar roll är arbetet med att förbättra arbetsförhållanden hos leverantörer, de resultat 

som H&M uppnår samt den inverkan som H&M har på människor och samhällen oavsett 

priset som kunderna betalar för produkten (H&M 2013). Persson nämner att både prisvärda 

och dyra kläder kan ha producerats av samma leverantör, där arbetstagarna får samma lön 

vare sig vad slutpriset på klädesplagget är (Ibid.).  

 

Persson nämner att H&M ständigt strävar efter att förbättra kunderbjudanden och att lägga till 

hållbarhetsvärde till deras produkter. Det ska bidra till att H&M blir en attraktiv arbetsplats 

och således lockar den talang som behövs (H&M 2013). Vd:n hävdar att minska på behovet 

av resurser leder till att kostnader minskar, varpå H&M ser klara affärsmässiga fördelar 

(Ibid.). Persson påpekar att deras kunder visar ett stort intresse för hållbarhet och att deras 

intresse växer (Ibid.). Enligt Persson är det nödvändigt att hållbart mode når en omfattande 

del av marknaden, vilket H&M:s så kallade medvetna kollektioner sätter bra exempel för 

hållbart mode (Ibid.). H&M arbetar dagligen med att göra hållbart mode prisvärt och enligt 

Vd:n lockar det många kunder (Ibid.). Persson nämner att det krävs miljömässig och social 

hänsyn i hela värdekedjan, från råmaterial till slutet av produktens livscykel (H&M 2014).  

 

År 2013 lanserade H&M Global Garment Collecting Initiative, vilket innebär att kunder kan 

lämna in använda kläder som sedan återvinns till nya (H&M 2013; 2014). Persson nämner att 

initiativet skapar en så kallad stängd cirkel, inte bara genom att minska textila avfall utan även 

minska på råmaterial. Då skapas således en cirkel produktion istället för att ha en linjär 

produktion (Ibid.). Under 2014 lanserades de första klädesplaggen som var gjorda av 20 

procent av återvunnet bomull. Persson nämner att det finns flertal intressanta idéer och 

innovationer, som håller på att arbetas fram, för att få en lösning till att använda mer än 20 

procent av återvunnet material utan att kvaliteten blir sämre. H&M tjänar inte pengar på själva 

insamlingen utan att det är ett klart affärsmässigt val då det skapas enkel tillgång till 

råmaterial till nya plagg (H&M 2014). Persson poängterar att resurser behövs för att fortsätta 

skapa mode men att de behövs fördelas rättvist mellan dagens och framtida generationer. 

H&M är redan på väg mot rätt riktning och tar sin del av ansvaret i att se till att det finns 

bland annat rent vatten för alla i framtiden (H&M 2013).  

 

Under år 2014 har Persson träffat premiärministrarna i Bangladesh och Kambodja för att 

diskutera arbetstagarnas levnadslöner och arbetsförhållanden (H&M 2014).  Persson hoppas 
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på att alla arbetstagare inom klädesindustrin tjänar en rättvis levnadslön, vilket således 

kommer att leda till en stabil produktionsmarknad och en mer mogen klädesmarknad (H&M 

2013).  

 

Under 2013 lanserades Fair Living Wage Roadmap som ska bidra till att främja rättvisa 

levnadslöner inom modebranschen. Persson hoppas att initiativet ska inspirera andra företag 

att göra det samma (H&M 2013). Vd:n nämner att under året 2014 så märkte H&M av 

positiva utvecklingar inom många områden. H&M har även under året testat en så kallad Fair 

Wage Method i tre fabriker; två i Bangladesh och en i Kambodja. Tillsammans med dessa tre 

fabriker kommer metoden att ska skapa bästa praxis för H&M:s leverantörer, och även hela 

modebranschen. I dessa tre fabriker har H&M ett fem års engagemang, vilket gör att H&M 

har möjligheten att verkligen testa metoden (H&M 2014). Persson hävdar att det fortfarande 

är tidigt i processen men att tester från den första fabriken har utvärderats som lovande. 

Utvärderingen visar på att arbetad övertid har minskat med 40 procent, lönerna har ökat, 

betalningsstruktur samt dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare har förbättrats. Vidare 

nämner Vd:n att samtidigt som löner och övertid har utvecklats till det bättre har även 

produktiviteten förbättrats (H&M 2014). Baserat på det som H&M har lärt sig vill de öka sitt 

arbete genom att implementera Fair Living Wage hos alla leverantörer senast 2018, med 

delmålet att 60 leverantörer ha rättvisa levnadslöner redan år 2015(H&M 2014). Vidare 

hävdar Persson att H&M fortsätter med sin dialog med regeringar. H&M behöver vara 

involverade i för att till exempel anpassa regler för minimilöner och att ta fram lagliga 

ramverk för rättvisa och funktionella kollektiva förhandlingsprocesser (Ibid.).  Vd:n nämner 

att H&M har tagit ett till viktigt steg i arbetet med att skapa rättvisa levnadslöner, då de har 

skapat allians med andra inom branschen (Ibid.). H&M har även investerat resurser för att 

berättiga arbetstagarna med bättre kunskap, samt att arbetstagarna får möjlighet att förhandla 

om löner och arbetsförhållanden med arbetsgivarna. Persson påpekar att H&M därmed sätter 

unika mål för alla leverantörer för att få demokratiska arbetsplatser (Ibid.).   

 

Persson nämner att hållbarhetsarbetet kräver stora investeringar och att det är viktigt att våga 

ha en långsiktig syn (H&M 2014). Vidare hävdar han att det behövs ett kollektivt tankesätt då 

endast ett företag inte kan driva hållbarhetsutvecklingen framåt, således bör företag och 

intressenter arbeta tillsammans. Genom att flera företag och intressenter samarbetar kan 

åtgärder beslutas och hållbarhetsarbetet fortsätta att göra skillnad i världen (Ibid.).  

 

 
Tabell 4 

 

I tabell 4 går det att utläsa att i H&M:s hållbarhetsredovisning för år 2013 användes totalt 31 

940 ord. Av dessa ord går det att utläsa att levnadslöner nämndes 21 gånger, leverantörskedja 

användes 26 gånger samt Kambodja nämndes 17 gånger. År 2014 använde H&M totalt 37 

202 antal ord där ordet levnadslön berördes 31 gånger, leverantörskedja användes 40 gånger 

och Kambodja nämndes totalt 24 gånger.  
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5 Analys 
 

Kapitlet för analysen börjar med att analysera Vd:ns ord med den uppmärksammade 

skandalen, för att sedan analysera Vd:ns ord med teorin. 

 

5.1 H&M och skandalen 

 

Skandalen gällande missförhållanden i Kambodja, som uppmärksammades av massmedia 

under hösten 2012, visade på att arbetstagare hos H&M:s leverantörer levde på en levnadslön 

som inte täckte deras vardagliga behov (TV4 2012). Programmet Kalla fakta förde en debatt 

gällande missförhållandena, i vilken H&M valde att inte delta (TV4 2012). H&M mejlade 

TV4 med en förklaring att felaktigheter kring företaget som hade framförts av TV4 (TV4 

2012). Innan skandalen uppmärksammades behandlade H&M:s Vd Karl-Johan Persson 

utmaningar inom modebranschen redan år 2011, vilket bland annat var om löner hos 

arbetstagare (H&M 2011). Det var först år 2013 som H&M uppmärksammade problemen 

gällande levnadslöner för arbetstagare hos leverantörer (H&M 2013). Det tyder på att 

skandalen påverkade innehållet i Vd:ns ord och hållbarhetsredovisningen efter att det 

uppmärksammades i massmedia. Det kan härledas till att Persson genom sitt uttalande 

försöker förändra intressenternas syn på företaget, eftersom hållbarhetsredovisningar kan vara 

ett verktyg till det (Du, Bhattacharya & Sen 2010). 

 

I Vd:ns ord går det att utläsa att H&M år 2011 utvecklade en plan tillsammans med 

intressenter och experter, för att stödja social utveckling i Bangladesh (H&M 2011). 

Kambodja nämns dock inte i Vd:ns ord förrän år 2014 (H&M 2014). Första skandalen 

gällande Kambodja uppdagades år 2012 och andra skandalen kom år 2015 (TV4 2012; Fair 

Action 2015). Det tyder på att H&M:s arbete med att utveckla och bidra till bättre 

arbetsförhållanden inte har lett till en märkbar förändring, vilket kan kopplas till att de sociala 

normer som finns sällan leder till förändring (Sethi 1979). 

 

Persson lyfter fram att H&M har testat en så kallad Fair Wage Method i tre fabriker. Han 

nämner att, trots att det är tidigt i processen, visar tester på att övertid har minskat med 40 

procent, att lönerna för arbetstagare har ökat samt att dialogen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare har förbättras (H&M 2014). Även om H&M påpekar att de arbetar med denna 

metod indikerar massmedia att det inte finns belägg som visar på att dessa resultat för 

metoden verkligen existerar (Expressen 2015).   

 

5.2 Vd:ns ord  

 

Dumay, Guthrie och Farneti (2010) hävdar att GRI:s riktlinjer skapades för att underlätta för 

företag att sprida deras sociala, miljömässiga, etiska samt styrningsfrågor till olika 

intressenter. Även Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz (2013) nämner att GRI fungerar som 

ett kommunikationsverktyg som företag använder sig av för att förmedla sin image. Det kan 

kopplas till H&M då de använder bland annat GRI:s riktlinjer för att utforma deras 

hållbarhetsredovisningar, samt deras uttalanden att de arbetar aktivt gällande sociala och 

miljömässiga frågor (H&M 2016).  
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Du, Bhattacharya och Sen (2010) påpekar att problematik med hållbarhetsredovisning är att 

intressenter saknar kännedom om företagets hållbarhetsarbete, dock kan intressenter med 

kunskap om arbetet ha en viss skepsis gentemot företaget. Enligt Ferns, Emelianova och Sethi 

 (2008) kräver intressenter en inblick i företag samt att de vill ha en förklaring vid eventuella 

problem. Du, Bhattacharya och Sen (2010) hävdar vidare att intressenter kan vara mer 

skeptiska mot företag som befinner sig i vissa branscher, vilket kan kopplas till problematik 

som kan uppstå för H&M som befinner sig i modebranschen. Då H&M har haft skandaler 

som uppmärksammats i massmedia kan intressenter således skapa en viss skepsis gentemot 

företaget på grund av skandalerna, och även om H&M redovisar sitt hållbarhetsarbete blir det 

ifrågasatt på grund av det som massmedia uppdagat (TV4 2012, Aftonbladet 2012, Expressen 

2015).  

 

Enligt Adeyeye (2010) har företag ett ansvar gentemot alla intressenter och inte enbart några 

av dem. H&M nämner kunder, anställda och leverantörer i Vd:ns ord, men utesluter att nämna 

övriga intressenter och hur H&M arbetar med att få med dem i sitt hållbarhetsarbete (H&M 

2010; 2011; 2012; 2013; 2014). Intressenter har olika förväntningar, och att intressenter så 

som kunder, får sin information om företag genom massmedia (Du, Bhattacharya & Sen 

2010. Det indikerar på att intressenternas krav och förväntning har påverkat innehållet i Vd:ns 

ord eftersom H&M nämner deras arbete med att förbättra villkoren för arbetstagare hos 

leverantörerna (H&M 2010; 2011; 2012; 2013; 2014). Du, Bhattacharya och Sen (2010) 

poängterar att det är viktigt för företag att veta vilka dess nyckel intressenter är. Inom H&M 

verkar deras viktigaste intressenter vara deras kunder, arbetstagare samt leverantörer då det är 

dessa som nämns samtliga år (H&M 2010; 2011; 2102; 2013; 2014). Enligt Li et al. (2014) 

bör företagets intressenter arbeta tillsammans för att uppnå hållbarhet. vilket kan kopplas till 

Perssons uttalande om att H&M:s kunder och anställda visar på ett allt större intresse för 

hållbarhet (H&M 2011; 2012; 2013). Det finns således möjligheter för H&M:s intressenter att 

kunna arbeta tillsammans för att få H&M att uppnå hållbarhet (Ibid.).  

 

Suchman (1995) hävdar att kontinuitet förstärker trovärdigheten, Persson upprepar vikten av 

hållbart mode i hållbarhetsredovisningarna (H&M 2010; 2011; 2012; 2013; 2014). Vidare 

påpekar Persson att han klär sig i H&M:s kläder, vilket Peck och Dickinson (2010) hävdar 

kan vara en faktor som bidrar till ökat förtroende och legitimitet för ledaren. Genom att H&M 

publicerar sina hållbarhetsredovisningar på sin hemsida skapar de på så sätt en dialog med 

sina intressenter och på så sätt även legitimerar sina aktiviteter och främjar ett positivt rykte 

för företaget (Pérez 2014; Celleoni 2012; H&M 2016). 

 

Enligt Du, Bhattacharya och Sen (2010) kan CSR påverka hur intressenter ser på ett företag. 

Vidare så beror valet av att lägga resurser på sociala initiativ, inte på att företaget ska påverka 

de sociala aspekterna, utan för att få en bred hållbarhetsredovisning (Ibid.). Intressenter är mer 

benägna att vara verksamma mot företag som visar på ett positivt agerande gällande socialt 

och miljömässigt ansvar (Ibid.). Det kan kopplas till anledningen varför H&M väljer att 

redovisa sitt hållbarhetsarbete, då Persson lyfter fram vad H&M gör för att bidra till sociala 

och miljömässiga förbättringar. Vidare nämns det att H&M stödjer olika initiativ, att de 

arbetar för förbättrade arbetsförhållanden och att de är det företag som är de största 

användarna av ekologisk bomull mest (H&M 2010; 2011; 2014). H&M:s arbete med sociala 

och miljömässiga mål kan härledas till att intressenter med hjälp av hållbarhetsredovisningen 

kan klargöra H&M:s motiv för att publicera sin redovisning. Även att intressenterna förväntar 

att H&M tar sitt sociala ansvar inom modebranschen (Du, Bhattacharya & Sen 2010; H&M 

2010; 2011). Vidare kan H&M:s motiv utläsas genom Perssons uttalande om att företaget har 

långsiktig syn på sin verksamhet, vilket tyder på att möta intressenters förväntningar genom 
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att H&M tar sitt ansvar (H&M 2010; 2011; 2014). Intressenter kan med hjälp av dessa motiv 

antyda vad företagets skäl med hållbarhetsredovisningen är (Du, Bhattacharya & Sen 2010). 

Skälen kan utläsas i Vd:ns ord då att H&M har långsiktig syn, samt allt som H&M gör för att 

förbättra sociala utmaningar (H&M 2011; 2012; 2014). Enligt Sethi (1979) leder sällan de 

sociala normerna till att det sker förändringar, vilket kan leda till att H&M:s arbete med 

sociala utmaningar inte kommer skapa någon förändring (H&M 2010; 2011; 2012; 2013; 

2014). Även Deegan (2002) nämner motivationer bakom företagets val att redovisa deras 

hållbarhetsarbete, vilket var bland annat att förbättra legitimiteten,  tillfredsställa samhällets 

krav på företaget eller att uppfylla branschens krav. Motivationerna kan kopplas till H&M:s 

val av att redovisa sitt hållbarhetsarbete då Persson nämner att deras intressenter visar ett 

intresse för hållbarhet, vilket i sin tur hjälper H&M att stärka sitt varumärke (H&M 2011; 

2012; 2013).   

 

Deegan, Rankin och Tobin (2002) hävdar att genom legitimitetsteorin kan ledningen välja 

strategier som hjälper till att bevisa för allmänheten att de förväntningar som finns på ett 

företag strävas efter att uppnås. Det kan kopplas till H&M:s val att redovisa hållbarhetsarbetet 

samt att använda sig av Vd:ns ord för att stärka bevisningen (H&M 2010; 2011; 2012; 2013; 

2014). Vilka strategier som valts beror på vem ledaren är och hur en situation hanteras 

(Deegan, Rankin & Tobin 2002). Med det resonemanget kan Vd:ns ord ha sett annorlunda ut 

om inte Persson varit Vd, samt att sociala faktorer som berörs av massmedia hade behandlats 

annorlunda om någon annan varit Vd. Enligt Palazzo & Scherer (2006) så ses legitimitet som 

en viktig tillgång för företaget som säkerställer att företaget fortsätter att existera. Persson 

påpekar att de vill fortsätta vara framgångsrikt och ses som ett företag med inflytande på 

modebranschen, vilket tyder på att hållbarhet ses som en viktig tillgång för H&M (H&M 

2010; 2012).  

 

Lindblom (1994), Gray, Kouhy och Lavers (1995), Dowling och Pfeffer (1975) samt Haniffa 

och Cookes (2005) hävdar att det finns fyra strategier för företag för att få legitimitet. Deras 

legitimitetsmodell innebär att utifrån första strategin kan H&M genom sina 

hållbarhetsredovisningar utbilda allmänheten i företagens handlingar (H&M 2010; 2011; 

2012; 2013; 2014). Den andra strategin syftar till att H&M genom att vara transparens i sin 

hållbarhetsredovisning kan förändra allmänhetens uppfattning om företaget (H&M 2014). 

Den tredje strategin innebär att, genom Vd:ns ord i hållbarhetsredovisningen, kan H&M 

förändra allmänhetens förväntningar på företaget (H&M 2010; 2011; 2012; 2013; 2014). Till 

sist den fjärde strategin syftar till att Persson genom att arbeta med att framhäva de saker han 

vill att H&M ska förknippas med utifrån det han nämner i Vd:ns ord i 

hållbarhetsredovisningarna (Ibid.). Dessa strategier kan i sin tur leda till att allmänhetens 

uppmärksamhet avleds från betydande frågor (Lindblom 1994; Gray, Kouhy &Lavers 1995; 

Dowling & Pfeffer 1975; Haniffa & Cookes 2005). 

 

Enligt Haniffa och Cooke (2005) kan strategierna uppnås genom tre åtgärder. Den första 

åtgärden är att företaget bör anpassa sina resultat, mål och metoder till dagens definition av 

legitimitet genom att arbeta med sociala frågor och miljöansvar (Ibid.). Dessa faktorer är 

viktiga frågor för H&M (H&M 2016). Den andra åtgärden är att genom kommunikation 

förändra definitionen av social legitimitet för att den ska stämma överens med rådande praxis, 

resultat och värderingar, vilket kan kopplas till att H&M stödjer olika initiativ samt att dem 

arbetar för att alla ska ha bra arbetsförhållanden i hela värdekedjan (Haniffa & Cooke 2005; 

H&M 2010; 2011; 2012; 2013; 2014). Den tredje åtgärden är att företag genom 

kommunikation bör försöka bli identifierad med symboler, värderingar och institutioner som 

har stark legitimitet (Haniffa & Cooke 2005). H&M försöker med sitt hållbarhetsarbete att bli 
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identifierad med legitimitet, vilket kan ses genom bland annat deras val av att arbeta med 

ekologiska material och återvinning av kunders gamla kläder för att skapa nya kläder (H&M 

2010; 2011; 2012; 2013; 2014). 

 

 
Tabell 5 

 

I tabell 5 går det att utläsa att av H&M:s hållbarhetsredovisningar skiftar företaget mellan att 

inte nämna ordet levnadslön innan skandalen, till att nämna det fler gånger åren 2013 och 

2014. Rapporterna för år 2013 och 2014 var de som kom efter att skandalen 

uppmärksammades i massmedia. Ordet levnadslön användes inte alls innan eller under 

skandalen, vilket tyder på att H&M uppmärksammar själva problemen efter att massmedia 

visat på vad som görs fel enligt sociala normer. Ordet leverantörskedja behandlar H&M 

innan, under och efter skandalen. Andelen gånger som ordet använts skiftar dock i 

hållbarhetsredovisningarna. Kambodja har alltid varit ett ord som H&M nämnt i sina 

hållbarhetsredovisningar. Det är dock en stor skillnaden mellan åren 2010, 2011 och 2012, då 

det varierade markant med gångerna ordet Kambodja nämndes. Trots att det går att utläsa en 

förändring mellan H&M:s hållbarhetsredovisningar, används orden “Living wages”, “Supply 

chain” och “Cambodia” relativt lite jämfört med det totala antalet använda ord i hela 

rapporterna.  

 

5.2.1 År 2010 till 2011 - Innan skandalen 

 

H&M delar med sig av sin hållbarhetsredovisning och redogör att de stödjer FN:s Global 

Compact, Better Cotton Initiativ, Sustainable Apparel Coalition, Fair Wage Network och 

Better Work (H&M 2010; 2011). Det kan kopplas till att legitimitet ska kunna uppnås bör 

företaget följa de sociala normer och värderingar som finns (Chelli, Durocher & Richard 

2014). Även att H&M vill integrera hållbarhet till alla sina avdelningar, vilket indikerar på att 

H&M vill få legitimitet genom att visa att de tänker på de sociala och miljömässiga 

utmaningarna som finns i hela företaget (H&M 2010; 2014). Om H&M inte visar att 

hållbarhet är viktigt för dem kan det leda till att H&M saknar legitimitet (Meyer & Rowan 

1977).  

 

Deegans (2002) resonemang gällande motivationer bakom ett företags val att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete, motivationerna kan vara att förbättra sin legitimitet, tillfredsställa 

samhällets och branschens krav. Vd:ns ord indikerar således på att dessa motivationer ligger 

bakom H&M:s val att redovisa sitt hållbarhetsarbete, vilket går att utläsa då H&M är ett 
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ledande företag som bör ta sitt ansvar likt alla företag inom modebranschen, samt att 

hållbarhet är en del av H&M:s värderingar (H&M 2010; 2011). 

 

Enligt Du, Bhattacharya och Sen (2010) är problematiken för företag att olika intressenter 

förväntar sig att företaget redovisar olika beroende på intressenternas krav. H&M beskriver 

sig själva som en av de största modekedjorna i världen (H&M 2010). Persson nämner även att 

han vill att H&M ska ses som ledande inom innovation, hållbarhet och spännande mode 

(Ibid.). Då intressenter, så som kunder, har olika förväntningar, vilka får sin information om 

företag genom massmedia, indikerar Perssons uttalande gällande  dessa att ett allt större 

intresse för hållbarhet visas (Du, Bhattacharya och Sen 2010; H&M 2010; 2011; 2016). Att 

H&M publicerar sin hållbarhetsredovisning på sin hemsida påvisar att H&M försöker nå ut 

till sina intressenter (H&M 2010; 2011; 2016). 

 

Farache och Perks (2009) nämner att företaget genom att tillkännage sin 

hållbarhetsredovisning  skapas  kommunikation och samband mellan företaget och dess 

intressenter. Att H&M publicerade sin hållbarhetsredovisning offentligt på sin hemsida, kan 

ha bidragit till att legitimiteten ökat för företaget även om ingen skulle läsa dokumenten 

(H&M 2016; Meyer & Rowan 1977). Meyer och Rowan (1977) påpekar även att 

hållbarhetsredovisningen kan användas för att förklara varför eventuella beslut har tagits eller 

att företaget rättfärdigar sina beslut. Det kan kopplas till H&M då Persson nämner att dem är 

medvetna om att de står inför utmaningar, men att de försöker vara så transparenta som 

möjligt över de framsteg som görs (H&M 2011). Milne och Patten (2002) hävdar att genom 

motivering av sina handlingar ökar legitimiteten, stödet och engagemanget från intressenter, 

vilket kan vara en anledning till att H&M redovisar sitt hållbarhetsarbete. En annan anledning 

kan vara för att förbättra ett företags rykte och öka dess legitimitet i PR-syfte som företag kan 

använda sig av hållbarhetsredovisningar (Hahn & Lülfs 2014).  

 

5.2.2 År 2012 - Under skandalen 

 

Under 2012 nämner Persson att H&M spelar en aktiv roll i olika initiativ, vilket även här kan 

härledas till att legitimitet kan uppnås om företaget följer de sociala normer och värderingar 

som finns (H&M 2012; Chelli, Durocher & Richard 2014). Persson nämner att H&M sedan 

starten haft en långsiktig syn samt att de vill fortsätta att vara framgångsrika, vilket kan 

kopplas till att ett företag kan ha både kortsiktiga och långsiktiga motiv till att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete  (H&M 2012; Du, Bhattacharya & Sen 2010). Persson uttalanden indikerar 

således på att H&M vill bidra till en bättre värld samt att maximera sin vinst, vilket är 

långsiktiga och kortsiktiga mål (H&M 2012).  

 

Kim, Ha och Fong (2012) poängterar att företag bör vara engagerade i samhället för att 

förbättra samhällsengagemang samt att stärka gemensam hållbarhet, istället för att enbart 

fokusera på sin affärsverksamhet. Det kan härledas till att Persson engagerar sig i 

samhällsfrågor via sitt hållbarhetsarbete, bland annat genom att besöka Bangladesh 

premiärminister för att diskutera minimumlöner för arbetstagare inom modebranschen (H&M 

2012). Hållbarhetsarbetet skapar även en närmare relation till samhällena företaget verkar i, 

vilket kan kopplas till att H&M har stark närvaro i de länder där dem är verksamma (Kim, Ha 

& Fong 2012; H&M 2012). 
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5.2.3 År 2013 till 2014 - Efter skandalen 

 

Persson nämner att hållbarhet blir en viktig drivkraft genom transparens och att H&M anser 

att det är viktigt med transparens och ömsesidigt förtroende (H&M 2014). Det stämmer 

överens med att Vd:n i företag erbjuder omvärlden insyn för att hen strävar efter legitimitet 

från sin omgivning  (Chelli, Durocher & Richard 2014). Genom att erbjuda transparens samt 

redovisning av sitt hållbarhetsarbete skapar H&M insyn för intressenter, och på så sätt strävar 

de efter legitimitet (H&M 2014; Chelli, Durocher & Richard 2014). Chelli, Durocher och 

Richard (2014) påpekar att för att legitimitet ska kunna uppnås behöver företag följa de 

sociala normer och värderingar som finns. 

 

Persson nämner att H&M vill skapa bättre samhällen där de är verksamma, samt att tack vare 

att de är så stora har de möjlighet till att påverka förändring även utanför sin egen verksamhet 

(H&M 2013; 2014). Det kan härledas att hållbarhetsredovisning kan påverka hur intressenter 

ser på företaget (Du, Bhattacharya & Sen 2010). Då H&M försöker påvisa att de vill förändra 

samhällen som berörs av dem, tyder det på att H&M vill att intressenter ska anse att företaget 

gör rätt, vilket således kan leda till att intressenter blir mer villiga att handla hos H&M (H&M 

2013; 2014; Du, Bhattacharya & Sen 2010). Persson belyser även att H&M har en långsiktig 

syn på sin verksamhet, vilket kan kopplas till att intressenter kan antyda vilka motiv H&M har 

(H&M 2014; Du, Bhattacharya & Sen 2010). H&M kan således visa sina intressenter att de 

tar sitt ansvar inom modebranschen (Ibid.).  

 

H&M har en stark närvaro i de länder där företaget är verksam, vilket Persson hävdar att dem 

har en stor möjlighet att förbättra miljontals människors liv (H&M 2013). H&M är ledande 

och bör därför vara en förebild och nå många mål, vilket kan vara ett sätt för H&M att visa 

vilka motivationer de har gällande att redovisa sitt hållbarhetsarbete (Ibid.). Enligt Deegan 

(2002) är motivationerna dels att förbättra legitimiteten samt att tillfredsställa samhällens och 

branschens krav på företaget, vilket kan utläsas ur Vd:ns ord eftersom Persson försöker få 

H&M att verka vara ett ledande företag med mycket inflytande (H&M 2013). Problematiken 

för företag att olika intressenter förväntar sig att företaget redovisar olika beroende på 

intressenternas krav, vilket kan kopplas till att Persson anser att företag och intressenter ska 

arbeta tillsammans för hållbarhetsutvecklingen (Du, Bhattacharya & Sen 2010; H&M 2014).  
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6 Diskussion och slutsats 
 

Under kapitlet kommer en diskussion tas upp gällande vad för tankar författarna har gällande 

den analys som genomfördes tidigare, för att sedan presentera en slutsats där 

problemformuleringen besvaras. Efteråt kommer teoretiska och praktiska bidrag presenteras 

och avslutningsvis behandlas framtida studier. 

 

6.1 Diskussion 

 

H&M hävdar gång på gång att de strävar efter transparens inom företaget, att allmänheten ska 

kunna ha öppen insyn i företaget. Ändå väljer de att inte medverka i TV4:s debatt efter 

skandalen om Kambodja. Om de strävar efter transparens borde de vara villiga att ställa upp i 

en öppen diskussion utan att förbereda svar på sina frågor, så som de gjorde i sitt mejl-svar. 

Vi ifrågasätter hur det kommer sig att H&M väljer att inte ta itu med problemen innan de nått 

ut till media. Det framstår således att problemet gällande levnadslönerna inte ansågs vara ett 

problem för H&M förrän det blev ett problem i allmänhetens ögon. 

 

Vi upplever att H&M gärna skyller ifrån sig, då de anser att ansvaret inte ligger på dem i fråga 

om bland annat löner. H&M hävdar att de inte kan kräva att levnadslönerna ska öka för 

textilarbetarna, på grund av att de inte kan kontrollera att de kraven följs. Trots att andra 

företag har sådana krav på sina leverantörer. H&M som är en så stor kund borde kunna ställa 

höga krav på sina leverantörer. Eftersom H&M köper in såpass stora volymer att det är 

betydande för en leverantör att förlora en sådan kund om kraven inte tillgodoses. H&M 

hävdar att förändringar har skett vad gäller levnadslöner och övertidstvång, men någon 

transparens på dessa uppgifter finns inte och bevisen saknas i praktiken. Det enda egentliga 

bevis som finns är att de hävdar det i sin hållbarhetsredovisning. Eftersom H&M:s 

intressenter visar engagemang för hållbarhetsfrågor är det ett ständigt aktuellt ämne för H&M. 

Om H&M:s intressenter inte engagerat sig för hållbarhetsfrågor, skapas fundering om H&M 

då skulle brunnit lika starkt för dessa frågor. Transparens verkar endast finnas på de områden 

som framsteg gjorts då det upplevs som att H&M inte uppmärksammar problem förrän de 

uppmärksammats för allmänheten. Vidare upplevs hållbarhetsredovisningen förskönad då 

Vd:n Karl-Johan Persson inte nämner motgångar. 

 

Vi finner det märkligt att living wages aldrig tidigare nämndes i H&M:s 

hållarhetsredovisningar förrän år 2013, året efter att skandalen om Kambodja uppdagades i 

media. I synnerhet då Persson hävdar att fokus ligger på att förbättra arbetsförhållandena för 

arbetare hos sina leverantörer, men ändå blir kritiserade igen år 2015 för att inte tillgodose 

arbetarnas behov. Om TV4 inte gjort en granskning av Kambodjas textilfabriker kanske H&M 

fortfarande varit tysta om levnadslönerna i sina hållbarhetsredovisningar. 

  

6.2 Slutsats 

 

I resultatet av analysen, där empirin och teorin kritiskt granskats, går det att utläsa att 

innehållet i Vd:ns ord påverkas av det som uppmärksammas i massmedia. Vilket påvisats 

genom att Vd:n nämner hur H&M arbetar för att ta sitt ansvar samt att skapa en förbättring 

hos de samhällen där företaget är verksamt. Vidare går det att utläsa att H&M försöker 
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reparera eventuell skada genom att uppmärksamma det som massmedia belyste, då H&M 

ändrade fokus i Vd:ns ord efter att skandal hos leverantörer uppdagades. H&M själv verkar 

vara väldigt mån om hur intressenter ser på företaget, samt att de strävar efter att vara ett 

ledande och innovativt företag när det kommer till hållbarhet. Bilden som H&M vill leva upp 

till, samt innehållet i deras hållbarhetsredovisningar indikerar på att företaget ständigt 

försöker upprätthålla sin legitimitet. Vilket går att tolka genom att Vd:n nämner att H&M 

stödjer olika initiativ, träffar premiärministrar i samhällen där missförhållanden på 

arbetsplatsen sker samt genom att H&M redogör en lista över sina leverantörer samt 

underleverantörer på sin hemsida. För att legitimitet ska kunna uppnås bör således H&M 

fortsätta följa de sociala normer och värderingar som finns. 

 

6.3 Teoretiska och praktiska bidrag 

 

Det praktiska bidraget som ges kan vara att uppsatsen kommer till användning för åtskilliga 

företag inom modebranschen då hållbarhetsredovisningen kan ses som ett legitimitetsverktyg, 

trots att innehållet inte stämmer med verkligheten. För att företag ska kunna utveckla sitt 

hållbarhetsarbete krävs det att det ifrågasätts och att det verkligen sker, sker inte 

hållbarhetsarbetet kommer inte skillnader inträffa och skandaler kommer således att fortsätta 

hända. 

 

Det teoretiska bidraget som ges är att trots att det finns etablerade teorier kring 

hållbarhetsredovisning, är verkligheten mer komplex. De teorier som finns verkar inte vara en 

mall som företag arbetar efter, utan att företag anpassar verksamheten utefter vad de önskar 

att åstadkomma. Företag använder den legitimitetsåtgärd som anses vara passande för 

stunden, vilket således kan medföra att en annan åtgärd används för att anpassas till den 

situation som företaget befinner sig i.  

 

6.4 Framtida studier 

 

För framtida studier kan forskare intervjua kunder för att få en annan vinkel på hur H&M 

uppnår eller upprätthåller legitimitet. Studien kan då undersöka om kunder anser att H&M tar 

sitt ansvar och således om H&M:s hållbarhetsarbete hjälper dem att upprätthålla sitt rykte och 

sin legitimitet. Studien kan belysa hur kunden ser på hållbart mode, sociala utmaningar i 

länder där H&M:s leverantörer befinner sig samt om de själva bidrar till H&M:s arbete 

genom att lämna in använda kläder. Även om kunderna har ändrat sin syn på H&M efter att 

skandalen har uppmärksammats i media, således undersöka hur media påverkar H&M:s 

kunder.  

 

Andra framtida studier kan studera utifrån H&M:s anställda, om de delar H&M:s syn på 

hållbarhet samt om deras syn stämmer överens med vad H&M framställer i sin 

hållbarhetsredovisning. Även hur de anställdas syn är gentemot företaget, således om H&M 

skapar samt upprätthåller sin legitimitet från de anställda.  
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