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Sammanfattning 
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globalt klädföretag för åren 2000 till 2010 

Författare:  Sandra Larsson 

  Elin Nordholm 
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Handledare:  Mikael Ottosson 

Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, klädindustri, H&M, 
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Syfte: Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera 

förändring av arbete med CSR i ett stort svenskt globalt 

klädföretag för åren 2000 till 2010. Vidare ämnar vi undersöka 

vilka motiv som kan ha kommit att påverka detta. 

Frågeställningar: - Hur har arbetet med socialt och miljömässigt ansvar förändrats 

inom H&M mellan år 2000 och 2010? 

- Hur kan ovanstående förändring och motiven till H&M:s arbete  

med CSR förklaras utifrån legitimitetsteori, intressentteori samt ur 

strategi- och lönsamhetsperspektiv? 

 

Teori: I denna uppsats används legitimitetsteori, intressentteori samt teori 

om CSR ur strategi- och lönsamhetsperspektiv för att söka vilka 

motiv som påverkar H&M:s CSR-arbete. 

Empiri: Empirin i denna uppsats är hämtad ur H&M:s års- och 

hållbarhetsredovisningar för åren 2000 till 2010. Den presenteras i 

form av en empirisk analys med en tematisk indelning utifrån den 

teoretiska referensramen.  

Slutsatser: H&M:s CSR-arbete har förändrats under undersökningsperioden 

och har kommit att bli mer centralt i företagets verksamhet. Den 

största förändringen har skett sett ur ett strategi- och 

lönsamhetsperspektiv där CSR har blivit en allt viktigare del. 

Motiv utifrån legitimitets- och intressentteori har funnits under 

hela undersökningsperioden men har inte förändrats i samma 

utsträckning.   
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1.  Inledning 

 

I detta inledande kapitel introduceras studien. Först angrips det forskningsproblem som 

studien har sin utgångspunkt i varpå syftet och frågeställningarna presenteras. Studiens 

bidrag och relevans lyfts fram och avslutningsvis beskrivs en bakgrund innehållande en 

företagsberättelse samt tidigare forskning. 

1.1 Aktuell debatt och forskningsproblem 

1.1.1  CSR i samhällsdebatten 

 

Det går vad man kan kalla en grön trend i handeln i dagens samhälle. År 2010 utförde Svensk 

Handel vad de kallar en trendspaning där miljösmart, ekologiskt och hållbart togs fram som 

nyckelord för de företag som vill överleva på den framtida marknaden. (Svenska Dagbladet, 

2010a) Konsumenternas ökade krav på information om varors ursprung innebär att företag 

inte längre kan undvika CSR-frågorna (Dagens Handel, 2008). CSR är en förkortning av 

Corporate Social Responsibility vilket innefattar att företag tar socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt ansvar (Grankvist, 2009). 

Under de senaste åren har begreppet CSR fått en allt större roll bland svenska företag och vid 

det Nordiska Handelsmötet i Vadstena år 2008 var det i första hand frågor om företagens 

sociala ansvarstagande som diskuterades (Dagens Handel, 2008). CSR är idag ett högst 

aktuellt ämne och är mycket omtalat i svensk media. Allt fler företag anser idag att arbete med 

CSR påverkar affärerna positivt, vilket stärks av investerares, kunders och medarbetares 

intresse för CSR. En undersökning som Samhall och CSR Sweden låtit göra framför att 

hållbarhet och samhällsengagemang blir allt viktigare inom arbetsverksamheten. Marianne 

Bogle, verksamhetsansvarig på CSR Sweden, menar att Sverige är speciellt då svenskar 

lägger stor vikt vid mänskliga rättigheter och miljöfrågor samt hur man ska uppföra sig 

utanför landets gränser. Bogle framför också att svenska företag har gått från att skänka 

pengar till organisationer och på så sätt köpa sig fria från samhällsansvar, till att nu istället 

arbeta aktivt med dessa frågor. (Svenska Dagbladet, 2010b) 

De tio senaste åren har intresset för CSR växt även bland Sveriges börsbolag och i september 

år 2009 gick 13 storägare på den svenska börsen samman för att sätta press på svenska 

storföretag vad gäller miljö och sociala frågor (Svenska Dagbladet, 2009a). Detta speglar att 

alla intressenter, såväl kunder som investerare, är angelägna om att företag tar sitt 

samhällsansvar. Svenska Dagbladet skrev även i september år 2009 om hur den aktuella 

miljödebatten har ökat pressen på såväl svenska som internationella företag att ta sitt arbete 

med CSR på allvar. Pressen innefattar det ständigt ökade kravet från både kunder och 

investerare samt risken att svartmålas i media. Viveka Risberg som är chef för Swedwatch 

uttrycker att ”Det har hänt väldigt mycket de senaste tio åren i termer av konsumenttryck och 

granskning av företag, alla företag riskerar att hängas ut om de inte har en väl underbyggd 

CSR-policy.” (Svenska Dagbladet, 2009b). 
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1.1.2  CSR i klädindustrin 
 

En industri som i hög grad präglas av globalisering och som ofta har en stor del av sin 

produktion samt distribution i utlandet är klädindustrin. Vid globalt arbete måste hänsyn tas 

till olika regleringar och standards som finns i respektive land eller region där företag är 

verksamma. Arbete med CSR-frågor blir därför centralt i denna bransch. Tillverkningen av 

textilier innefattas till stor del av arbetskraftsintensiv produktion vilken inte kräver särskilt 

högutbildad personal. Produktionen är sällan kapitalintensiv och möjligheten finns då att 

flytta en stor del av produktionen till låglöneländer där arbetskraften är relativt billig. Denna 

typ av arbetskraft har ofta en större sannolikhet att utsättas för svåra arbetsförhållanden vid 

arbetsplatsen. Detta gör att arbete med CSR-frågor kring personal blir aktuellt i klädindustrin. 

Den generella prisnivån är oftast lägre i produktionsländerna och varierar också länder 

emellan. Ofta gäller samma sak för miljömässiga och sociala standards, att nivån inte ser 

likadan ut världen över. Detta gör att arbete med CSR blir aktuellt för företag som arbetar 

globalt med både produktion och försäljning. (Laudal, 2010) 

Många ekonomer är emot användandet av sanktioner mot länder som inte uppfyller specifika 

standards för arbetskraft. Detta beror på att sanktioner kan försämra effektivitet och 

ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur kan leda till än lägre löner och sämre arbetsvillkor för 

arbetare. Enligt en högre uppsatt representant inom World Trade Organisation (WTO) uppstår 

konflikter när organisationen försöker kombinera handels- och personalstandards. Att försöka 

göra detta leder, enligt honom, till ett försvårat arbete i WTO som i grunden bygger på ett 

internationellt samarbete. Dessa faktorer har resulterat i att de flesta standards som finns 

rörande hantering av arbetskraft är frivilliga. (Frenkel & Scott, 2002) En intressant fråga som 

dyker upp utifrån debatten är hur och varför företag väljer att arbeta med CSR-frågor då en 

stor del av detta arbete tycks vara frivilligt. 

1.1.3  CSR i H&M 

 

Hennes & Mauritz (fortsättingsvis H&M) är ett stort och globalt företag som har expanderat 

sedan starten år 1947. Företaget har i dagsläget över 2200 butiker och cirka 87000 

medarbetare världen över. (H&M, 2011a) Med en sådan stor global tillväxt kan det, enligt 

Laudal (2010), bli aktuellt att arbeta med frågor rörande begreppet CSR. H&M har valt att 

lägga stor vikt vid frågor kring CSR. I H&M:s hållbarhetsredovisning år 2010 nämns att 

hållbarhet är en naturligt integrerad del av verksamheten som återspeglas i allt som företaget 

arbetar med. CSR utgör en egen avdelning i företaget och fungerar inte enbart som en 

självständig funktion, utan agerar även som stödfunktion till övriga avdelningar gällande 

CSR-frågor (Hållbarhetsredovisning, 2010). 
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1.2 Syfte, avgränsningar och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera förändring av arbete med CSR i 

ett stort svenskt globalt klädföretag för åren 2000 till 2010. Vidare ämnar vi undersöka vilka 

motiv som kan ha kommit att påverka detta.  

I studien kommer en avgränsning att göras inom det relativt breda begreppet CSR. Vi ämnar 

främst studera CSR-arbetet med fokus på det sociala och miljömässiga ansvaret inom H&M. 

Studien har sin utgångspunkt i produktionen av H&M:s produkter samt i deras CSR-

relaterade projekt.  

Utifrån vårt syfte kommer följande frågeställningar att ligga till grund för studien: 

 Hur har arbetet med socialt och miljömässigt ansvar förändrats inom H&M mellan år 

2000 och 2010? 

 

 Hur kan ovanstående förändring och motiven till H&M:s arbete med CSR förklaras 

utifrån legitimitetsteori, intressentteori samt ur strategi- och lönsamhetsperspektiv? 

 

1.3 Studiens bidrag och relevans 

 

En intressant aspekt är att undersöka hur företag förändrar sitt CSR-arbete i takt med att de 

växer både storleksmässigt och globalt. Vi vill undersöka vilka motiv som ligger bakom att 

företag på den globala marknaden lägger stor vikt vid frågor rörande CSR. Vi ämnar bidra till 

en ökad förståelse för hur CSR hanteras i det studerade företaget. Studien kan även bidra till 

att förstå motiven till denna typ av arbete för företag som har liknande förutsättningar som det 

studerade företaget. Dessutom kan den vara av intresse för företagets intressenter, exempelvis 

kunder, akrieägare och anställda. Detta då intressenterna, i olika utsträckning, påverkas av 

företagets handlingar. För konsumenter av H&M:s produkter kan det vara intressant  att ha 

kännedom om under vilka förhållanden kläderna de köper har producerats. För företag som 

ännu inte arbetar lika aktivt med CSR kan det vara relevant att se hur och varför detta kan 

vara en viktig del av ett företags verksamhet.  

  



9 
 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 H&M – En företagsberättelse 

 

H&M grundades av Erling Persson i Västerås år 1947 och har sedan dess expanderat till att 

bli ett av världens mest omfattande klädföretag. År 2010 uppgick företagets omsättning till 

126 966 MSEK. H&M erbjuder mode för dam, herr, ungdom och barn. Företaget skapar sina 

egna kollektioner genom egna designers, inköpare och mönsterkonstruktörer och butikerna 

förnyas dagligen med nya varor. H&M äger inga egna fabriker utan köper alla sina varor från 

fristående leverantörer, främst i Asien och Europa. (H&M 2011a) 

 

Tabell 1 nedan är en sammanställning av nyckeltal hämtade från H&M:s årsredovisningar år 

2000 till 2010. Den visar att H&M under det senaste årtiondet har ökat sin omsättning med 

omkring 250 procent och att de stadigt ökat sitt årliga resultat. År 2000 hade H&M 682 

butiker och år 2010 öppnades butik nummer 2206. Medelantalet anställda i H&M år 2000 

var 20 680 personer. Tio år senare har den siffran ökat till 87 000. De siffror som kan ses i 

tabell 1 visar att H&M har expanderat kraftigt under 2000-talets första decennium när det 

gäller omsättning, resultat, antal butiker och anställda. H&M:s affärsidé är att erbjuda sina 

kunder mode och kvalitet till bästa pris. Företaget tar samhällsansvar och kvalitetsbegreppet 

definieras inte bara som att produkterna ska vara bra, utan det innefattar också att 

tillverkningen ska ske under goda förhållanden. (H&M, 2011b) H&M är således ett ledande 

och globalt expanderande klädföretag som arbetar med CSR-frågor.  

 

  Omsättning, inkl moms 

MSEK 

Årets resultat 

MSEK 

Totalt antal 

butiker 

Medelantal 

anställda 

2000 35.876,1 2.552,7 682 20680 

2001 46.528,2 3.816,4 771 22944 

2002 53.331,7 5.686,8 844 25647 

2003 56.550 6.385,9 945 28409 

2004 62.985,9 7.274,8 1068 31707 

2005 71.885,8 9.246,5 1193 34614 

2006 80.081 10.797 1345 40368 

2007 92.123 13.588 1522 47029 

2008 104.041 15.294 1738 53430 

2009 118.697 16.384 1988 76000 

2010 126.966 18.681 2206 87000 

 

Tabell 1. Viktiga siffror i H&M (Årsredovisningar år 2000 till 2010) 
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1.4.2 Tidigare forskning gällande begreppet CSR 
 

CSR är ett begrepp som kan spåras långt bakåt i tiden men har från och med 1950-talet blivit 

allt mer likt dagens definition. (Carroll, 1999). En definition av begreppet CSR har gjorts av 

Davis (1960) som menar att det påvisar vilka beslut affärsmän fattar och vad som görs av 

anledningar som åtminstone till viss del ligger utanför företagets ekonomiska eller tekniska 

intresse. Han tar upp att socialt ansvar kan tolkas som två olika saker. Den första aspekten 

innebär att då organisationer är ekonomiska institutioner och verkar i samhället har de ett stort 

ansvar gentemot sin omgivning. Organisationen har ett ansvar att bidra till den ekonomiska 

utvecklingen och därmed en ekonomisk välfärd, såsom anställningar och fortsatt konkurrens. 

Den andra aspekten Davis (1960) tar upp vad gäller socialt ansvar är att affärsmän ska nära 

och utveckla mänskliga värderingar såsom moral och motivation. Människor har 

förväntningar på företag gällande båda ovan nämnda aspekter och de är svåra att separera. 

Davis (1960) menar också att företags beslut sällan fattas endast med avsikt att ta socialt 

ansvar. Redan här förs diskussionen om att CSR handlar om ett frivilligt åtagande som sällan 

görs endast av osjälviska skäl. Det togs tidigt upp att socialt ansvar handlar om relationen 

mellan företag och samhälle och att det är något frivilligt (Carroll, 1999). Det är sedan denna 

utgångspunkt som har använts för att utveckla nya definitioner av CSR. 

 

Carroll (1979) definierar CSR som att företags sociala ansvar innefattar ekonomiskt, rättsligt, 

etiskt och medmänskligt ansvar och att det är något som varje företag står inför. Jones (1980) 

definierar CSR som det faktum att organisationer har vissa förpliktelser mot grupper i 

samhället andra än sina aktieägare och som går bortom vad som krävs av lag eller 

kollektivavtal. Han tar även upp att CSR inte bara kan ses som ett utfall utan att det måste ses 

som en process. Carroll (1991) utvecklade sin fyrdelsmodell om ekonomiskt, legalt och etiskt 

ansvar samt att företag ska ha en människovänlig syn. Han beskriver dessa i en pyramid där 

de två senare är överst och där basen består av ekonomiska och legala ansvar. Han 

sammanfattar begreppet som ”CSR-företaget ska sträva efter att skapa lönsamhet, följa lagen, 

vara etiska och vara en god kollektiv medborgare.” (Carroll, 1991:43). 

 

En senare definition gör Grankvist (2009) som menar att CSR är ett begrepp som inkluderar 

olika aspekter och kan delas in i tre huvudområden: socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

ansvar, vilket kallas the tripple bottom line. Socialt ansvar innebär att ta hänsyn till andra 

medborgares hälsa samt välbefinnande och syftar till bland annat anställda, leverantörer och 

kunder. Den ekonomiska aspekten riktar sig främst till aktieägarna och handlar om att trygga 

företagets finansiella ställning, tjäna pengar och ge avkastning på investerat kapital. 

Miljömässigt ansvar berör frågor om hur verksamheter bedrivs utan att påverka jorden och 

dess naturresurser på ett negativt sätt. För företag gäller det att kombinera dessa tre delar på 

ett bra sätt. (Grankvist, 2009) Denna definition är den som vi ämnar utgå från fortsättningsvis 

i studien.  

  



11 
 

1.4.3 Tidigare forskning gällande CSR-arbete 

 

Tidigare studier kring CSR inom klädindustrin har gjorts av bland andra Perry & Towers 

(2009) som undersökt bakomliggande orsaker till arbete med CSR i små och medelstora 

klädföretag i Storbritannien. De lyfter fram att CSR-arbete inom klädindustrin är viktigt då 

kunder blir allt mer medvetna. Samtidigt kan arbete med CSR skapa konkurrensfördelar om 

företag väljer att arbeta mer aktivt med detta än vad konkurrenterna gör. Större företag anses 

ha bättre förutsättningar för att kunna arbeta med CSR jämfört med mindre och medelstora. 

Perry & Towers (2009) menar att CSR blir naturligt inkluderat i större företag genom att de 

arbetar globaliserat och att mindre företag får svårt att hänga med. De lyfter fram att den 

globala leverantörskedjan är komplicerad inom klädindustrin och svårigheten med att 

kontrollera att CSR-arbetet fungerar bra i varje del av kedjan. Ofta gäller fallet att ju större 

återförsäljare desto mer komplicerad leverantörskedja. Samtidigt som arbetet blir mer 

komplext för större företag anses de ändå ha bättre förutsättningar än mindre företag. De 

mindre företagen får det svårare på grund av bristande resurser och kunskap samt låg 

medvetenhet om efterfrågan hos intressenter och ineffektiva produktionstekniker. Med 

hänvisning till Tan (2001) menar de också att en hållbar konkurrensfördel inte längre kan 

uppnås baserat på lågkostnadsstrategi. Flexibilitet och ansvarstagande ses, enligt Perry & 

Towers (2009), som viktigare attribut för att svara mot oförutsägbara efterfrågesvängningar 

och den korta produktlivscykeln som klädindustrin ofta karaktäriseras av. 

Med avseende på denna studie blir vår studie kring H&M  intressant för att inkorporera 

aspekten hur ett stort och globalt företag arbetar med CSR då de oftast har komplicerade 

leverantörskedjor som nämnts ovan. Troligen har de även som ett större företag bättre 

förutsättningar att arbeta med CSR ur resurssynpunkt. 

En annan studie gjord av Fassin (2005) undersöker varför företag överlag inte arbetar med 

CSR. Han nämner hur vissa företagsskandaler har berott på att ledningar ibland har agerat 

oetiskt och att detta har skadat företag i många avseenden, vilket gör att begrepp som CSR 

blivit allt mer aktuella. Trots detta visar Fassins (2005) undersökning på att företagsetiken har 

minskat då allt fler fall av oetiskt beteende har skådats hos de stora företagen. Han menar att 

den dagliga verksamhet som pågår i företagen inte stämmer överens med den bild som ges i 

media, vilken ofta är mer positiv än vad som faktiskt är fallet i företaget. Många gånger finns 

det en konflikt mellan det personliga intresset och det företagsmässiga. Ledare utnyttjar ibland 

sin position för att gagna det personliga intresset och fokus hamnar då ofta på kortsiktiga mål. 

Chefer belönas dessutom ofta med bonusar kopplade till finansiella mål och agerar därmed 

många gånger kortsiktigt och frågor kring CSR, som ofta är mer långsiktiga, hamnar i 

skymundan. En annan orsak som anses försvåra CSR-arbetet är globaliseringen som resulterat 

i en högre grad av centralisering. Detta innebär att ledningen hamnar allt längre från de som 

arbetar på lägre nivå i företaget, vilket försvårar kontrollen på till exempel produktionsnivån i 

företaget. (Fassin, 2005) 

Vår studie tar en annan vinkling då vi ämnar undersöka vad det finns för bakomliggande 

motiv till att företag väljer att arbeta med CSR utifrån olika teorier, istället för att fokusera på 
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varför de inte gör det. Det är av intresse att undersöka varför företag väljer att prioritera CSR-

frågor när det, utifrån Fassins (2005) studie, verkar finnas många orsaker till att inte göra det. 

Laudal (2010) gör ett försök att fastställa potentialen för ett arbete med CSR inom 

klädindustrin. Han definierar en hög potential för CSR-arbete som att det finns en potential 

för positiva effekter i företag genom att arbeta med CSR. Laudal (2010) lyfter fram ett antal 

faktorer som bidrar till att det finns en potential för CSR-arbete. En faktor som nämns är att 

då företag använder sig av arbetsintensiv produktion finns det kommunikationsbarriärer och 

skillnader i den generella kostnadsnivån mellan produktionsregionen och regionen där 

huvudkontor och försäljning finns. Laudal (2010) har utifrån denna och ett antal övriga 

faktorer konstaterat att det finns potential till att arbeta med CSR i klädindustrin. 

Laudals (2010) studie är en relativt generell studie som ämnar säga något om klädbranschen 

som helhet. Intressant med vår studie är att den möjliggör en djupdykning i ett företag som 

anses representativt för branschen. Dessutom möjliggör studien en undersökning av hur det 

valda företaget praktiskt går tillväga med sitt CSR-arbete.  
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2. Metod 
 

I följande kapitel presenteras studiens metod. Studieform och utgångspunkt lyfter fram 

studiens vetenskapliga perspektiv, form och design. Vidare diskuteras datainsamling, analys 

samt urval. Kapitlet avslutas med ett metodkritiskt avsnitt. 

2.1 Studieform och utgångspunkt 

2.1.1 Vetenskapligt perspektiv 

 

Då vårt syfte är att beskriva varför ett företags arbete med CSR förhåller sig och har 

förändrats på ett visst sätt, gör detta att vi väljer ett hermeneutiskt synsätt. Ett sådant synsätt 

innebär att det insamlade materialet analyseras utifrån företagets perspektiv och att hänsyn tas 

till den sociala kontexten i vilken texten blivit publicerad (Bryman & Bell, 2011). Detta gör 

sig lämpligt i vår studie då syftet är att få en djupare förståelse för ett socialt fenomen. 

Synsättet möjliggör att vi kan gå djupare än vad data visar samt göra helhetsbedömningar som 

går bortom insamlad data  (Gustavsson, 2003). Detta är lämpligt för vår studie då synsättet 

möjliggör att relatera dokumenten till en social kontext och svara till syftet vilka motiv som 

ligger bakom företagets CSR-arbete. 

2.1.2 Studieform och design 
 

Enlig Jensen (1991) passar en kvalitativ metod bäst vid en djupgående och nyanserad 

beskrivning av fenomen. Då studien ämnar beskriva och analysera förändringen av CSR-

arbete i ett företag, anser vi att en kvalitativ metod är att föredra. Utifrån det givna syftet antar 

studien formen av en fallstudie för att möjliggöra en detaljerad analys på en enskild 

organisation. Bryman & Bell (2011) menar att en fallstudie är ett bra angreppssätt för en 

djupgående undersökning. En fallstudie på en enskild organisation hjälper oss att besvara vårt 

syfte att beskriva och analysera hur CSR har behandlats, samt vilka motiv som finns till detta, 

i ett internationellt företag inom klädbranschen. 

 

Då syftet med studien innefattar förändringen av CSR under en specifik tidsperiod (åren 

2000-2010) lämpar det sig för studien att även anta formen av en processtudie. Pettigrew 

(1997) framför, med hänvisning till Knights & McCabe (1997), att en fallstudie kan ses som 

en övergripande ram vilken kan kombineras med andra typer av kvalitativa studiemetoder. 

Detta leder till att en allt för stor tillit till en metod kan undvikas. Vi anser därmed att det är 

lämpligt att även inkorporera processtudieformen till vår undersökning. Pettigrew (1997) 

definierar en process som en serie av individuella eller kollektiva handlingar, åtgärder och 

aktiviteter som i ett sammanhang utspelar sig över tiden. Han backar upp sin definition genom 

Van de Ven (1992) som definierar en process som ett händelseförlopp vilket beskriver hur 

saker och ting förändras över tid. Sztompka (1991) menar att drivkraften bakom definitionen 

av en process är att den sociala verkligheten, vilken processer verkar i, inte är statisk utan att 

den är dynamisk. Hur H&M:s arbete med CSR har förändrats över tid är ett händelseförlopp 
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som skett till följd av handlingar, åtgärder och aktiviteter, vilket äger rum i en dynamisk, 

social verklighet. Detta beaktas därmed som en process. 

 

2.2  Datainsamling 

 

Data samlas in genom en dokumentanalys då relevant information för vår studie finns att 

tillgå i det studerade företagets årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar samt på företagets 

hemsida. Års- och hållbarhetsredovisningar studeras för åren 2000 till 2010 för att på så sätt 

kunna utläsa någon eventuell förändring i företagets arbete med CSR-frågor. För att 

strukturera valet av empirisk data formuleras frågor utifrån den teoretiska referensramen. 

Dessa ämnas verka som stöd för att välja ut relevant empiri. Dessa är tryckta källor och de 

ändras därmed inte under tiden vi genomför vår studie. Materialet finns tillgängligt på H&M:s 

hemsida och då vår avsikt är att studera det specifika företagets hantering av CSR anser vi att 

detta är en lämplig källa att hämta material från. Vi väljer att utföra dokumentanalyser för att 

snabbt kunna få tillgång till material att analysera.  

 

De hämtade dokumenten anses representativa och lätta att förstå samt användbara för analys. 

Vidare håller dokumenten en hög kvalitet för det vi ämnar studera. Detta är viktiga faktorer 

för att kunna utföra en korrekt dokumentanalys enligt Bryman & Bell (2011). De nämner även 

att dokument kan ge en viss förståelse för tidigare fattade beslut och handlingar. Därmed kan 

dessa vara lämpliga för att bygga upp en tidsserie speciellt i processtudier av förändringar 

inom en organisation. 

 

2.3 Dataanalys 

 

Bryman & Bell (2011) definierar en innehållsanalys som en analytisk ansats till innehåll i 

dokument som strävar efter att repeterande kvantifiera innehållet i termer av förutbestämda 

kategorier. Detta sker genom kodning av information, det vill säga genom att välja ut vilken 

typ av data som söks i dokumenten. Vi utgår från vår teoretiska referensram när vi tolkar data, 

för att klassificera och organisera den. Vi kan på så sätt undersöka dokumenten och bygga vår 

analys på om de valda teorierna kan vara motiv till att en eventuell förändring av CSR har sett 

ut på ett visst sätt. 

 

Pettigrew (1997) menar att en processtudie angriper hur åtgärder och händelser utformar 

framtiden och utvecklingen. Åtgärderna och händelserna, samt i vilken ordning de har 

inträffat, är kritiska byggstenar vid analysering av en process. Han lyfter även fram fem 

riktlinjer som är lämpliga vid utförandet av en processtudie. Dessa är förankringen, den 

tidsmässiga sammankopplingen, förklaringens roll till sammanhang och åtgärder, strävan efter 

att se helheten i processen snarare än den linjära processen och slutligen länken mellan 

analysen och dess kontext samt förklaringen av denna. Dessa riktlinjer följer vi under 

utförandet av vår studie. De används som verktyg och byggstenar framförallt då det empiriska 

materialet väljs. De anses lämpliga att följa då syftet är att beskriva och analysera, något för 

vilket de utgör ett bra underlag. Vidare byggs studiens empiri ihop analytiskt i ett empiriskt 
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analyskapitel. Då en del av syftet ämnar undersöka förändring över tid kan en linjär 

uppdelning av empirin tänkas vara aktuell. Vi anser dock att en linjär uppdelning skulle leda 

till en minskad läsbarhet och upprepning av såväl teori som empiri. Den empiriska analysen 

struktureras istället tematiskt efter studiens teoretiska referensram. Detta för att ge en tydlig 

överblick och undvika upprepningar och därmed öka rapportens läsbarhet. 

2.4 Urval 

 

Då syftet med studien är att beskriva och analysera ett stort svenskt företag, som verkar 

globalt inom klädindustrin, faller det sig naturligt att ett sådant företag väljs som fallföretag. 

Ett stort svenskt företag kan rimligen antas vara börsnoterat. Därav gjordes en sökning på 

Stockholmsbörsen via Nasdaq OMX Nordic. Sökvariablerna sattes till sektorn för 

sällanköpsvaror, segmentet till företag med ett marknadsvärde på över en miljard euro och 

marknaden sattes till Stockholmsbörsen. Detta gav ett sökresultat där Hennes & Mauritz fanns 

som enda företag inom klädindustrin. (Nasdaq OMX Nordic, 2011) Vidare säkerställdes att 

H&M arbetar med CSR genom en sökning i offentliga dokument publicerade av företaget. 

H&M har bland annat publicerat hållbarhetsredovisningar och dokument angående CSR samt 

en uppförandekod. Utifrån detta ansågs H&M vara ett representativt företag att studera. Det är 

ett stort, svenskt globalt klädföretag som arbetar aktivt med CSR. 

 

2.5 Metodkritik 

 

Enligt Pettigrew (1997) utförs den bästa forskningen efter en metod som bara formas av 

objektiva antaganden. Han tillägger också att helt objektiva antaganden är ovanligt inom 

kvalitativ forskning och att dess validitet och reliabilitet därför ofta blir omstridd. Pettigrew 

(1997) lyfter också fram att valet av metod och undersökningsdesign påverkar begrepp som 

reliabilitet och validitet. Bryman & Bell (2011) definierar extern reliabilitet, med hänvisning 

till LeCompte & Goetz (1982), som till vilken grad en studie kan replikeras. Detta menar de 

är något som är viktigt vid kvalitativa studier. Vår studie skulle kunna göras igen med 

liknande slutsatser, då det empiriska material som används är tryckt material som inte 

påverkas av vem som utför studien eller när den utförs. Dock innebär det hermeneutiska 

synsätt vi har att vi själva tolkar materialet utöver vad som presenteras i data. Dessutom 

påverkas replikerbarheten av att den sociala kontexten samt omständigheterna förändras, 

varför det kan vara svårt att göra om studien med identiska slutsatser (Bryman & Bell, 2011). 

För att ändå möjliggöra viss replikerbarhet i studien, fokuserar vi på att genomgående i vår 

studie framföra och motivera vad vi ämnar studera och på vilket sätt vi gör det. De stödfrågor 

som tas fram ur den teoretiska referensramen möjliggör en ökad replikerbarhet då vi tydligt 

visar vad vi söker i det empiriska materialet.  

 

Begreppet valididet är viktigt i fallstudiebaserad forskning och innebär att lyckas fånga in det 

fenomen som avses (Gummesson, 2003). I vår studie handlar det framförallt om att söka rätt 

information som möjliggör att vi kan svara på våra frågeställningar samt återkoppla till vårt 

syfte. Bryman & Bell (2011) tar upp att extern validitet berör huruvida resultaten kan 

generaliseras utanför den specifika undersökningskontexten. Detta är enligt dem svårt att 
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uppnå med en studie likt vår då generaliseringar inte är lämpliga baserat på endast ett specifikt 

fall. Detta var heller inte vårt syfte med studien då vi snarare ämnar beskriva och analysera ett 

företags specifika situation och utifrån det eventuellt läsa av indikationer för liknande företag.  

 

Med ett hermeneutiskt synsätt görs gällande att det material som tolkas är bundet till den 

specifika situation som studerats, men kan användas som förståelse i andra sammanhang 

(Gustavsson, 2003). Därför var vår avsikt att välja ut ett så representativt företag som möjligt 

vilket hjälper oss att se indikationer på vilka motiv som kan finnas till att arbeta med CSR för 

företag med liknande förutsättningar som det studerade företaget. Pettigrew (1997) lyfter fram 

att etik och urval är kritiskt i all forskning, men särskilt i processtudier då dessa ofta visar på 

starka kopplingar mellan de som utför studien och dess studieobjekt. Vi säkerställde att vårt 

fallföretag valdes enligt en process som uteslöt eventuella personliga kopplingar till det 

slutligt valda fallföretaget. 

 

Liksom all typ av forskning har processtudier både sina för- och nackdelar. Den främsta 

nackdelen som Pettigrew (1997) tar fram är att om den jämförs med komparativa studier kan 

dessa fånga en bredare synvinkel än vad som angrips i en processtudie. Dock är studiens syfte 

att undersöka förändringen över tid i ett företag, varför en komparativ studie inte är aktuell. 

 

Vi är medvetna om att intervjuer är den vanligast förekommande metoden för datainsamling i 

en kvalitativ studie, detta framförs bland andra av Jensen (1991) och Bryman & Bell (2011). I 

kontakt med en representant från H&M:s hållbarhetsavdelning framfördes att all offentlig 

information om företagets arbete med CSR finns tillgängligt i publicerade dokument. En 

intervju anses därmed överflödig för utförandet av denna studie. En dokumentanalys anses 

istället fullt tillräcklig och relevant för studiens syfte. Nackdelen med att utföra en 

dokumentanalys är att den ofta endast ger tillgång till publikt material. Då det 

dokumentmaterial som bearbetas i studien tillhandahålls av H&M själva kan objektiviteten i 

materialet ifrågasättas (Bryman & Bell, 2011). Sett till vårt syfte som ämnar beskriva och 

analysera ett företags arbete med och förändring av CSR, vill vi således renodlat undersöka 

H&M:s eget arbetssätt. Detta motiverar att relevant material är sådant som H&M själva 

publicerar. 
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3. Teori 
 

I följande kapitel presenteras de teorier utifrån vilka vi kommer att analysera vår empiri. För 

att undersöka vilka motiv som kan ha kommit att påverka vårt fallföretags CSR-arbete 

används legitimitetsteori, intressentteori samt teori om CSR ur strategi- och 

lönsamhetsperspektiv.  Det är sedan dessa teorier vi använder för att studera vår empiri ur 

olika perspektiv och på så sätt tolka vår empiriska data. Dessa teorier är nära 

sammankopplade och kommer därför i vissa fall att överlappa varandra.  

3.1  Legitimitetsteori 

3.1.1 Legitimitet från samhället 

 

Dowling & Pfeffer (1975) talar om legitimitet som att organisationer försöker finna 

kongruens mellan sociala värden förknippade med deras aktiviteter samt normerna för 

acceptabelt uppträdande som finns i det sociala system i vilket de är verksamma. Vidare 

nämner Dowling & Pfeffer (1975) att organisationers försök att bli legitima kan förklara och 

analysera deras uppträdande gentemot miljön då samhällets krav gällande etiska aspekter 

ökar. Därmed kan denna teori göras gällande för att studera motiven till att ett internationellt 

företag arbetar med frågor relaterade till CSR. 

Legitimitet bestäms, enligt Dowling & Pfeffer (1975), av organisationers handlingar, 

slutresultat eller av målet med handlingarna. Suchman (1995) tar upp att det finns tre sätt för 

organisationer att skapa legitimitet. Ett av dem är att organisationer rättar in sig efter de 

normer som finns hos personer i de miljöer där de verkar. Denna uppfattning delas av 

Dowling & Pfeffer (1975) som tar upp att det är svårt att förändra sociala normer och 

värderingar. Därmed är det vanligt att organisationer anpassar sina operationella metoder, 

produkter samt mål till de normer och värderingar som finns i samhället där de verkar. 

Enligt Dowling & Pfeffer (1975) kan legitimitet ses som ett hinder för organisationer. Det 

påverkar vissa organisationer mer än andra beroende på hur synliga de är samt hur beroende 

de är av politisk och social support. De menar därför att större organisationer samt 

organisationer som får mer politiska och sociala fördelar kommer att engagera sig mer i 

uppträdande som leder till legitimitet. Detta stämmer väl överens med vad Kostova & Zaheer 

(1999) tar upp om att legitimitet är en kritisk faktor för internationella företag. Ju större 

kulturella skillnader som finns mellan hemlandet och värdlandet desto svårare blir det för en 

organisation att uppnå och behålla legitimitet. Länder där företag verkar har ofta högre krav 

på utländska företag och större och mer synliga företag har svårare att upprätthålla legitimitet 

då de är mer känsliga för angrepp från intressentgrupper. (Kostova & Zaheer, 1999) Därmed 

finns det all anledning för internationella organisationer att upprätta en kommunikation med 

sina intressenter. Broberg, Tagesson & Collin (2009) visar också i sin studie att det finns en 

positiv korrelation mellan ett företags storlek och frivilligt avslöjad information. Företags 

ansvar att rapportera sina sociala aktiviteter, där effektiviteten på deras samhällsansvar 

bedöms, kan enligt Woodward, Edwards & Birkin (1996) göras genom deras handlingar inom 
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Corporate Social Reporting. Den trend som gått mot Corporate Social Reporting ser 

Woodward et al. (1996) som ett försök från organisationers sida att säkra sin fortsatta 

legitimitet och därmed existens. 

Legitimitet är socialt konstruerat då det reflekterar kongruens mellan organisationers 

uppförande och den delade övertygelsen hos en social grupp. Det är samhället som bedömer 

om en organisation uppnår legitimitet, varför det är viktigt att gå ut med tillräcklig 

information för att samhället ska kunna bedöma om organisationen är en god 

samhällsmedborgare. (Suchman, 1995) Detta ger också stöd till föreställningen att det finns 

förpliktelser vilka inte omfattas av lagen, men som organisationer måste ge samhället för 

rätten att existera (Woodward et al., 1996). Med stöd från bland andra Gibbins et al. (1990), 

Miller (1998) och Watson et al. (2002) menar Broberg et al. (2009) att för den individuella 

organisationen leder ökad transparens till högre värdering, lägre kapitalkostnader och ökad 

benägenhet till investeringar i företaget. Detta stämmer väl överens med vad Suchman (1995) 

skriver om att legitimitet inte bara påverkar hur människor beter sig gentemot en organisation 

utan även hur de förstår den. Han menar att omvärlden uppfattar en legitim organisation mer 

värdig, meningsfull, förutsägbar samt trovärdig. 

Legitimitet kan studeras antingen på en organisation som helhet eller på olika delnivåer inom 

organisationen. I vår studie är det främst legitimitet på organisationsnivå som är intressant att 

beakta. Då görs, enligt Kostova & Zaheer (1999), gällande att den miljö som skapar 

legitimitet är den globala miljö vilken består av både hemlandets och andra länders, i vilka 

organisationen är verksam. Dessutom ingår institutionella miljöer samt globala organisationer 

och media. De menar också att kulturell anpassning till det land där organisationen verkar 

hjälper för att uppnå legitimitet, men det är varken en nödvändig eller tillräcklig del för detta. 

Det finns starka länkar mellan en organisations legitimitet och föreställningen om ansvarighet 

(Woodward et al. 1996). Dowling & Pfeffer (1975) menar att organisationers överlevnad 

förstärks av legitimitet och att legitimitet därmed bör ses som en resurs varför detta är en stark 

anledning för företag att ta sitt sociala ansvar. Det är av intresse för oss att utifrån denna teori 

studera om H&M ser legitimitet som ett motiv till att ta socialt ansvar.  

3.1.2 Legitimitet genom gott anseende 
 

Porter & Kramer (2006) menar att förespråkarna för CSR har använt fyra argument till varför 

företag bör arbeta med CSR: moralisk skyldighet, hållbarhet, licens att verka samt anseende. 

Med den moraliska aspekten menas att företag har en skyldighet att vara goda medborgare 

och göra det rätta (Porter & Kramer, 2006). Hållbarhetsaspekten har enligt Porter & Kramer 

(2006) definierats av den tidigare norske statsministern Gro Harlem Brundtland som ”…att 

tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose 

sina behov.” (Porter & Kramer 2006:81). 

Licens att verka härrör från det faktum att företag behöver tillstånd, underförstått eller 

uttryckligen, av regering, samhället och andra aktörer, för att bedriva sin verksamhet. 

Anseende används av många företag för att förbättra sin image, stärka sitt varumärke och leva 
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upp till sin moral. Dessa argument har lett till ett mer avancerat tänk kring CSR, men Porter & 

Kramer (2006) menar att det fortfarande inte är en tillräcklig vägledning för företagsledare i 

de svåra val som måste göras. (Porter & Kramer, 2006) Konsekvenserna av detta blir att 

företag går miste om stora möjligheter. Företags möjlighet att skapa social fördel blir splittrad 

och potentialen att kunna genomföra handlingar, som skulle vara till fördel för både samhället 

samt företagets egna verksamhetsmål, försvinner. För att förbättra företags sociala 

ansvarstagande ytterligare, menar Porter & Kramer (2006) att en djupare förståelse för 

samspelet mellan företag och samhälle krävs. Samtidigt måste CSR förankras i de enskilda 

företagens strategier och aktiviteter.  

Om företag inte noggrant utreder vilka sociala effekter deras verksamhet bidrar till i framtiden  

kan det äventyra deras överlevnad på sikt (Porter & Kramer, 2006). Under senare tid har flera 

olika typer av medier visat ett växande intresse för CSR. Det har bidragit till att CSR har fått 

allt större uppmärksamhet och gjort att CSR nu finns med som en del av många företag. Den 

stora uppmärksamheten av ämnet i media har gjort idén om socialt ansvarstagande synlig, inte 

bara för företag utan även för konsumenter, investerare med flera. Media har även lyft fram 

CSR-arbete som en möjlighet för företag och organisationer. Konferenser som hållits inom 

ämnet har lyft fram att arbete med CSR kommer leda till förbättrade prestationer för företag. 

(Windell, 2006) 

Utifrån ovanstående teorier ämnar vi undersöka om H&M arbetar med frågor rörande CSR för 

att finna kongruens mellan sina handlingar och vad samhället anser vara socialt accepterat. 

Detta för att se om motivet till CSR-arbete är att säkra företagets överlevnad, då legitimitet är 

en licens att verka. Institutionella miljöer i hemlandet och länder där företag verkar, samt 

globala organisationer och media påverkar företags legitimitet. Därmed är det intressant att 

studera om arbete med CSR kan härledas till att företag söker godkännande i dessa miljöer. Vi 

kommer även att undersöka om arbete med CSR motiveras av att företaget vill stärka sitt 

varumärke och sin image genom att få ett gott anseende. Detta kan även vara en relevant teori 

för att svara på om CSR-arbete till viss del handlar om att i media inte bli utpekad som en 

oansvarig organisation, eller om denna typ av arbete kan leda till förbättrade prestationer för 

företaget.  

Figur 1 nedan visar frågor vilka kommer att användas som stöd till den empiriska analysen. 

Dessa är enbart ämnade som hjälpmedel och kommer inte besvaras specifikt, utan kommer 

istället att utgöra en urvalsgrund för det empiriska materialet. 

Figur 1. Frågor framtagna ur legitimitetsteorin som stöd till den empiriska analysen.  
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3.2 Intressentteori 

 

I relationen mellan företag och samhälle kan det vara svårt att definiera vilka i samhället som 

företag kan ses ansvara för (Woodward et al. 1996). Jones & Wicks (1999) tar upp att en 

central del av intressentteori handlar om att vilja ta hänsyn till alla sina intressenter, inte 

endast aktieägarna. Carroll (2004) menar att ett företags största intressenter består av 

konsumenter, anställda, ägare, samhället, staten samt miljön. Enligt Friedman & Miles (2002) 

har olika intressenter olika stor påverkan på organisationer beroende på vilken relation som 

finns. Exempelvis kommer de relationer som är nödvändiga och förenliga med organisationen 

att ha större inflytande över organisationens handlingar. Detta då båda parter förlorar om inte 

relationen fungerar på ett effektivt sätt. Vidare hävdar Friedman & Miles (2002) att endast 

vissa intressenter ses som legitima av organisationer. Gränsen dras vid de som har ett 

förhållande baserat på kontrakt, det vill säga de intressenter som är nödvändiga för 

organisationens verksamhet, såsom kunder och aktieägare. 

Jones & Wicks (1999) tar vidare upp att en bredare definition av prestationer inte bara handlar 

om finansiella prestationer utan även kan innefatta Corporate Social Performance. Företag är 

instrumentella institutioner som finns till för att serva sociala syften som är större än deras 

egna förehavanden eller lönsamhetsmaximering åt aktieägare. Jones & Wicks (1999) tillägger 

att en hälsosam och effektiv kapitalism kräver en relativt hög grad av moral. Detta visar också 

Sjöströms (2010) studie om att aktieägares intresse för företags miljöarbete och arbete med 

socialt ansvar växer i dagens samhälle. Det är inte bara intresset som växer, utan försök att 

påverka företagen inom dessa områden ökar också. Detta fenomen kallar författaren för 

ansvarsfulla och hållbara investeringar, som internationellt betecknas Social Responsible 

Investment (SRI).  

Företag har blivit mer känsliga för miljöfrågor på grund av den allmänna medvetenheten om 

denna problematik. Kulturen som skapats runt hållbar utveckling har till stor del påverkat 

organisationer i deras arbete med dessa frågor. (Friedman & Miles, 2002) Företag förväntas 

idag att bidra med finansiella och mänskliga resurser till det globala samhället och ge något 

tillbaka för att livskvaliteten ska kunna bevaras och förbättras. För företag är det viktigt att ta 

ett etiskt ansvar då de bryr sig mycket om sitt rykte och även om att göra vad som är rätt. 

(Carroll, 2004) Sjöström (2010) definierar således SRI som att investerare, utöver rent 

finansiella kriterier, även använder kriterier för etik, miljö och socialt ansvar när de avgör 

vilka bolag som ska ingå i förvaltningsportföljen. Denna syn på aktieägarvärde menar 

författaren kan sammankopplas med att det idag finns utbredda och höga förväntningar i 

samhället på att företag, organisationer och verksamheter ska hantera CSR-frågor.  

Den allmänna uppfattningen är att när begreppet intressenter används visar det att företag tar 

hänsyn till välfärden hos alla som påverkas av deras beslut (Jones & Wicks, 1999). Detta 

visas också i Sjöströms (2010) forskning, där hon kommer fram till att ett förändrat beteende 

hos ett företag gällande CSR-området i de flesta fall inte kan sammankopplas med specifika 

investerare. Detta hävdar hon beror på att det inte endast är investerarna som har 

förväntningar på företag angående deras CSR-arbete, utan även konsumenter, anställda samt 

olika intresseorganisationer. Många intressenter idag förväntar sig att internationella företag 
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tar ansvar för tillverkningen av deras produkter (Sjöström, 2010). Windell (2006) tar även upp 

att det hållits många konferenser med CSR som tema. Där har det framkommit att det, på 

grund av den utveckling som skett i samhället samt de ökade krav som finns från 

intressentgrupper, är nödvändigt för företag att tänka på sitt sociala samhällsansvar. Carroll 

(2004) visar i sin CSR-pyramid att ekonomiska och legala ansvarsområden är vad globala 

intressenter, kräver, etiskt ansvar är vad de förväntar sig av organisationen och det 

medmänskliga ansvaret är vad de önskar. 

Ett tecken på aktieägares indirekta påverkan är, enligt Sjöström (2010), att de genom bland 

annat en ägardialog kan påverka företags rapportering av CSR. Detta leder till ökad 

transparens kring området på bland annat företagshemsidor och i årsredovisningar. Som 

tidigare nämnt tar Broberg et al. (2009) upp att ökad transparens är positivt för företag genom 

exempelvis högre värdering och lägre kapitalkostnader. Detta finner också stöd i det Jones & 

Wicks (1999) framför om att det finns en spridd övertygelse om att goda prestationer inom 

samhällsansvar kan relateras till goda finansiella prestationer. Företag som tar hand om sina 

intressenter och agerar moraliskt kommer att gå bättre än de företag som inte gör det (Jones & 

Wicks, 1999). Detta kan också relateras till det ökade investerarstöd företag därmed kan få 

genom SRI.  

Utifrån ovanstående teorier vill vi främst undersöka om H&M:s CSR-arbete kan motiveras 

med att de vill ta hänsyn till sina intressenter då dessa kan tänkas önska att företag tar ett 

socialt ansvar. Vi vill undersöka om ett motiv till arbete med CSR kan vara att uppfylla krav 

från alla intressenter, såsom exempelvis kunder och aktieägare, för att kunna växa som ett 

lönsamt företag. Detta då de företag som tar hänsyn till sina intressenter och agerar moraliskt 

kan tänkas få fler fördelar än företag som inte gör det. Denna teori hänger väl ihop med 

legitimitetsteori då även denna till viss del handlar om att söka sina intressenters godkännande 

för att kunna bedriva verksamheten fördelaktigt.   

Figur 2 nedan visar frågor vilka kommer att användas som stöd till den empiriska analysen. 

Dessa är enbart ämnade som hjälpmedel och kommer inte besvaras specifikt, utan kommer 

istället att utgöra en urvalsgrund för det empiriska materialet. 

Figur 2. Frågor framtagna ur intressentteorin som stöd till den empiriska analysen. 
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3.3 CSR ur ett strategiperspektiv 

3.3.1 Strategisk CSR 
 

Debatten kring företags sociala ansvar har etablerat sig hos företagens styrelser där problem 

som arbetsförhållanden och global uppvärmning har uppmärksammats. Lagar från regeringar 

kräver också allt mer att företag rapporterar kring sitt sociala ansvarstagande. Pressen från 

regeringar visar tydligt hur externa intressenter håller företagen ansvariga för sociala problem 

och framhäver de finansiella risker som uppkommer då företag uppför sig vad som anses 

oacceptabelt. Samtidigt som företag har uppmärksammat dessa risker har de fortfarande 

problem med att veta vad de ska göra åt dem. Det mesta CSR-arbetet som observerats har 

varken varit strategiskt eller operativt. Istället har det snarare varit ytligt och förskönande i 

form av PR- kampanjer i media samt diverse rapporter där företag visar upp de goda 

gärningar som företagen bidragit till. År 2005 publicerade 64 procent av de 250 största 

internationella företagen en rapport över arbetet med CSR, antingen i årsredovisningar eller i 

separata hållbarhetsredovisningar. Dessa rapporter innehåller dock sällan en enhetlig ram för 

hur företag arbetar med CSR och än mindre hur detta arbete kan ses som strategiskt. Istället 

punktas de initiativ, som företagen tar för att bidra till social hållbarhet, ofta upp utan 

samordning. Företag dokumenterar till exempel hur de har minskat utsläpp eller 

energianvändning inom vissa avdelningar eller regioner, men inte hur detta påverkar företaget 

som helhet. (Porter & Kramer, 2006)  

Företag försöker ofta skapa värde i den löpande verksamheten exempelvis genom att investera 

i ny teknologi, genom ta fram nya produkter eller genom att arbeta med kundservice och 

varumärkesmedvetenhet. Om någon eller flera av dessa faktorer är integrerade med de mål 

och syften som finns med CSR-arbetet i företaget kommer denna CSR-strategi med stor 

sannolikhet att bidra till ekonomiska fördelar för företaget. (Burke & Logsdon, 1996) Det är 

genom strategisk CSR som företag kommer att göra mest nytta för samhället samtidigt som 

det ger mest fördelar till företagens verksamheter. Strategisk CSR handlar om att företag 

måste agera utanför bästa praxis. Det handlar om att välja en unik position och att göra saker 

annorlunda jämfört med konkurrenterna. Detta antingen genom att sänka kostnaderna eller 

genom att uppfylla vissa specifika behov som finns hos företagets kunder. Strategisk CSR går 

utanför att endast vara en god samhällsmedborgare till att även skapa värde både för samhälle 

och företag. Det är här potentialen för delat värde finns, värde för företagen och värde för 

samhället. Många möjligheter till innovationer för att främja både samhället och företaget 

finns i företagets utbud av produkter eller i värdekedjan. (Porter & Kramer, 2006) 

3.3.2 Strategiska dimensioner 

 

Burke & Logsdon (1996) menar att CSR kan ses som strategiskt om det förmår att generera 

betydande ekonomiska fördelar för företag. Detta gäller särskilt då CSR-arbetet kan stödja 

aktiviteter kring kärnverksamheten och på så sätt bidra till företags effektivitet och 

genomförande av mål och affärsidé. Mycket av det CSR-arbete som har observerats har inte 

haft för avsikt att vara strategiskt men har ändå haft ett värde för företagens intressenter samt 

för samhället. Burke & Logsdon (1996) har identifierat fem dimensioner som är viktiga för att 
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kunna relatera CSR-arbetet till företagets värdeskapande vilket ofta nämns som det främsta 

målet för företag. Dessa dimensioner är centralitet, specifikhet, proaktivitet, frivillighet och 

synlighet. De fem dimensionerna sammanfattas i figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Hur strategi är sammankopplat med CSR (Modifiering utifrån modell av Burke & Logsdon (1996:497)) 

3.3.2.1 Centralitet 

 

Burke & Logsdon (1996) definierar, med hänvisning till Ansoff (1977), centralitet som ett 

mått på hur nära CSR-arbetet kan kopplas samman med företagets kärnverksamhet, affärsidé 

och mål. Begreppet ger feedback till företaget genom att utreda om nuvarande CSR-arbete är 

förenliga med mål och affärsidé. Det arbete som har hög centralitet förväntas ges prioritet då 

det kan generera framtida värde för företaget i form av vinster. Porter & Kramer (2006) 

belyser även aspekten med hur CSR kan integreras i verksamheten. De menar att nuvarande 

arbete med CSR ofta är splittrat och sällan välintegrerat i företags strategi och verksamhet. 

Företag bör istället välja att analysera möjligheterna som finns kring socialt ansvarstagande 

utifrån samma ramar som de arbetar med sin kärnverksamhet. De skulle då kunna upptäcka att 

CSR kan ses som mycket mer än bara en kostnad, ett tvång eller något som görs endast för 

välgörande ändamål. Istället kan CSR vara en källa till möjligheter, innovation och 

konkurrensfördelar för företag. (Porter & Kramer, 2006) 

I kärnan av all strategi finns ett unikt värde; att kunna tillgodose kundernas specifika behov på 

ett sätt som konkurrenterna inte kan. Det mest strategiska CSR-arbetet uppkommer när ett 

företag lägger till en social dimension till sin nuvarande värdeposition och på så sätt gör de 

sociala aspekterna en del av den totala strategin i företaget. Alla företag kan inte bygga hela 

sitt värde kring sociala problem, men att addera en social dimension öppnar för en ny 

möjlighet till konkurrenskraftig positionering. Strategi handlar alltid om att göra medvetna val 

och detsamma gäller för strategi kring CSR. Företag bör därmed bestämma vilka sociala 

aspekter som de ska fokusera på. (Porter & Kramer, 2006) 
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3.3.2.2 Specifikhet 

 

Med specifikhet menar Burke & Logsdon (1996), med hänvisning till Porter (1985) och 

Rumelt (1980), företagets förmåga att internt kunna ta tillvara de fördelar som kan uppnås 

med CSR-arbete. Detta istället för att arbeta med allmänna handlingar som kan genomföras av 

andra konkurrenter i branschen eller samhället. Publika varor eller tillhörigheter anses vara 

icke-specifika. I kontrast ses exempelvis investeringar i forskning och utveckling, som kan 

leda till patent på en produkt, som specifika. Mycket av det CSR-arbete som bedrivs i företag 

kan ses som icke-specifikt och är därmed tillgängligt för alla i det lokala och nationella 

samhället. (Burke & Logsdon, 1996) 

Porter & Kramer (2006) har senare utvecklat detta resonemang och menar att företag bör välja 

vilket socialt problem de vill hantera i sin verksamhet. Inget företag kan ensamt lösa alla 

problem i samhället och bära den kostnaden ensam. Företag bör istället fokusera på de 

problem som kan integreras i den specifika verksamheten. Fokus bör ligga på det CSR-arbete 

som både ger en meningsfull nytta för samhället och för det specifika företaget. Ofta gäller att 

ju närmre ett socialt problem ligger ett företags kärnverksamhet, desto större möjligheter finns 

det att kunna utnyttja företagets resurser och kapacitet fullt ut och samtidigt göra nytta för 

samhället. (Porter & Kramer, 2006) 

3.3.2.3 Proaktivitet 

 

Med stöd av bland annat Quinn (1980) och Andrews (1980) definierar Burke & Logsdon 

(1996) hög proaktivitet som att arbeta i förebyggande syfte för att hantera snabba förändringar 

i ekonomiska, teknologiska, sociala eller politiska trender. Företag som kan förutse kritiska 

förändringar i ett tidigt skede har bättre förutsättningar att dra fördelar av möjligheter samt 

motarbeta hot i ett tidigt skede. Ett exempel från CSR-området är företag som arbetar med att 

minska de föroreningar som verksamheten bidrar till, då det förutspås att kostnader förenat 

med förorening kommer att öka på lång sikt. Även Porter & Kramer (2006) anser att företag 

som gör rätt val och arbetar fokuserat och proaktivt med CSR, samt integrerar de sociala 

initiativen i kärnverksamheten, kommer att kunna differentiera sig från konkurrenterna. 

3.3.2.4 Frivillighet 

 

Frivillighet definieras, utifrån Burke & Logsdon (1996), som en indikation på i vilken 

omfattning beslutsfattande görs av företaget själva och inte på grund av externa, tvingande 

krav. Ofta anses välgörande insatser vara frivilliga även om ledare ofta utsätts för 

påtryckningar från sociala medier och utomstående intressenter. Företag arbetar regelbundet 

med frivilliga aktiviteter i kärnverksamheten, exempelvis vid introducering av nya 

produktlinjer. Inom CSR-området anses definitionen av frivillighet vara uppfylld om företag 

överstiger de minimistandards som krävs för till exempel säkerhet eller kvalitet. Enligt Porter 

& Kramer (2006) har uppmärksammandet av CSR bland företag ofta inte varit frivilligt. 

Många företag har fått ett uppvaknande när omgivningen reagerat på olika konsekvenser som 

företaget bidragit till och som de tidigare inte sett som en del av sitt ansvar.  
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3.3.2.5 Synlighet 

 

Begreppet synlighet innefattar både observerbarheten av ett företags verksamhet samt 

företagets förmåga att erhålla legitimitet från interna och externa intressenter. Synlighet kan 

resultera i både positiva och negativa konsekvenser för företag. Positiv synlighet kan till 

exempel vara att få positiva omdömen i media, uppgång på företags aktier eller framgångsrika 

produktlanseringar. Negativ synlighet, å andra sidan, kan exempelvis vara att bli objekt för ett 

avslöjande om att företaget bidrar till giftiga föroreningar vid sina fabriker eller anläggningar. 

Synlighet kan ses som en viktig dimension relaterat till företags personal. Positiv synlighet i 

det fallet kan vara att företag har förmånsprogram för personalen som till exempel sjukvård 

och utbildning inom företaget. Detta kan bidra till ekonomiska fördelar för företag genom att 

de görs attraktiva och på så sätt kan de locka den bästa arbetskraften. (Burke & Logsdon, 

1996) Även Grankvist (2009) belyser aspekten den synliga delen av CSR och menar att en 

viktig del av arbetet med CSR är att kunna kommunicera sitt arbete till kunderna. Att inte 

göra detta anser han är slöseri med resurser. Med kommunikation menar han att företag måste 

gå längre än att bara använda sig av skyltar och annan visuell information. Ett exempel är att 

motivera de anställda och göra dem medvetna om företagets strategi kring CSR-frågor. På så 

sätt kan de kommunicera företagets värderingar till kunderna. Motiverade anställda stannar 

längre och företag med bra rykte har lättare att rekrytera vilket de tjänar på i längden. 

(Grankvist, 2009) 

Utifrån ovanstående teorier om hur CSR kan vara en del av ett företags strategi vill vi 

undersöka om så är fallet för H&M. Vi vill undersöka om H&M enbart rapporterar kring sina 

goda gärningar i allmänhet, eller om de anger hur CSR påverkar företaget som helhet. Vi 

kommer även att undersöka och analysera om H&M har några motiv till att koppla sitt arbete 

med CSR till kärnverksamheten samt den affärsidé och de mål som företaget har. Vidare 

ämnar vi, utifrån ovanstående teori, undersöka om H&M finner motiv att arbeta med CSR för 

att differentiera sig mot konkurrenter och på så sätt skapa konkurrensfördelar. Det är även av 

intresse att undersöka om H&M:s arbete med CSR görs synligt för att till exempel motivera 

anställda. 

Figur 4 nedan visar frågor vilka kommer att användas som stöd till den empiriska analysen. 

Dessa är enbart ämnade som hjälpmedel och kommer inte besvaras specifikt, utan kommer 

istället att utgöra en urvalsgrund för det empiriska materialet. 

Figur 4. Frågor framtagna ur ett strategiperspektiv som stöd till den empiriska analysen. 
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3.4 CSR ur ett lönsamhetsperspektiv 

 

Burke och Logsdon (1996) menar att det finns en fundamental åsikt hos företagar- och 

samhällsforskare att arbete med CSR lönar sig såväl för företaget som för dess intressenter 

och för samhället i stort. På liknande sätt menar Grankvist (2009) att företag måste erbjuda 

produkter som uppfyller kunders behov för att kunna överleva på marknaden. Han menar att 

kunder allt mer efterfrågar produkter som produceras och säljs med hänsyn till socialt och 

miljömässigt ansvar samt att denna trend ökar i flertalet branscher. Därmed blir den logiska 

slutsatsen att företag måste ta sitt sociala ansvar om de vill existera i framtiden. (Grankvist, 

2009) Problemet har dock varit att empiriskt kunna påvisa att ett starkt samband finns mellan 

socialt ansvar och positiva finansiella resultat. Bristen på empiriska bevis har lett till att 

företagsledare och de som studerar fenomenet har tvivlat på att det finns något samband. 

(Burke & Logsdon, 1996) Porter & Kramer (2006) menar att det ofta uppstår en konflikt 

mellan de moraliska och de ekonomiska aspekterna, att det är svårt att hitta en balans mellan 

kostnad och nytta. Företag bör arbeta på ett sätt som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter samtidigt, vilket brukar benämnas the tripple bottom line. Dessa 

aspekter kan vara svåra att kombinera samtidigt som de kan medföra något positivt för företag 

om de arbetar med dem på rätt sätt. Ledare som inte förstår den strategiska delen av CSR 

skjuter ofta upp de kortsiktiga kostnader som arbete med CSR medför. Detta kan leda till att 

kostnaderna blir än större i framtiden om företaget inte bedöms ha uppfyllt sin sociala 

skyldighet och får stå till svars för det senare. (Porter & Kramer, 2006) 

Det finns historiska perspektiv på sambandet mellan CSR och lönsamhet. Neoklassiska 

ekonomer är av uppfattningen att CSR inte har ett samband med ekonomiska fördelar. Även 

många försvarare av CSR accepterar detta icke-existerande samband men lyfter samtidigt 

fram vikten av den sociala förpliktelsen hos företag. Den klassiska litteraturen inom 

företagande och samhälle menar att CSR visserligen medför kostnader på kort sikt, men att 

det lönar sig för företaget på längre sikt. Forskare inom den klassiska litteraturen menar att det 

är en fördel för företag att erhålla social legitimitet utan att det behövs inflytande från 

regeringar i form av lagar och regleringar. Ett bättre samhälle är positivt för långsiktig 

lönsamhet. (Burke & Logsdon, 1996)  

En senare syn på sambandet mellan CSR och lönsamhet ger Grankvist (2009). Han ger ett 

antal exempel på hur företag kan vara ansvarsfulla och samtidigt spara pengar och uppnå 

ekonomiska fördelar. Detta kan göras exempelvis genom att använda återvunnet material i 

produktionen eller genom att minska energiutsläpp och snåla med resurser i tillverkningen. 

Grankvist (2009) anser även att den mänskliga arbetskraften kan ses som en resurs och att 

företag bör ha samma tänk kring denna som kring övriga resurser, det vill säga att utnyttja den 

effektivt. Här inkluderas sociala aspekter som att se till att medarbetarna trivs med sin 

arbetssituation, men även hur arbetskraften kan effektiviseras. Han hämtar ett exempel från 

klädbranschen där klädföretaget Filippa K gjorde ett experiment då de minskade de 

fabriksanställdas arbetsveckor till att bestå av sex dagar istället för sju. Detta resulterade i att 

arbetarna blev mer produktiva och att de fortfarande kunde producera lika mycket på sex 

dagar som tidigare gjorts på sju. Grankvist (2009) menar vidare att förbättrade 
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arbetsförhållanden för arbetare kan resultera i att kvaliteten förbättras, vilket gör att företaget 

kan spara pengar på att senare inte behöva reparera eller byta ut defekta produkter. Författaren 

nämner även ett annat exempel från klädbranschen där det finns en möjlighet att arbeta med 

återvinning. Han menar att gamla kläder kan användas till att tillverka nya eller att företag kan 

arbeta med andra återvunna material. (Grankvist, 2009) 

Utifrån ovanstående teorier om hur CSR är kopplat till lönsamhet kommer vi att undersöka 

och analysera om H&M finner motiv till att arbeta med CSR för att öka lönsamheten i 

företaget. Vi vill undersöka om H&M arbetar med att kunna kombinera socialt och 

miljömässigt ansvar med den ekonomiska aspekten. Det är intressant att studera huruvida 

H&M anser att de kortsiktiga kostnaderna som ett CSR-arbete medför vägs upp av att det är 

långsiktigt lönsamt för företaget. Vidare ämnar vi undersöka om H&M arbetar med återvunna 

material i sin produktion och i så fall vilka motiv som finns till detta utifrån ett 

lönsamhetsperspektiv. 

Figur 5 nedan visar frågor vilka kommer att användas som stöd till den empiriska analysen. 

Dessa är enbart ämnade som hjälpmedel och kommer inte besvaras specifikt, utan kommer 

istället att utgöra en urvalsgrund för det empiriska materialet. 

Figur 5. Frågor framtagna ur ett lönsamhetsperspektiv som stöd till den empiriska analysen. 
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4. Empirisk analys 
 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska data tematiskt. Samtidigt analyseras den 

empiriska datan utifrån den tidigare nämnda teoretiska referensramen. 

4.1 Legitimitet 

 

I denna del presenteras och analyseras förändringen av H&M:s arbete med CSR utifrån 

legitimitetsteori. Vi ämnar undersöka om H&M väljer att arbeta med CSR för att uppnå 

legitimitet. 

4.1.1 Globalt ansvar 

 

H&M är ett internationellt företag vilket gör att CSR-arbetet sker på en global nivå. År 2007 

utläser vi att den globala aspekten belyses. “Genom vår globala närvaro har vi ett ansvar 

gentemot omvärlden och de samhällen vi verkar i att integrera sociala och miljömässiga 

intressen i hela företagets verksamhet.” (Hållbarhetsredovisning, 2007:1) Dåvarande CSR-

chef Ingrid Schullström utvecklar detta när hon framför “Vi måste acceptera att varje 

ansvarsproblem som uppstår i olika delar av världen kan komma att påverka oss.” (Ingrid 

Schullström, CSR-chef, Hållbarhetsredovisning, 2007:2). För att tackla problemen är H&M 

bland annat medlem i Amnesty Business Group i Sverige med vilka företaget har en nära 

dialog angående risker av överskridande av mänskliga rättigheter i olika delar av världen.  

Utifrån vad vi ovan nämnt tolkar vi det som att H&M upplever dessa svårigheter på grund av 

att de verkar globalt och att de genom kontinuerligt arbete försöker uppnå legitimitet. Vi anser 

att H&M är medvetna om att deras handlingar i omvärlden har stor påverkan och att de 

anpassar sitt förhållningssätt därefter. Detta tyder på att företaget vill värna om de som är med 

och skapar en lönsam verksamhet. Vi tolkar att företag på den internationella klädmarknaden 

som arbetar aktivt med CSR i hög grad motiveras till detta genom önskan att finna legitimitet 

i samhället och därmed ha rätt att existera. Stöd till detta får vi av Dowling & Pfeffer (1975) 

som menar att det är organisationens handlingar, slutresultat eller målet med handlingen som 

bestämmer om legitimitet föreligger. Kontinuerligt genom vår undersökningsperiod anser vi 

att H&M anpassar sitt CSR-arbete till en global nivå. Det är således inte enbart år 2007 som 

denna aspekt belyses. Redan i årsredovisningen år 2000 framför H&M att företaget inte äger 

några egna fabriker utan förlitar sig till tillverkning av internationella leverantörer. Kontroller 

genomförs kontinuerligt för att säkerställa att tillverkningen sker under goda 

arbetsförhållanden. I 2010 års hållbarhetsredovisning kan vi utläsa att CSR-arbetet kommer 

närmre produktionskedjan då H&M arbetar direkt med sina leverantörer. Detta för att stödja 

arbetet med den uppförandekod som företaget tagit fram för säkra goda arbetsförhållanden för 

arbetare. (Hållbarhetsredovisning, 2010). Vi tolkar denna förändring som att H&M är väl 

medvetna om sitt globala ansvar och försöker genom sitt aktiva CSR-arbete uppnå legitimitet.  



29 
 

4.1.2 Miljömässigt ansvar 

 

H&M har ett ansvar gentemot samhället att ta ansvar för den miljömässiga påverkan de bidrar 

till genom sina handlingar. Den mest betydande miljömässiga aspekten uppstår vid färgning 

eller blekning av klädesplaggen. (Hållbarhetsredovisning, 2002 & 2003) H&M initierade år 

2002 ett pilotprojekt för att öka medvetenheten kring detta i de tidiga produktionsstadierna. 

Förhållningssättet H&M har till CSR innefattar starkt fokus i leverantörskedjan och företaget 

ser vikten av att ta ansvar för sina handlingar. De mest signifikanta hållbarhetsförändringarna 

bör ske i produktionen av kläderna enligt företagets hållbarhetsredovisning år 2002. 

Under vår undersökningsperiod har H&M expanderat kraftigt vilket direkt leder till en ökad 

produktion. Då den miljömässiga hållbarhetsaspekten främst ligger i produktionen för ett 

klädföretag, anser vi att det miljömässiga CSR-arbetet bör förändras i takt med expansionen 

för att H&M ska behålla sin legitimitet. Som Woodward et al. (1996) framför finns det starka 

länkar mellan ett företags föreställning om ansvarighet och legitimitet, varför vi hävdar att då 

ett företag expanderar bör även dess ansvarsområde öka i takt med expansionen. Detta anser 

vi har skett i H&M genom undersökningsperioden då hållbarhetsarbetet, utläst från års- och 

hållbarhetsredovisningar, har stärkts med åren och blivit mer omfattande.  

H&M belyser genomgående de miljömässiga aspekterna i produktionen samt att åtgärderna 

ständigt förändras. I takt med att H&M expanderar kan vi, i hållbarhetsredovisningarna, utläsa 

ett ökat CSR-arbete under den studerade perioden. Ett vidare exempel på att arbetet kring 

detta har förändrats är redovisningen av bland annat koldioxidutsläpp som blivit allt mer 

ingående. I hållbarhetsredovisningen år 2007 presenterar H&M att de formulerar ett 

angreppssätt till den pågående klimatförändringen. Företaget överväger sina främsta 

utsläppskällor och ställer därefter upp långsiktiga mål. Vi menar att detta kan vara ett svar 

från H&M på den ökade globala uppmärksamheten gällande klimatfrågor. År 2006 utkom 

exempelvis den omdebatterade filmen En obekväm sanning vilken belyser klimatförändringen 

som en av de största utmaningar som världen står inför (World climate report, 2006). Ett 

ytterligare exempel på den ökade uppmärksamheten gällande klimatfrågor är de fyra 

bedömningsrapporter som Intergovernmental Panel on Climate Change släppte år 2007, 

angående den pågående klimatförändringen (IPCC, 2007). Följdaktligen kan vi se en ökad 

uppmärksamhet för klimatfrågorna vilket H&M, enligt oss, försöker svara på genom ökade 

klimatinsatser. Vidare i hållbarhetsredovisningen år 2010 presenterar H&M ett detaljerat 

avsnitt om hur företaget arbetar klimatsmart med ingående information om åtgärder som 

gjorts samt långsiktiga miljömässiga verksamhetsplaner. Vi anser att denna förändring inom 

det miljömässiga CSR-arbetet är en ansvarstagande åtgärd för att behålla legitimitet i takt med 

att företaget växer, samt då klimatfrågan fått ökad uppmärksamhet. 
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4.1.3 Ansvar för arbetare 

 

Enligt hållbarhetsredovisningen år 2003 känner H&M ett ökat ansvar för sina handlingar. 

Dåvarande VD Rolf Eriksen framför att “Vi ska både vara och uppfattas som ett bra företag 

och en god samhällsmedborgare.” (Rolf Eriksen, VD, Hållbarhetsredovisning, 2003:4). Detta 

stämmer väl överens med vad Kostova & Zaheer (1999) tar upp om att legitimitet är en kritisk 

faktor för internationella företag. På frågan om hur H&M:s förhållningssätt påverkas av att de 

är ett internationellt företag svarar Ingrid Schullström följande “Förväntningarna på ett stort 

internationellt företag, med aktiviteter på fyra kontinenter och butiker i mer än 30 länder, är 

mycket höga. Med vår storlek har vi stor inverkan, och vårt förhållningssätt måste reflektera 

detta.” (Ingrid Schullström, CSR-Chef, Hållbarhetsredovisning, 2008:5). 

H&M har ett ansvar gentemot alla de tusentals människor som arbetar inom deras produktion. 

De vill säkerställa att ingen som bidrar till företagets succé ska fråntas sina mänskliga 

rättigheter eller skadas fysiskt eller psykiskt. Bland annat arbetar företaget hårt med sin 

uppförandekod. (Årsredovisning, 2000) H&M framför att de måste arbeta nära sina fristående 

leverantörer för att säkerställa arbetsvillkor, normer samt de mänskliga rättigheterna. Alla 

producenter måste signera H&M:s uppförandekod för att starta ett samarbete. H&M har även 

fulltidsinspektörer som regelbundet undersöker om leverantörerna samt underleverantörerna 

följer uppförandekoden. (Hållbarhetsredovisning, 2002) Enligt hållbarhetsredovisningen år 

2003 utvecklades uppförandekoden med Code of Ethics. Detta är en etisk uppförandekod som 

insisterar på att H&M ska arbeta etiskt och professionellt i verksamheten samt i alla relationer 

vid alla tillfällen. 

I årsredovisningen år 2000 kan det utläsas att H&M, sedan ett år tillbaka, har ett kontinuerligt 

projekt i Bangladesh där de arbetar för att utbilda sömmerskor som senare ska få anställning 

inom företaget. Detta projekt har sedan fortlöpt genom hela vår undersökningsperiod enligt 

hållbarhetsredovisningarna för åren 2002 till 2010. Woodward et al. (1996) framför att det 

finns länkar mellan ett företags legitimitet och dess ansvarstagande. Vi anser att utbildningen 

av sömmerskor i Bangladesh är ett exempel där H&M visar prov på ansvarstagande och kan 

därmed härledas till att de söker legitimitet. 

Under år 2006 inleddes ett samarbete med Fair Labor Association (FLA) vilket har för avsikt 

att värna om arbetarnas rättigheter hos företagets leverantörer i utlandet. H&M nämner även  

att de utmaningar som de möter i tillverkningsländerna är komplexa. Därmed måste de 

samarbeta med andra för att bemöta svårigheterna som klädindustrin står inför. H&M stödjer 

bland annat initiativet Better Factories Cambodia, vars mål är att förbättra arbetsvillkoren för 

de anställda vid Kambodjas klädfabriker. (Årsredovisning, 2006) Kostova & Zaheer (1999) 

menar att den miljö som skapar legitimitet är den globala miljön som består av både 

hemlandets miljö samt miljön i de länder företagen verkar. Vi anser att H&M visar exempel 

på att söka legitimitet genom sina arbeten i värdländerna. 

I hållbarhetsredovisningen år 2007 belyses den etiska uppförandekoden igen. H&M redogör 

att den ger riktlinjer för hur anställda och leverantörer bör arbeta för att uppträda etiskt 

gentemot företagets samarbetspartners och intressenter. I 2010 års hållbarhetsredovisning 

framförs H&M:s etiska fokus. Hållbarhetsredovisningen det året strukturerades efter sju 
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åtaganden, varav ett av dessa är att vara etisk. ”H&M har expanderat starkt i många år och 

med mer än 87 000 anställda i 38 länder är vårt ansvar större än någonsin. Vårt 

tillvägagångssätt är format efter en fundamental respekt för individen.” 

(Hållbarhetsredovisning, 2010:63)  

Vi anser att det arbete som presenteras ovan går väl ihop med de sociala normer som finns i 

samhället, att alla människor ska få arbeta under rättvisa förhållanden och att företag bör 

arbeta etiskt korrekt. Vi tror därför att detta främst görs för att säkra samhällets godkännande i 

att bedriva verksamhet. Som Carroll (2004) tar upp är det viktigt för företag att ta ett etiskt 

ansvar då de bryr sig om sitt rykte och om att göra det som anses vara rätt. CSR-arbete görs 

enligt H&M själva för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och bidra till en hållbar 

utveckling (Hållbarhetsredovisning, 2002). Detta menar vi ligger väl i linje med vad som är 

socialt accepterat, vilket därmed styrker företagets legitimitet i enlighet med vad Dowling & 

Pfeffer (1975) framför. 

4.1.4 Legitimitet i H&M:s ord 

 

Dåvarande VD Rolf Eriksen skriver i hållbarhetsredovisningen år 2004 att H&M anser att det 

är viktigt att arbetare i andra länder arbetar under goda förhållanden. Dessutom tar han upp att 

då företaget verkar i andra länder skapar de mängder med arbetstillfällen, vilket också bör ses 

som ett socialt ansvar. Härmed söker H&M legitimitet, inte bara genom att arbeta med CSR-

frågor, utan även genom sin blotta existens. Detta ingick i Davis definition av CSR redan 

1960 då han menade att en stor del av begreppet handlar om att bidra till den ekonomiska 

utvecklingen. 

I H&M:s hållbarhetsredovisning år 2009 kan vi utläsa att företaget framför faktorer som 

verkar för att stärka företagets legitimitet. Företaget tar upp att de tar hänsyn till nuvarande 

och framtida generationer. Därmed utläser vi att företaget förmedlar att de anser det viktigt att 

vara legitima i omvärldens ögon. I sin vision framför H&M att de ska bedriva en verksamhet 

på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Suchman (1995) framför att 

legitimitet påverkar hur människor förstår en organisation. Här menar vi att H&M, genom sin 

vision och CSR-arbete vill stärka sin legitimitet och därmed se till att uppfattas som en 

ansvarsfull organisation. 

År 2009 börjar H&M, enligt det årets hållbarhetsredovisning, se en trend där kunder väljer 

mer ansvarsfulla varumärken framför mindre ansvarsfulla. Detta togs upp av Dowling och 

Pfeffer (1975) som menar att då samhällets krav gällande bland annat etiska aspekter ökar, 

ökar även företags respekterande uppträdande för att söka legitimitet genom sitt CSR-arbete. 

Då media, enligt Windell (2006), har lyft fram frågan om socialt ansvarstagande och gjort den 

mer synlig för allmänheten, är det därmed viktigt att undvika negativ publicitet. Vi anser att 

när H&M nu har lyft fram att de arbetar aktivt med CSR-frågor har de påbörjat något de inte 

kan avsluta. Vi utläser härmed ett motiv till att inte bara arbeta aktivt med CSR utan också 

fortsätta arbeta långsiktigt då trenden gör gällande att kunder i allt större utsträckning väljer 

ansvarsfulla företag. Dessutom uppfattar omvärlden en legitim organisation mer värdig, 

meningsfull, förutsägbar och trovärdig (Suchman, 1995). Vi menar att detta är viktigt i en 

konkurrensutsatt miljö. 



32 
 

4.1.5 Legitimitet i H&M:s handlingar 

 

I årsredovisningen år 2001 väljer H&M att kommunicera att de arbetar efter FN:s nio 

principer i Global Concept samt följer OECD-ländernas riktlinjer för internationella företag. 

Detta görs även i alla hållbarhetsredovisningar från år 2002 till år 2010. Det främsta motivet 

till detta anser vi är att H&M vill visa att de arbetar efter sociala normer och på så sätt kunna 

uppnå legitimitet. Detta stärks med vad Dowling och Pfeffer (1975) menar med att företag 

försöker finna länkar mellan vad som är socialt accepterat och hur de verkar för uppnå 

legitimitet. Suchman (1995) nämner att ett sätt för företag att uppnå legitimitet är att rätta in 

sig efter de normer som finns där de verkar. Då FN:s och OECD-ländernas principer är 

internationellt erkända anser vi att H&M försöker rätta in sig efter normer som finns globalt 

och därmed överallt där företaget verkar.  

H&M gick år 2001 med i ett samarbete som benämns Clean Clothes Campaign där de, 

tillsammans med andra klädföretag, ämnade ta fram hur ett oberoende granskningsorgan 

skulle kunna se ut (Årsredovisning, 2001). Genom att arbeta med detta anser vi att H&M 

söker legitimitet från allmänheten genom att visa att de vill bli godkända även av utomstående 

organ. De vill således inte endast sätta upp och följa sina egna regler och riktlinjer. Vi finner 

fler exempel på att H&M vill förbättra förhållanden i sina värdländer då de stödjer Better 

Factories Cambodia samt deltar i MFA Forum Bangladesh (Hållbarhetsredovisning 2003). I 

hållbarhetsredovisningen år 2005 framgår det även att H&M stödjer HIV/AIDS Awareness 

and Prevention Programme Cambodia samt att de fortsätter att bidra till projektet WaterAid. 

H&M skänker också, enligt hållbarhetsredovisningen samma år, både kläder och pengar till 

välgörande ändamål. Dessa stöd, medlemskap och välgörenhetsaktioner finner vi även 

genomgående under hela undersökningsperioden. Handlingar likt dessa anser vi att H&M 

utför på grund av att företaget vill ha möjlighet att göra förändringar som  kräver inblandning, 

inte bara på företagsnivå utan även på lands- eller industrinivå. Kostova & Zaheer (1999) tar 

upp att det är blir svårare för organisationer att uppnå och behålla legitimitet om stora 

kulturella skillnader finns mellan organisationen och värdlandet. Genom att satsa på att 

förbättra verksamheten i värdländerna kan H&M därmed tänkas försöka minska dessa 

skillnader och på så sätt lättare kunna uppnå legitimitet. 

Vi tror att kontinuerligt och aktivt arbete med välgörenhetsorganisationer och 

välgörenhetsprojekt görs för att förbättra omvärldens syn på H&M. Under år 2008 ingick 

H&M också i ett samarbete med flertalet kända personligheter och hjälporganisationer, bland 

andra Designers Against AIDS. Detta genomfördes för att samla in pengar till donationer och 

öka allmänhetens medvetenhet om sjukdomen (Hållbarhetsredovisning, 2007). Arbetet har 

även fortsatt under efterkommande år (Hållbarhetsredovisning, 2008-2010). 

År 2008 framför H&M i sin hållbarhetsredovisning att de fokuserar på områden där de kan 

göra mest skillnad och att de rör sig inom sin sfär av inflytande. Det anser vi tyder på att 

H&M har tagit reda på vilka sociala effekter deras verksamhet har. Enligt 

hållbarhetsredovisningen år 2008 utreder H&M hur de kan influera steg nedåt i 

produktionskedjan, såsom själva produktionen av råmaterial och tygtillverkning. År 2007 fick 

dock H&M kritik då ett granskande tv-program avslöjade att en underleverantör till H&M 
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använde sig av barnarbetare vid sin bomullsplockning i Uzbekistan. H&M:s dåvarande 

presskontakt, Katarina Kempe, hävdar att H&M:s egna leverantörer inte använder sig av 

barnarbetare men att de befinner sig i slutet av en lång förädlingskedja. Därmed menar hon att 

det är svårt att ställa krav på de underleverantörer som H&M inte har en direkt relation till. 

Hon menar dock att H&M inte vill att barnarbete ska förekomma i någon del av 

förädlingskedjan. (Svenska Dagbladet, 2007) Vi anser att den utredning H&M arbetat aktivt 

med under år 2008 för att influera steg längre ner i produktionskedjan kan vara ett svar på det 

problem som uppmärksammats i media året innan. Vi finner att det starkaste motivet till 

sådant arbete är att H&M vill visa ansvarstagande för sina aktiviteter. Dessa aktiviteter går i 

linje med vad samhället anser vara acceptabelt och därmed anser vi att H&M försöker uppnå 

legitimitet. Vi finner stöd för detta i vad Porter & Kramer (2006) framför om att företag 

noggrant måste ta reda på vilka sociala effekter deras verksamhet bidrar till för att inte 

äventyra sin långsiktiga överlevnad. 

Projekt som kan kopplas till H&M:s kärnverksamhet menar vi främst kan motiveras med att 

H&M söker legitimitet från samhället, men vi anser också att det kan finnas strategiska motiv 

till detta. Som Burke & Logsdon (1996) menar kan CSR-arbete ses som strategiskt om det 

kan stödja aktiviteter inom kärnverksamheten, varför vi här kan se kopplingar till strategiska 

motiv. Vidare strategiska motiv till CSR-arbete tas upp i ett senare avsnitt i denna empiriska 

analys. Arbete som saknar direkt koppling till den primära verksamheten kan inte främst 

anses vara strategiskt förknippat. Istället menar vi att denna typ av arbete handlar mer om att 

uppnå legitimitet, ta socialt ansvar och att skapa ett gott anseende för företaget. Som Porter & 

Kramer (2006) tar upp är gott anseende ett viktigt motiv till att arbeta med CSR. De hävdar att 

anseende används av många företag för att förbättra sin image, stärka sitt varumärke och leva 

upp till sin moral. H&M tar själva upp, i sin hållbarhetsredovisning år 2004, att all 

kommunikation strävar efter att bygga upp H&M:s varumärke långsiktigt. Då de själva hävdar 

att all kommunikation ska spegla varumärket anser vi detta vara ett starkt motiv för H&M att 

arbeta med CSR-frågor. Detta framförallt för att allmänheten ska sammankoppla H&M:s 

varumärke med positiva företeelser. Då H&M i och med denna typ av CSR-arbete blir 

förknippat med välgörande ändamål, kan omvärlden se företaget som en god 

samhällsmedborgare och därmed kan företaget uppnå legitimitet (Suchman, 1995). Vi anser 

att detta är de tydligaste motiven till H&M:s arbete med CSR vad gäller aspekter som ligger 

utanför den primära verksamheten. 
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4.1.6  Rapportering 

 

I H&M:s årsredovisning år 2000 går det att läsa att företaget gått med i den webbaserade 

informationsplattformen Global Responsibility. Detta är en hemsida för allmänheten och 

fungerar som en informations- och kommunikationsplattform gällande företags 

hållbarhetsarbete. Härigenom menar vi att H&M söker legitimitet från allmänheten då de gör 

information om sitt arbete tillgängligt samt uppmuntrar allmänheten att ta del av denna. Att 

finnas med på en informationsplattform såsom Global Responsibility anser vi också tjäna 

syftet att öka transparensen gällande CSR-frågor. Woodward et al. (1996) lyfter fram den 

trend som involverar Corporate Social Reporting vilket är en ansträngning från företag att 

säkra sin fortsatta legitimitet. Detta kan ses som ett potentiellt första steg i denna riktning, att 

gå ut med information om sitt arbete till allmänheten.  

För att stärka företagets legitimitet räcker det inte att enbart arbeta med CSR. Företaget måste 

även offentliggöra information till samhället om hur detta arbete görs. (Suchman, 1995) Vi 

anser att H&M inser vikten av detta år 2002 då de skriver sin första hållbarhetsredovisning. 

Sedan dess har en hållbarhetsredovisning utkommit årligen. Det finns starka anledningar för 

internationella organisationer att upprätta en kommunikation med samhället då dessa 

organisationer ofta är synliga och därmed också hårt ansatta av olika intressentgrupper 

(Kostova & Zaheer, 1999). Broberg et al. (2009) menar också att det finns en positiv 

korrelation mellan ett företags storlek och frivilligt avslöjad information. Företagets ansvar att 

rapportera sina sociala aktiviteter där deras samhällsansvar bedöms, kan göras genom 

Corporate Social Reporting. Denna form av rapportering kan ses som ett sätt för företag att 

säkra sin fortsatta legitimitet och existens (Woodward et al., 1996). Vi anser detta vara det 

bakomliggande motivet till att H&M år 2002 började med årliga hållbarhetsredovisningar. 

Rapporteringen av H&M:s CSR-arbete förändrades under år 2007. Det året började H&M 

redovisa sitt CSR-arbete efter Global Reporting Initiatives (GRI), vilket har uppdaterade 

riktlinjer för hur hållbarhetsredovisning bör genomföras (Hållbarhetsredovisning, 2007). 

Woodward et al. (1996) menar att det är från samhället som företaget får legitimitet och att 

det därför är viktigt att gå ut med tillräcklig information för att samhället ska kunna bedöma 

om organisationen är en god samhällsmedborgare. Med riktlinjer för hur H&M ska ställa upp 

sin hållbarhetsredovisning menar vi att samhället, i större utsträckning än tidigare, får relevant 

information från företaget. Detta finner vi även exempel på då hållbarhetsredovisningarna 

från och med år 2007 till år 2010 blir allt mer omfattande. Därmed anser vi att H&M 

synliggör allt mer information om företagets CSR-arbete och genom detta söker legitimitet. 
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Nedan följer figur 6 vilken sammanfattar den empiriska analysen utifrån legitimitetsteori. 

Figur 6. Sammanfattning av den empiriska analysen utifrån legitimitetsteori. 

 

4.2 Intressenter 
 

I denna del presenteras och analyseras förändringen av H&M:s arbete med CSR utifrån 

intressentteori. Vi ämnar undersöka om H&M väljer att arbeta med CSR för att ta hänsyn till 

alla företagets intressenter. 

4.2.1 Ställningstagande till intressenter 
 

Jones och Wicks (1999) tar upp att företag bör ta hänsyn till alla sina intressenter, vilket vi i 

det här fallet härleder till hur företag arbetar med CSR-frågor. Vi kan varken i 

årsredovisningen år 2000 eller år 2001 se några tydligt uttalade intressenter som H&M riktar 

sitt arbete med CSR mot. Vi anser att H&M, för att kunna ta hänsyn till sina intressenter, bör 

definiera vilka intressenterna är. Då det inte framgår att H&M har några uttalade intressenter 

är det svårt att tyda vilken inverkan intressenter har på företaget gällande arbete med CSR. 

Genom att vi inte kan urskilja några intressenter rörande CSR, kan vi heller inte utläsa det 

som Carroll (2004) uttrycker, nämligen att olika intressenter har olika stor påverkan på ett 

företags arbete med CSR. Enligt Jones och Wicks (1999) är det viktigt att ta hänsyn till sina 

intressenter och alla som påverkas av företagets beslut. Sjöström (2010), å andra sidan, menar 

att det är svårt att koppla ihop förändringar i företagets CSR-arbete med specifika intressenter 

och investerare. Hon menar att intressenter som har förväntningar på företaget innefattar såväl 

investerare, konsumenter, anställda och olika intresseorganisationer vilket kan tolkas vara 

fallet för H&M som inte tydligt riktar sitt CSR-arbete till specifika intressenter. 

 

Så snart som år 2002 definierar H&M sina intressenter som “…en grupp eller individ som kan 

påverka, eller påverkas av, utförandet av en organisations syfte.” (Hållbarhetsredovisning, 

2002:73). Enligt hållbarhetsredovisningen för samma år satte H&M upp mål för att göra 

information och den utbildning företaget ger tillgänglig för alla intressentgrupper. Vi tolkar att 

H&M gör detta för att kommunicera vad de arbetar med och på så sätt stärka sin position hos 

olika intressenter. Detta anser vi viktigt för att exempelvis undvika det som hände Nike i 

slutet av 1990-talet. Nikes konsumenter bojkottade företaget då det blev känt att det förekom 
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hälso- och säkerhetsproblem i en av företagets fabriker i Asien (Conner, 2001). Att H&M 

väljer att arbeta med CSR, och kommunicera detta till sina kunder tolkar vi kan bero på att 

företaget vill undvika liknande konsekvenser som drabbade Nike. H&M säger själva att de 

söker förtroende hos sina intressenter och gör detta främst genom att ha system och processer 

som är effektiva och trovärdiga (Hållbarhetsredovisning, 2002). Även här handlar det 

följdaktligen om att ta hänsyn till alla sina olika intressenter vilket ger stöd åt intressentteorin 

enligt Jones & Wicks (1999).  

 

År 2002 publicerade H&M, som tidigare nämnts, sin första hållbarhetsredovisning. Dess 

huvudsyfte var att vara ett första steg till att göra H&M:s arbete med hållbarhetsfrågor mer 

förståeligt och greppbart för företagets intressenter. Det är första gången företaget publicerar 

sina CSR-visioner samt förverkligandet av uppförandekoden i leverantörskedjan. Det är även 

första gången de publicerar de viktigaste aspekterna gällande företagets miljöarbete, syften 

och mål. (Hållbarhetsredovisning, 2002) H&M tar själva upp i sin hållbarhetsredovisning år 

2004 att en verifiering av rapporten skulle öka dess transparens och trovärdighet. Broberg et 

al. (2009) menar att ökad transparens ofta leder till högre värdering, lägre kapitalkostnader 

och ökad benägenhet för människor att investera i företaget, vilket talar för att CSR bör hållas 

synligt. Detta tolkar vi som ett viktigt motiv till varför H&M inte bara väljer att arbeta med 

CSR utan att de även synliggör detta för sina intressenter. 

 

I hållbarhetsredovisningen år 2008 uttrycker dåvarande VD Rolf Eriksen att H&M lyssnar 

mycket på sina intressenter rörande CSR-frågor och företagets CSR-arbete. De intressenter 

som han då nämner är anställda, kunder och aktieägare. Rolf Eriksen framför även samma år 

att CSR har blivit viktigt för företagets anställda och att de kan vara stolta över att arbeta för 

ett ansvarsfullt företag. Att företagets CSR-arbete uppskattas av de anställda anser vi stärker 

relationen mellan företaget och dess anställda. Friedman & Miles (2002) menar att om båda 

dessa parter har en fungerande relation stärker det företaget. Här finner vi därmed ytterligare 

ett motiv till att utföra ett aktivt CSR-arbete då det kan anses ha positiv inverkan på företagets 

anställda. I slutet av undersökningsperioden finner vi stöd till vår tolkning, bland annat från 

hållbarhetsredovisningen år 2010, då H&M ger sitt CSR-arbete namnet H&M Conscious. VD, 

Karl-Johan Persson förmedlar att detta är för att “…kommunicera till kollegor, kunder och 

aktieägare de medvetna handlingar H&M gör.” (Karl-Johan Persson, VD, 

Hållbarhetsredovisning, 2010:4).  

4.2.2 Dialog med intressenter 

 

H&M tar, i sin hållbarhetsredovisning år 2002 och år 2003, upp att det är viktigt att ha en 

dialog med sina intressenter för att företaget ska lära sig om aktuella CSR-frågor. Detta för att 

förstå vad alla intressenter förväntar sig av företaget då värden i samhället ständigt ändras. 

H&M menar att det är på detta sätt de kan få ”…licens att verka och licens att växa.” 

(Hållbarhetsredovisning 2003:9). Som de själva tar upp anser även vi att motivet till detta 

arbete främst är att ta reda på vad intressenterna förväntar sig för att kunna erhålla legitimitet 

från dessa. 
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I 2004 års hållbarhetsredovisning framgår det att H&M hållit flera möten med intressenter. De 

tar upp exempel som fackföreningar, organisationer som UNICEF och Amnesty samt 

regeringsrepresentanter. H&M har träffat olika organisationer för att på så sätt få deras syn på 

företagets CSR-rapportering. De skriver också i hållbarhetsredovisningen för samma år att det 

är av största vikt för företaget att behålla en god relation till världen runt omkring och att veta 

vad olika intressenter förväntar sig av företaget. Det finns starka anledningar till att 

kommunicera med sina intressenter på grund av att större och mer synliga företag har svårare 

att upprätthålla legitimitet då de i högre grad är känsliga för angrepp från intressentgrupper 

(Kostova & Zaheer, 1999). Härmed anser vi att vikten av en dialog med olika intressenter 

tycks ha ökat under detta år och att H&M vill säkerställa att det arbete som görs rapporteras 

på rätt sätt. H&M skriver i sin årsredovisning år 2004 att hemsidan i första hand vänder sig till 

kunderna, men även till allmänheten, media, finansmarknaden och aktieägarna. Vi anser att 

H&M, genom sin rapportering, vill få intressenternas gillande vilket i sin tur kan att ha en 

positiv inverkan på företagets verksamhet.  

H&M deltar i Fair Labor Association (FLA), vilket kommenteras i årsredovisningen 2006. 

“Samarbetet med FLA är en viktig kvalitetssäkring, men också ett sätt för H&M att visa våra 

intressenter hur vår egen uppföljning fungerar.”(Årsredovisning, 2006:40). Dock kan inte 

utläsas vilka specifika intressenter som menas och därmed gör vi tolkningen att företaget 

genom att delta i ovanstående organisation riktar sig till samtliga av sina intressenter. Under 

2006 arrangerade H&M ett seminarium i Bangladesh vilket hanterade frågor kring arbetares 

rättigheter och kopplingen till produktivitet och konkurrenskraft. Vid detta seminarium deltog 

representanter från H&M:s leverantörer i utlandet, H&M:s egen personal, experter från 

näringslivet, experter från den akademiska världen samt ideella organisationer 

(Hållbarhetsredovisning, 2006). Vi utläser att H&M är mån om att intressenter från olika håll 

får en inblick i företagets verksamhet. Detta i enlighet med vad Jones & Wicks (1999) tar upp 

om vikten av att inkludera och ta hänsyn till alla företagets intressenter, inte endast 

aktieägarna.  

År 2007 blir det än mer tydligt hur intressenterna är en viktig del kopplat till H&M:s arbete 

med CSR. Dåvarande VD Rolf Eriksen gör uttalanden i 2007 års hållbarhetsredovisning 

angående vikten av företagets olika intressenter. “Jag är övertygad om att CSR kan minimera 

vår risk och att det kan skapa långsiktigt värde för både samhället och våra intressenter och 

det är även viktigt för vår långsiktiga framgång.” (Rolf Eriksen, VD, Hållbarhetsredovisning, 

2007:3) Han utvecklar vidare att H&M har ett ansvar gentemot alla som bidrar till företagets 

framgång och inte endast de som är anställda av H&M. “Vi engagerar oss i en dialog med 

alla våra olika intressenter för att bygga upp förtroende för vår verksamhet i den miljö som vi 

är beroende av för långsiktig framgång.” (Rolf Eriksen, VD, Hållbarhetsredovisning, 2007:4) 

H&M anger också det året hur de regelbundet diskuterar öppet med sina intressenter för att få 

feedback på sitt CSR-arbete. H&M anser att företag ska hållas ansvariga för sina handlingar 

och kunna mottaga kritik. Det går vidare att läsa i hållbarhetsredovisningen år 2007 att många 

av företagets kunder bryr sig om företagets påverkan, både det som är positivt men också det 

som är negativt. H&M försöker därför att svara till de behov och funderingar som företagets 

kunder har, vilket vi anser vara ett starkt motiv till företagets arbete med CSR. 
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I hållbarhetsredovisningen år 2008 redovisas feedback från företagets intressenter. Enligt 

H&M är en dialog med företagets intressenter en mycket viktig del i ambitionen att förbättra 

och utveckla företagets CSR-arbete. Feedback från företagets intressenter lyfts även fram i 

hållbarhetsredovisningen år 2009, i samband med att företagets uppförandekod reviderades. 

H&M frågade då efter konstruktiv feedback från ett antal av sina aktieägare och 

inkorporerade deras input, samt tog deras kommentarer i beaktning, när uppförandekoden 

reviderades. De största förändringarna efter årets dialog med aktieägarna var mer specifika 

krav, en förstärkt strategi i ledningssystem samt klarare utformning och struktur. Vidare 

utvecklades, enligt hållbarhetsredovisningen år 2009, uppförandekoden till att gälla för alla 

involverade i produktionskedjan, inte bara för leverantörer utan även för H&M:s 

underleverantörer. Att inkorporera företagets intressenter är viktigt enligt bland annat 

Sjöström (2010), som menar att intressenters intresse för CSR växer och därmed ökar deras 

försök att påverka företags CSR-arbete. Detta är vad Sjöström (2010) kallar för Social 

Responsible Investment och är något som har gjort företag mer känsliga för hållbarhetsfrågor. 

I och med att H&M har upprättat en dialog med företagets intressenter vid revideringen av 

deras uppförandekod, menar vi att H&M lägger vikt vid fenomenet SRI. Windell (2006) 

framför att intressentgrupper idag ökar sina krav på företag att tänka på sitt samhällsansvar. 

Genom att aktivt involvera intressenter kan företagets anseende stärkas ur bland annat en 

investeringssynpunkt vilket vi anser är ett motiv för H&M att arbeta med CSR på detta sätt. 

4.2.3 Erkännanden 

 

Enligt företagets årsredovisning år 2001 blev H&M det året ett av de främsta börsnoterade 

detaljhandelsföretagen i Dow Jones Sustainability Index. H&M finns med i detta index genom 

hela den undersökta perioden (Års- & hållbarhetsredovisningar, 2000-2010). Det är ett globalt 

index över företag som bidrar till en hållbar utveckling. I och med placeringen i detta index 

bör H&M rimligen uppmärksammas internationellt, inte minst av potentiella investerare. 

Sjöström (2010) tar upp hur det blir allt viktigare för företag att arbeta med CSR-frågor då 

CSR blir en allt mer aktuell faktor för investerare. Därmed anser vi att det är viktigt för H&M 

att upprätthålla sin plats i detta index. Att finnas med på ett sådant index menar vi är ett motiv 

till att arbeta med CSR-frågor. Det är ett bra sätt att kommunicera positiva delar av sin 

verksamhet, framförallt till potentiella investerare. 

H&M ingår även, från år 2002  i FTSE4Good och ser själva detta som ett erkännande på det 

arbete de gör (Årsredovisning, 2002). FTSE4Good är ett index skapat av Financial Times 

Stock Exchange ämnat för att sätta en global standard för Social Responsible Investment 

(Hållbarhetsredovisning, 2002). Detta index är även det till för att underlätta för institutionella 

investerare att utvärdera samt välja socialt och miljömässigt hållbara placeringar 

(Årsredovisning, 2006). Detta kan ligga till grund för investerarnas vilja att placera i 

företaget. H&M fortsätter att ingå i detta index genom hela vår undersökningsperiod enligt de 

studerade års- och hållbarhetsredovisningarna. I 2005 års hållbarhetsredovisning kan vi utläsa 

att H&M är inkluderat i flertalet hållbarhetsrankningar. År 2005 fanns de bland annat med på 

listan över världens 100 mest hållbara företag som gjordes av Corporate Knights. Att få detta 

erkännande anser vi vara ett motiv till att arbeta med CSR-frågor då intresset för ansvarsfulla 

och hållbara investeringar ökar enligt Sjöström (2010). 
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Under år 2005 fick H&M licens att använda Blomman, Europeiska Unionens officiella eko-

märke, som står för begränsning av skadliga ämnen och minskad vattenförorening i hela 

produktionskedjan (Hållbarhetsredovisning, 2005). Under år 2006 mottog H&M det 

nyinstiftade priset Årets Förbättrare som delas ut av Svenska Dagbladet. Priset går till det 

företag som på ett tydligt sätt förbättrat sitt miljömässiga agerande. (Årsredovisning, 2006) 

Även under år 2007 uppmärksammades H&M:s CSR-arbete genom att de fick högsta betyg 

vid en granskning av 35 klädkedjors arbete med CSR genomförd av organisationen Consumer 

Research and Testing. Dessutom utsågs H&M av Ethisphere Magazine till ett av världens 

mest hållbara företag i deras ranking. (Årsredovisning, 2007)  

Dessa typer av utmärkelser anser vi är ett motiv för H&M att arbeta med CSR då det gör att 

företaget kan visa vad de uppnått. Det underlättar därmed för företaget att uppnå legitimitet 

från externa intressenter vilket är något som är viktigt gällande bland annat det strategiska 

arbetet med CSR enligt Burke & Logsdon (1996).  

Nedan följer figur 7 vilken sammanfattar den empiriska analysen utifrån intressentteori. 

Figur 7. Sammanfattning av den empiriska analysen utifrån intressentteori.  
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4.3 CSR ur ett strategiperspektiv  

 

I denna del presenteras och analyseras förändringen av H&M:s arbete med CSR ur ett 

strategiperspektiv. Vi ämnar undersöka om H&M väljer att arbeta med CSR som en del i 

företagets strategi.  

4.3.1 CSR i kärnverksamheten 

 

Det som kan utläsas kring H&M:s CSR-arbete mellan åren 2000 och 2004 är att det tycks 

vara relativt ostrategiskt sett till vad Porter & Kramer (2006) och Burke & Logsdon (1996) 

anser kring begreppet centralitet. De hävdar nämligen att CSR-arbetet bör vara nära 

sammankopplat med företagets kärnverksamhet och mål för att kunna ses som strategiskt, 

vilket vi ur H&M:s års- och hållbarhetsredovisningar för de åren inte kan utläsa. Den 

information som ges i årsredovisningen år 2000 är bland annat att H&M arbetar för att 

kontrollera hur tillverkningen sköts, hur miljötänket ser ut i distributionskedjan samt vilka 

miljöanpassade riktlinjer som finns vid inköp. Arbetet tycks dock inte vara direkt kopplat till 

kärnverksamheten då H&M:s affärsidé är ”…att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris.” 

(Årsredovisning, 2000:5). Kärnverksamheten, att sälja mode, kan då ses som det mest centrala 

i verksamheten och CSR-arbetet bör vara nära kopplat till detta, vilket vi inte anser att det är i 

H&M:s verksamhet i början av undersökningsperioden. När dåvarande VD Rolf Eriksen 

sammanfattar år 2000 ligger fokus på hur företaget arbetar med att kostnadseffektivisera 

verksamheten för att kunna hålla låga priser gentemot kunderna.”Våra kunder ska alltid 

kunna hitta vad de är ute efter på H&M, oavsett om det handlar om ett vardagsplagg eller 

något trendigt. Dessutom ska både priset och kvaliteten vara rätt.” (Rolf Eriksen, VD, 

Årsredovisning, 2000:2) Det nämns även att strategin som företaget har för kommande år är 

att expandera på fler marknader samt utveckla de marknader som H&M redan verkar på. En 

stor del av arbetet med CSR anser vi ligger utanför kärnverksamheten. Det CSR-arbete som är 

mest kopplat till kärnverksamheten är arbetet med att kontrollera hur tillverkningen av 

kläderna sker samt de kemikalierestriktioner som är kopplade till tillverkningen. 

(Årsredovisning, 2000) Detta tolkar vi dock inte som att CSR är helt integrerat i 

kärnverksamheten då det inte kommuniceras och återspeglas i de kläder som säljs i butikerna. 

 

År 2001 är affärsidén densamma och fokus ligger även här på hur H&M arbetar för att kunna 

upprätthålla sin lägsta-pris policy. När VD:n sammanfattar år 2001 lyfter han fram 

kostnadsbesparingar och framgångsrika kollektioner, främst med koppling till designen av 

kläderna, som företagets framgångsfaktorer. Arbetet med CSR lyfts dock fram till viss del, 

men då främst hur H&M under året kontrollerat att leverantörerna uppfyller den 

uppförandekod som finns uppsatt i företaget. Det tolkas dock inte som att CSR har en 

betydande del i kärnverksamheten. Även i årsredovisningarna år 2002 och år 2003 kan vi 

utläsa att affärsidén är densamma som tidigare och andra anledningar än företagets CSR-

arbete läggs fram som nyckelfaktorer för företagets framgång. 

 

Arbetet som H&M genomfört under den första delen av vår undersökningsperiod kan 

jämföras med det som Porter & Kramer (2006) nämner om stora internationella företag, 

nämligen att det sällan finns en enhetlig ram för hur företag arbetar med CSR eller hur det kan 
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ses som strategiskt. De menar att företag ofta punktar upp allmänna gärningar som de bidrar 

med. Detta anser vi stämma överens med den information som återfinns i H&M:s års- och 

hållbarhetsredovisningar för åren 2000 till 2003. Vår tolkning är därmed att vi inte kan utläsa 

strategiska motiv till H&M:s arbete med CSR under dessa år. 

 

H&M:s affärsidé fortsätter vara att sälja god kvalitet till ett bra pris. År 2004 definierar 

företaget dock att kvalitetsbegreppet även innefattar att ha en så liten miljöpåverkan som 

möjligt samt att kläderna ska vara tillverkade under goda förhållanden. (Årsredovisning, 

2004) H&M nämner, i sin årsredovisning år 2004, att CSR numera har blivit en allt viktigare 

strategisk fråga och att socialt ansvar ligger väl i linje med företagets grundläggande 

värderingar. Detta tyder på att H&M nu tydligare kopplar CSR-arbetet till företagets affärsidé. 

Dock synliggörs fortfarande inte CSR-arbetet i de kläder som säljs i företagets butiker. Enligt 

Grankvist (2009) är just synlighet en viktig faktor vid strategiskt CSR-arbete. Att inte göra sitt 

arbete synligt och att inte kunna kommunicera det till konsumenter anser han är slöseri med 

resurser. Vår tolkning blir även här att H&M:s CSR-arbete ännu inte kan anses ha strategiska 

motiv, men att det nu har en tydligare koppling till företagets affärsidé.  

4.3.2 Tydligare koppling till kärnverksamheten  

 

Under år 2004 innehöll vissa av H&M:s barnkläder organiskt framtagen bomull, vilket även 

är något som företaget vill fortsätta med i framtiden. Organisk bomull innehåller inga kemiska 

bekämpningsmedel eller syntetiska gödningsmedel. Däremot har H&M inga planer på att 

skapa kläder som endast är tillverkade av ekologisk bomull då det inte passar företagets profil 

eller prisstruktur. Detta är något som kopplas väl ihop med företagets kärnverksamhet men, 

som de menar, i dagsläget inte stämmer överens med företagets affärsidé eller mål. 

(Hållbarhetsredovisning, 2004) Vi tolkar det därmed som att H&M finner det svårt att 

integrera CSR i kärnverksamheten. År 2004 användes fem ton organisk bomull i kläderna och 

företaget hade som mål att under år 2005 använda 20 ton. Detta överskreds år 2005 då H&M 

använde över 40 ton organisk bomull i produktionen av sina kläder. (Hållbarhetsredovisning, 

2005) Detta gör att företaget har tagit ett steg i att göra detta CSR-arbete mer strategiskt. Det 

H&M framförde år 2004, att detta inte stämmer överens med deras affärsidé, har 

uppenbarligen börjat förändras. Dock bör tilläggas att CSR-arbetet fortfarande inte är synligt 

genom märkning av dessa kläder. 

 

Under företagets strategi för år 2006 nämns återigen att H&M:s varor förutom god kvalitet 

också ska framställas med minsta möjliga miljöpåverkan och under goda arbetsförhållanden 

(Hållbarhetsredovisning, 2006). Denna vision finns även kvar i 2007 års 

hållbarhetsredovisning. Affärsidén är dock densamma som tidigare, att erbjuda mode och 

kvalitet till bästa pris. I årsredovisningen år 2006 anser vi att CSR-arbetet börjar bli tydligare 

kopplat till kärnverksamheten. Företaget vill använda allt mer ekologisk bomull i de kläder 

som säljs. Detta tyder på att H&M utökar sitt användande av CSR som en del av företagets 

strategi. Under år 2007 görs detta arbete mer tydligt genom lanseringen av kollektionen 

Organic Cotton, tillverkad av 100 procent ekologisk bomull. Dåvarande VD Rolf Eriksen 

kommenterar den nya kollektionen. ”Jag är mycket glad att se att vår kollektion gjord av 

organisk bomull har sålt väldigt bra under 2007. Det visar att våra kunder också är 
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intresserade av att stödja våra CSR-ansträngningar.” (Rolf Eriksen, VD, 

Hållbarhetsredovisning, 2007:3) Han framför samma år att H&M planerar att utöka volymen 

med kläder av organisk bomull under kommande år. Här ses en tydlig förändring från tidigare 

år då företaget nu gjort det synligt för kunderna att kläderna är tillverkade av organisk bomull. 

Vi tolkar detta som att arbetet blivit allt mer strategiskt för H&M då de lyckats inkorporera 

CSR i kärnverksamheten och samtidigt gjort det synligare för kunderna. Porter & Kramer 

(2006) menar att det ofta är svårt att hitta en balans mellan kostnad och nytta. H&M tycks ha 

överkommit detta hinder genom att lansera en kollektion som säljer bra och som bidrar till 

ekonomiska fördelar för företaget, samtidigt som den medför en bättre miljö.  

 

Även under åren 2008 och 2009 fortsätter H&M att lansera nya kollektioner i Organic Cotton-

serien och utökar även densamma. ”Vårt mål är att gradvis använda mer organiskt odlad 

bomull och vi är glada att vi kan svara för det ökade intresset i organisk bomull som finns hos 

våra kunder.” (Hållbarhetsredovisning, 2008:31) Även år 2009 är tongångarna desamma ”Vi 

erbjuder både kläder i 100 procent organisk bomull samt kläder med blandad bomull som 

innehåller en mix av organisk och konventionell bomull. Kläderna är märkta för att hjälpa 

våra kunder att göra ett informerat val.” (Hållbarhetsredovisning, 2009:34). Grankvist (2009) 

belyser aspekten att kunder allt mer efterfrågar produkter som tar hänsyn till socialt och 

miljömässigt ansvar och att företag måste ta sitt sociala ansvar för att kunna existera i 

framtiden. Vi anser att det finns motiv för H&M att inkludera CSR i de kläder som säljs för 

att tillfredsställa sina kunder och för att kunna överleva på längre sikt. 

 

Enligt hållbarhetsredovisningen år 2008 tog H&M under året de första stegen till att använda 

nya miljövänliga material. De nya ekologiska material som presenterades var organisk ull, 

återvunnen ull samt återvunnen polyester. År 2010 är detta arbete igång då företaget lanserar 

en helt ny kollektion vid namn Garden Collection, vilken består av miljöanpassade material. 

H&M nämner även att de under följande år kommer att lansera en kollektion vid namn 

Conscious Collection som kommer att vara en vit vårkollektion i mer miljövänliga material. 

(Hållbarhetsredovisning, 2010) H&M kommer även att använda sig av spillmaterial från 2010 

års samarbete med modehuset Lanvin för att göra en mindre kollektion vid namn Waste 

(Årsredovisning, 2010). 

 

I 2010 års hållbarhetsredovisning lyfter VD Karl-Johan Persson fram hur viktigt det är att 

utöka H&M:s utbud av kläder gjorda av naturvänliga material. “Vi strävar efter att ständigt 

förbättra utbudet till våra kunder. Att addera hållbarhetsvärden till våra produkter är ett sätt 

att uppnå detta.” (Karl-Johan Persson, VD, Hållbarhetsredovisning, 2010: 3) Vi tolkar detta 

som att H&M de senaste åren har lyckats bra med att integrera CSR i kärnverksamheten. 

Burke & Logsdon (1996) menar att CSR-arbetet är särskilt strategiskt när det är integrerat i 

kärnverksamheten och kan bidra till företagets genomförande av mål och affärsidé vilket 

H&M nu har lyckats med. Porter & Kramer (2006) menar att när CSR är väl integrerat i 

företaget blir det svårt att skilja det från den dagliga verksamheten, vilket H&M är ett bra 

exempel på. Att kunna tjäna pengar på att introducera miljövänliga kollektioner samtidigt som 

företaget bidrar till en bättre miljö och framstår som ett ansvarstagande företag tycks vara ett 
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motiv till att H&M integrerat CSR i sina kollektioner. Detta innebär att en hög grad av 

centralitet är uppnådd enligt Burke & Logsdon (1996).  

 

I 2008 års hållbarhetsredovisning framför H&M att deras arbete med CSR tog ytterligare ett 

kliv inom organisationen då en ny hållbarhetsstrategi utvecklades. År 2007 såg H&M över sin 

hållbarhetsvision och år 2008 gick de ett steg längre genom att utveckla en ny 

hållbarhetsstrategi vilken implementerades år 2009. Den dåvarande CSR-chefen uttalade 

samma år: 
 

“Den nya strategin vi har utvecklat inom ledningsgruppen är mer en hållbarhetsstrategi än 

bara en CSR-strategi. Den största förändringen är att hållbarhet numera är ett delat ansvar 

inom hela organisationen, inte enbart driven av CSR-avdelningen. CSR-avdelningen blir 

istället en stödfunktion som hjälper alla avdelningar att tänka på hållbarhet.” 

(Ingrid Schullström, CSR-chef, Hållbarhetsredovisning 2008:3) 
 

Enligt både VD:n och CSR-chefen år 2008 har fokus med företagets CSR-arbete tidigare legat 

övergripande på produktionen. Det kommer den även fortsättningsvis att göra, men år 2008 

beslutades att H&M ska gå djupare i produktionen, exempelvis ner till underleverantörer 

såsom bomullsodlare och tygfärgerier. Detta lyfts även fram i hållbarhetsredovisningen år 

2009 då H&M framför att de breddar sitt spektrum ytterligare så att fokus på CSR-arbetet ska 

finnas i alla delar av produktlivscykeln. Då H&M nu själva benämner sitt hållbarhetsarbete 

som en strategi för att kunna uppnå sin affärsidé och sina mål, anser vi därmed att CSR-

arbetet är tydligt kopplat till kärnverksamheten.  

4.3.3 CSR som konkurrensmedel 

 

Begreppet specifikhet definierar Burke & Logsdon (1996) som att arbeta med handlingar som 

inte genomförs av konkurrenter eller allmänheten. Där anser vi att H&M inte fullt ut uppfyller 

kraven utifrån vad som kan utläsas i årsredovisningarna under åren 2000 till 2004. Det är 

svårt att utreda vilka handlingar som kan genomföras av konkurrenter. Dock kan det tyckas att 

handlingar som att kontrollera arbetsförhållanden i fabriker, rutiner i distributionskedjan, 

kontroll av kemikalier i kläderna samt rutiner vid inköp kan genomföras även av andra 

företag. Därmed kan detta inte tolkas som strategiskt arbete av H&M.  

 

År 2001 deltog H&M, som tidigare nämnts, i Clean Clothes Campaign som var ett samarbete 

mellan bland annat H&M, Lindex, Indiska och KappAhl. Genom kampanjen 

uppmärksammades bristen på insyn specifikt inom klädindustrins arbete med 

arbetsmiljöfrågor och därigenom togs ett förslag fram på en oberoende 

granskningsorganisation. (Årsredovisning, 2001) Detta arbete görs, som nämnts ovan, även av 

konkurrenterna vilket gör att det inte ses som specifikt från H&M:s sida. Därmed gör detta att 

CSR inte kan ses som strategiskt enligt Burke & Logsdon (1996). Porter & Kramer (2006) 

menar att ett företag inte kan bygga hela sitt värde kring sociala problem, men att strategi 

kopplat till CSR handlar om att bestämma vilka sociala aspekter som fokus bör ligga på. På 

detta sätt menar han att företag kan positionera sig och erbjuda något som inte konkurrenterna 

kan. I H&M:s fall kan den information som ges i årsredovisningarna för åren 2000 till 2004 

tolkas som att arbetet inte är särskilt välutvecklat strategiskt sett. Detta då vi inte har kunnat 
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utläsa att företaget haft några motiv till att arbeta med något specifikt som de kan använda 

som konkurrenskraft. Att arbeta med CSR-handlingar som inte kan genomföras av 

konkurrenter är viktigt om CSR ska bli en del av företagets strategi enligt Burke & Logsdon 

(1996).  

 

Ur 2004 års hållbarhetsredovisning kan det utläsas att en del av H&M:s kläder nu innehåller 

ekologisk bomull. Detta framgår dock inte av någon särskild märkning av kläderna. Det kan 

inte ses som särskilt strategiskt av H&M då kunderna inte kan se att företagets kläder är mer 

miljövänliga än konkurrenternas. År 2007 och framåt lanseras dock, som ovan nämnts, en 

kollektion i 100 procent organisk bomull vilket kan ses som en markant ökning av det 

specifika arbetet av H&M. Företaget sysslar inte enbart med allmänna gärningar, vilket Porter 

& Kramer (2006) anser bör undvikas om CSR-arbetet ska kunna göras strategiskt. Enligt dem 

uppstår det härigenom också ett delat värde för H&M som företag och för samhället. 

Lanseringen av Organic Cotton har bidragit till ökad konkurrensfördel för företaget samtidigt 

som den är bra för miljön (Årsredovisning, 2010). Som tidigare nämnts kommer H&M 

lansera miljövänliga kollektioner även i framtiden. Att addera en social dimension kan ge 

företaget en unik position jämfört med konkurrenterna enligt Porter & Kramer (2006). Detta 

tolkar vi som ett motiv för H&M att arbeta med CSR kopplat till företagets kollektioner. 

Resonemanget bekräftas av vad CSR-chefen Helena Helmersson framför i 2010 års 

hållbarhetsredovisning  
 

“Idag finns det många företag som erbjuder prisvärda kläder. Vi tror att genom förbättrade 

förhållanden och genom att skapa en smalare leverantörskedja som är mer effektiv, stabil och 

hållbar kommer detta att ge oss konkurrensfördelar på lång sikt, så detta arbete är förenligt 

med att erbjuda våra kunder det bästa priset.”  

(Helena Helmersson, CSR-chef, Hållbarhetsredovisning, 2010:15) 

4.3.4 CSR-arbete som tvingande eller frivilligt 

 

I årsredovisningen år 2000 nämns att H&M kontinuerligt skall hålla sig uppdaterade på 

nyheter och lagstiftning inom området för miljö. “Vi nöjer oss inte med att alltid följa 

rådande miljölagstiftning, utan vill inom vissa områden nå längre än vad lagen kräver.” 

(Årsredovisning, 2000:27) Detta tyder enligt Burke & Logsdon (1996) på både proaktivitet, 

där det är viktigt att förutse förändringar i ett tidigt skede samt frivillighet vilket innebär att 

arbeta frivilligt med CSR-aktiviteter utöver det som lagen kräver. Enligt ovanstående 

författare är dessa några av de viktiga dimensioner som är kritiska om företag vill kunna 

relatera arbete med CSR till värdeskapande för företaget och därmed kunna arbeta strategiskt 

med CSR. Dock framgår det inte av årsredovisningarna för vår undersökningsperiod vilka 

specifika åtgärder i CSR-arbetet som överstiger de lägsta krav eller standards som finns i 

branschen eller i lagen. Detta gör att det blir svårt att tolka hur aktivt arbetet pågår med att 

göra mer än vad som krävs av lagar och standards och vilka motiv som finns till detta. Dock 

kan det kontinuerligt i årsredovisningarna åren 2000 till 2010 utläsas att H&M, som tidigare 

nämnts, arbetar med sin uppförandekod. Denna är ett frivilligt initiativ från H&M:s sida vilket 

tyder på att de arbetar med CSR utöver det som lagen kräver. Porter & Kramer (2006) menar 

att CSR kan ses som något mer än bara en kostnad eller ett tvång. Det kan istället innebära en 
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möjlighet till innovation och konkurrensfördelar för företaget. Vi utläser frivilliga initiativ 

genom lanseringen av de miljövänliga kollektionerna. Vi anser även att H&M arbetar frivilligt 

med CSR genom de samarbeten de haft kontinuerligt mellan åren 2000 och 2010 med 

exempelvis UNICEF och Amnesty. 

 

Burke & Logsdons (1996) femte dimension, synlighet, har vi sett tendenser av under hela vår 

undersökningsperiod genom olika typer av erkännanden som företaget fått i media. Exempel 

på detta är priset som Årets Förbättrare och utmärkelsen som ett av världens mest hållbara 

företag (Årsredovisning, 2006 & 2007). Sådana utmärkelser är exempel på positiv sylighet 

vilket är en viktig dimension vid strategiskt CSR-arbete (Burke & Logsdon, 1996).  

 

Nedan följer figur 8 vilken sammanfattar den empiriska analysen utifrån ett 

strategiperspektiv. 

Figur 8. Sammanfattning av den empiriska analysen utifrån ett strategiperspektiv. 
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4.4 CSR ur ett lönsamhetsperspektiv  

 

I denna del presenteras och analyseras förändringen av H&M:s arbete med CSR ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Vi ämnar undersöka om H&M väljer att arbeta med CSR för att uppnå 

högre lönsamhet. 

4.4.1 Insparade resurser 

 

Att arbeta med CSR kan enligt Grankvist (2009) vara lönsamt för företag ekonomiskt genom 

att exempelvis snåla med resurser eller minska energianvändningen. Detta utläser vi i H&M:s 

årsredovisning år 2000 då de till exempel vid inköp av bygg- och inredningsprodukter arbetar 

med att minska förbrukningen och öka återvinningen. Samma år nämns att effektiv 

användning av naturresurser ses som ett viktigt mål i verksamheten. Dock framgår inte om, 

och i så fall vilka, besparingar företaget gjort genom detta CSR-arbete, eller om detta påverkat 

lönsamheten. Även år 2001 framförs hur H&M arbetar för att återanvända resurser och snåla 

med dessa, men inte heller här framgår om detta är något som företaget sparar pengar genom. 

H&M uppger att de lyckats göra kostnadsbesparingar på totalt 500 miljoner kronor under året, 

men det framgår inte att några CSR-aktiviteter bidragit till detta. Istället lyfts faktorer som 

förbättrade ledtider och förbättringar i logistikflödet fram som centrala orsaker till 

kostnadsbesparingarna. (Årsredovisning, 2001) Grankvist (2009) menar att CSR-arbete kan 

leda till sänkta kostnader och ökad kvalitet. Detta skulle kunna bidra till att H&M uppfyller 

sin affärsidé om att sälja hög kvalitet till bästa pris. Energiförbrukning kan godtyckligt antas 

vara en resurs som bör tas i beaktning när CSR-arbete kopplas till insparade resurser. År 2002 

är dock detta inte något som H&M arbetar med ur en miljömässig aspekt, men de tar upp i sin 

hållbarhetsredovisning för samma år att det är en stor kostnad vilken företaget tänker sig att 

lägga stor vikt vid i framtiden. Att minska energiförbrukningen är något som är positivt ur ett 

miljöperspektiv men kan också motiveras genom att det bidrar till ökad lönsamhet för 

företaget (Porter & Kramer, 2006).   

 

Enligt hållbarhetsredovisningen år 2003 startade H&M under året ett projekt som går ut på att 

leverantörerna själva ska genomföra förbättringar. Företaget menar att det är lättare att 

motivera dem om de finns ekonomiska fördelar med dessa förbättringar. Motivationen blir 

högre om leverantörerna kan vinna fördelar i form av till exempel minskade kostnader, 

minskad användning av resurser eller bättre kvalitet. H&M tar även upp, i 

hållbarhetsredovisningen år 2004, att de arbetar för att få leverantörer att genomföra renare 

produktion. De tror att sparsam användning av energi, vatten och kemikalier är incitament nog 

för leverantörerna då de därmed kan minska sina kostnader. Då H&M menar att detta ökar 

motivationen hos deras leverantörer tolkar vi det även som ett motiv till H&M:s CSR-arbete. 

Vi anser det således vara ett sätt för H&M att vinna ekonomiska fördelar, varför vi finner ett 

lönsamhetsmotiv i detta arbete. Detta i enlighet med vad Grankvist (2009) framför att företag 

kan vara ansvarsfulla och samtidigt vinna ekonomiska fördelar. 

 

H&M tar, i hållbarhetsredovisningen år 2004, upp att deras strategi är att fortsätta växa och 

samtidigt behålla lönsamhet. För långsiktig lönsamhet menar H&M att det krävs att de tar 

ansvar för människor och miljö som påverkas av företagets aktiviteter. Vi anser att det börjar 
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bli tydligare att H&M använder CSR som en affärsstrategi för att öka sin lönsamhet och 

därmed menar vi att detta blivit ett starkare motiv för H&M att arbeta med CSR. Det uppfyller 

kriteriet som Burke & Logsdon (1996) tar upp att CSR kan ses som strategi om det kan leda 

till betydande ekonomiska fördelar för företaget. 

 

Rolf Eriksen, dåvarande VD för H&M, uttalade år 2008 att mycket av vad H&M gör för 

miljön hjälper företaget att resursspara. Han svarade samma år också följande på frågan om 

vad han ser som fördelar med att ha ett CSR-tankesätt “…det går hand i hand med företagets 

värderingar och uppmuntrar till resurseffektivitet, vilket passar ett kostnadsmedvetet 

företag.” (Rolf Eriksen, VD, Hållbarhetsredovisning, 2008:4). Detta i enlighet med vad H&M 

framförde år 2006 då det i företagets årsredovisning går att utläsa “Att ta ansvar för hur 

människor och miljön påverkas av vår verksamhet är viktigt och en förutsättning för att H&M 

ska kunna växa med fortsatt lönsamhet.” (Årsredovisning, 2006:40). Vi anser härmed att 

H&M:s arbete med CSR kan motiveras genom ökad lönsamhet. Vi uppfattar också strategiska 

motiv, då det finns tydliga kopplingar mellan lönsamhetsaspekten och företagets affärsidé. 

Detta då H&M, som de själva nämner, är ett kostnadsmedvetet företag.   

 

Vidare i 2010 års hållbarhetsredovisning nämns olika åtaganden som H&M arbetar med för 

att ta sitt ansvar. Företaget ämnar vara klimatsmart genom att använda energikällor effektivt, 

reducera utsläpp samt genom att återanvända och återvinna. “Våra åtaganden guidar oss i 

våra försök att göra företaget och våra produkter ekonomiskt, miljömässigt och socialt mer 

hållbara.” (Hållbarhetsredovisning, 2010:13) Här tas således den ekonomiska aspekten upp 

tillsammans med den miljömässiga och den sociala. År 2010 lanseras även, som tidigare 

nämnts, Garden Collection vilken tillverkats bland annat utav organisk bomull, linne samt 

återanvänd polyester tillverkad av PET-flaskor. H&M framför att kollektionen har mottagits 

positivt av såväl kunder som media (Hållbarhetsredovisning, 2010). Grankvist (2009) belyser 

just denna möjlighet som finns för företag i klädbranschen att arbete med återvunnet material 

i produktionen kan öka lönsamheten för företag. Att arbeta med CSR tycks nu vara viktigt för 

den ekonomiska lönsamheten i H&M och vi tolkar det som ett motiv till att arbeta med CSR 

ur ett lönsamhetsperspektiv. 

4.4.2 Effektivisering av verksamheten 

 

Den mänskliga arbetskraften i ett företag kan, enligt Grankvist (2009), ses som en resurs som 

kan utnyttjats effektivt genom att inkorporera sociala aspekter, som exempelvis att se till att 

arbetarna trivs. Detta anser vi att H&M, som tidigare diskuterats, har arbetat aktivt med under 

hela  undersökningsperioden genom företagets uppförandekod. Att ha en uppförandekod anser 

vi bidrar till att inkorporera de sociala aspekter kopplat till arbetare som Grankvist (2009) 

framför. 

 

H&M tar, i sin hållbarhetsredovisning år 2002, upp att det för arbetarnas bästa, samt för 

kvaliteten på varorna, är viktigt med en ren arbetsmiljö. H&M menar att det inte bara är 

viktigt för arbetarna utan att det även ligger i organisationens intresse att se till att ha rena 

produktionsanläggningar som är fria från föroreningar och liknande. Detta går även i enlighet 
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med vad Grankvist (2009) tar upp om att se till att medarbetare trivs med sin arbetssituation 

vilket kan effektivisera arbetskraften. Dessutom leder detta ofta till ökad kvalitet, vilket han 

menar kan leda till ökad lönsamhet för företag. År 2003 genomförde H&M ett projekt i Kina 

gällande övertidsarbete och kom fram till att ökat antal arbetstimmar minskar produktiviteten 

(Hållbarhetsredovisning, 2003). Detta finner även stöd i den studie som tas upp av Grankvist 

(2009) då ett liknande projekt gjorts av klädföretaget Filippa K som kommit fram till samma 

sak. Vi anser detta vara motiv till denna typ av CSR-arbete.  

 

Vidare utläser vi att H&M under åren 2002 till 2003 vill få sina leverantörer att tänka rätt 

gällande företagets uppförandekod (Hållbarhetsredovisning, 2002 & 2003). Vi menar att detta 

tyder på att företaget vill kunna öka sin lönsamhet genom förbättrad effektivitet hos arbetare. I 

hållbarhetsredovisningen år 2002 kan vi utläsa att H&M vill kunna få sina leverantörer att 

själva inse vikten av att arbeta med CSR-frågor. Detta tolkar vi som ett sätt för företaget att på 

lång sikt öka sin lönsamhet genom att leverantörerna kan sköta mer av arbetet själva och 

H&M kan därmed minska investeringarna inom området. Som Burke & Logsdon (1996) tar 

upp, kan arbete med CSR medföra kostnader på kort sikt men på lång sikt kan det löna sig för 

verksamheten. Vi anser att H&M har motiv till att arbeta aktivt med att förändra synen hos 

leverantörerna för att få dem att ändra attityd kring CSR-frågor. Även om det innebär 

kostnader för H&M, kommer företaget förmodligen långsiktigt att tjäna på en ökad 

effektivitet. 

 

H&M har, enligt hållbarhetsredovisningen år 2004, utvecklat vad de kallar The Full Audit 

Programme (FAP), vilket ämnar förbättra uppföljningen av leverantörers arbete med 

uppförandekoden. H&M tar upp att de genom FAP vill komma åt anledningen till att problem 

uppstår. Detta tolkar vi som ett sätt för företaget att effektivisera verksamheten och se till att 

allt färre brott mot uppförandekoden uppstår. Därmed anser vi att det finns motiv till att arbeta 

med CSR då det leder till möjligheten att kunna effektivisera verksamheten och uppnå högre 

lönsamhet. Vidare, enligt hållbarhetsredovisningen år 2004, arbetar H&M aktivt med att 

utbilda arbetare till att lära sig sina rättigheter. På så sätt arbetar de förebyggande och kan 

därmed på lång sikt minska sitt eget arbete med att se till att leverantörerna uppfyller alla de 

krav som finns. Därmed kan investeringar i denna typ av projekt motiveras och ingå i H&M:s 

strategi för ökad lönsamhet. Grankvist (2009) anser att den mänskliga arbetskraften bör 

utnyttjas effektivt, varför det blir viktigt att ta reda på hur arbetarna själva uppfattar vissa 

situationer. Om företag kan se till att medarbetarna trivs med sin arbetssituation kan de på så 

sätt effektivisera arbetskraften. Dessutom tar Grankvist (2009) upp att företag kan höja 

kvaliteten på sina produkter genom nöjda arbetare. Detta kan följdaktligen vara ytterligare 

motiv till att arbeta med utbildning av arbetare i de länder där företaget har sina fabriker. 

Enligt hållbarhetsredovisningen år 2004 försöker H&M även att arbeta mer långsiktigt med 

sina leverantörer. Dels för att se till att de uppfyller de krav som finns i företagets 

uppförandekod, men också för att kunna höja kvaliteten på produkterna. 

 

Vi utläser, i hållbarhetsredovisningarna år 2006 och 2007, fortsatta indikationer på att H&M 

arbetar proaktivt när det kommer till utbildning av fabriksanställda. De har under året 

exempelvis valt att arbeta med organisationen Karmojibi Nari (KN). KN har under året 
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utbildat personalkonsulter på fyra olika fabriker som omfattas av projektet. Dessa 

personalkonsulter har sedan i sin tur utbildat omkring 5000 arbetare. H&M framför att de 

under år 2007 kommer att samarbeta med ett annat stort internationellt klädföretag samt Asia 

Enterprise Development Facility (AEDF). Samarbetet kommer att gå ut på att organisera 

utbildning i kommunikation och rättigheter för mellanchefer på fabriker i Bangladesh. 
 

“Målet är att stärka fabrikernas egen kapacitet genom att utbilda personalkonsulenter och 

annan personal som sedan för lärdomarna vidare till de anställda. Dessutom kommer lokala 

organisationer att tränas, för att underlätta för leverantörerna att själva ordna den här typen 

av utbildning.”  

(Hållbarhetsredovisning, 2006:7) 
 

Detta typ av arbete kan tolkas som proaktivt då företaget arbetar aktivt för att i framtiden 

kunna lägga arbetet på att utbilda personalen direkt vid fabrikerna istället för att använda sig 

av utomstående parter. Detta är strategiskt viktigt för ett företag enligt Burke Logsdon (1996) 

som belyser vikten av att dra fördelar av möjligheter i ett tidigt skede. H&M gör detta genom 

att, som nämns ovan, utbilda sin egen personal så att de kan dra lärdomar vidare. Företaget 

strävar härmed efter att leverantörerna själva ska ta ansvar för utbildningen av 

fabriksanställda. Kopplat till detta menar vi att teorierna kring strategi och lönsamhet influeras 

starkt av varandra. Vad som är strategiskt viktigt bör också kunna anses som viktigt ur 

lönsamhetssynpunkt. Att arbeta proaktivt som H&M gör anser vi således vara strategiskt 

lönsamt. 

 

I 2007 års hållbarhetsredovisning utläser vi att H&M utför ett aktivt arbete med att integrera 

CSR i den dagliga verksamheten. Dåvarande VD Rolf Eriksen menar att ett test på hur 

engagerat ett företag är i frågor kring CSR är att se till hur väl integrerat dessa frågor är i 

företagets värderingar och i personalens agerande i den dagliga verksamheten. H&M 

förväntar sig att de värderingar som finns i företaget återspeglas i personalen och att de agerar 

ansvarsfullt och lever upp till principer och policys. Ingrid Schullström, dåvarande CSR-chef 

nämner, i hållbarhetsredovisningen år 2007, att det finns ett stort intresse hos H&M:s 

anställda. Hon menar att anställda är stolta över att arbeta i ett företag som tar ansvar och att 

detta märks vid rekrytering av ny personal. Grankvist (2009) belyser samma sak och menar att 

det är viktigt att motivera de anställda och göra dem medvetna om företagets CSR-strategi så 

att de kan kommunicera detta till kunderna. Han menar också att motiverade anställda stannar 

längre och att företag med bra rykte har lättare att rekrytera, vilket företag tjänar på i längden. 

Vi menar att det därför är ytterligare ett motiv till att arbeta med CSR.  

 

År 2009 lyfter H&M själva fram hur arbetet med CSR är positivt för lönsamheten. Detta kan 

utläsas i det VD:n Karl-Johan Persson skriver i 2009 års hållbarhetsredovisning. “Att vara 

hållbar är inte bara rätt sak att göra - det är också perfekt för affärerna.” (Karl-Johan 

Persson, VD, Hållbarhetsredovisning 2009:2) I 2010 års hållbarhetsredovisning utvecklar 

CSR-chefen Helena Helmersson detta resonemang. Hon framför att långsiktiga 

konkurrensfördelar uppstår genom förbättrade förhållanden och genom en smalare 

leverantörskedja som är mer effektiv, stabil och hållbar. Hon menar vidare att detta arbete inte 

strider mot H&M:s idé att erbjuda det bästa priset. (Hållbarhetsredovisning, 2010) Vidare i 
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hållbarhetsredovisningen år 2010 kan det utläsas att H&M inte finner det svårt att associera 

sociala och miljömässiga förbättringar med att göra vinst. De anser inte heller att endast 

självklara saker som minskad energiförbrukning bidrar till detta, utan även att behandla 

arbetare och samarbetspartners rättvist är viktigt för att bilda långsiktiga relationer. Vi tolkar 

detta som att H&M finner det långsiktigt lönsamt att arbeta med CSR och att det därför finns 

ett starkt motiv till att arbeta med dessa frågor då det inte strider mot företagets affärsidé att 

erbjuda prisvärda kläder. 

 

Nedan följer figur 9 vilken sammanfattar den empiriska analysen utifrån ett 

lönsamhetsperspektiv. 

Figur 9. Sammanfattning av den empiriska analysen utifrån ett lönsamhetsperspektiv. 
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5. Slutsatser 
 

När vi nu utfört vår empiriska analys har vi möjlighet att besvara vårt syfte. Vi har undersökt, 

beskrivit och analyserat hantering och förändring av CSR i ett stort svenskt globalt verkande 

klädföretag, i vårt fall H&M. En diskussion om hur förändringen av CSR-arbete sett ut över 

den studerade perioden samt vad vi anser vara de starkaste motiven till detta följer nu. 

H&M har arbetat aktivt med socialt och miljömässigt ansvar under hela den studerade 

perioden. Vi har sett en förändring som gått mot att H&M under de senare åren ökat sin 

rapportering och gjort CSR-arbetet mer synligt för allmänheten. Vi anser även att de genom 

specifika handlingar har inkorporerat CSR-arbetet till att bli en stor del av den dagliga 

verksamheten. Exempelvis är hållbarhet numera ett delat ansvar inom hela organisationen, 

inte enbart driven av CSR-avdelningen. H&M har under de senare åren satt upp tydligare mål 

och handlingsplaner kring sitt sociala och miljömässiga ansvar. Den uppförandekod som 

företaget arbetat med under hela den studerade perioden har förändrats och ständigt 

uppdaterats. Under den senare delen av undersökningsperioden har vi utläst att H&M arbetat 

för att komma åt grunden till de problem som finns i verksamheten. Detta har till stor del 

gjorts genom samarbete med leverantörerna. En annan förändring i H&M:s arbete med CSR 

är att det under de senaste åren blivit tydligare kopplat till kärnverksamheten och företagets 

affärsidé. Detta bland annat genom att företaget har lanserat kollektioner i miljövänliga 

material.  

Att uppnå legitimitet menar vi har varit ett viktigt motiv till företagets CSR-arbete redan från 

början av undersökningsperioden. H&M har växt internationellt under den studerade perioden 

och de belyser det ansvar företaget har genom att de verkar globalt. I takt med att H&M växt 

kraftigt har vi utläst att CSR-arbetet ständigt förändrats för att följa samhällets ökade krav 

som kommer av att företaget växer. Att uppnå och behålla legitimitet har således, enligt oss, 

genom hela undersökningsperioden varit ett starkt motiv till CSR-arbete i H&M. Vidare har 

CSR-arbetet förändrats och utökats för att matcha den globala tillväxt företaget haft. 

H&M:s intressenter har definierats under den studerade perioden och vi anser att detta beror 

på att företaget har kommit att inse vikten av att kommunicera med dem. Detta har gjorts 

genom exempelvis ökad rapportering. Vi har även sett en ökad dialog med intressenterna, 

exempelvis i form av seminarier, för att kunna möta kraven som de har på företaget. H&M 

har dock inte, under den studerade perioden, utnämnt att vissa intressenter har större påverkan 

än andra. Företaget har således hela tiden riktat sig till en bred intressentgrupp innefattande 

bland annat kunder, anställda, aktieägare, samarbetspartners samt samhället i stort. Vi menar 

att en ökad dialog handlar om att bygga upp förtroende och få intressenters erkännande för att 

kunna fortsätta växa framgångsrikt. 
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Vi anser att H&M:s motiv till att arbeta med CSR har gått mot att bli allt mer strategiska. I 

början av undersökningsperioden kunde vi inte utläsa att CSR kopplades samman med 

företagets kärnverksamhet. Detta är dock något vi anser har förändrats under de senare åren i 

form av att H&M tagit fram miljövänliga kollektioner som blivit framgångsrika. Vi menar att 

H&M gör detta för att möta kunders ökade krav och därmed skapa en konkurrenskraftig 

position på marknaden. Härmed anser vi att en stor del av det CSR-arbete som gjorts senare år 

har haft avsikten att vara strategiskt för att företaget ska kunna växa lönsamt.  

H&M har förändrat sitt förhållningssätt till CSR ur ett lönsamhetsperspektiv. I början såg vi 

inga tydliga indikationer på att de såg sitt arbete med CSR som ett möjligt resurssparande, 

men detta har kommit att förändras under perioden. Vi tolkar därmed att möjligheter till 

insparade resurser har varit ett motiv som har påverkat H&M:s förändring av CSR-arbetet. Ett 

annat motiv till CSR-arbete, som vi menar blivit starkare under perioden, är möjligheterna till 

effektivisering av verksamheten. H&M har på senare år lyft fram detta som en förutsättning 

för företagets fortsatta lönsamhet. Vi anser därmed att CSR-arbetet blivit allt mer viktigt i 

H&M och möjligheterna att dra fördelar av att arbeta med CSR har satts i fokus.  

Då legitimitet, enligt teorin, är en förutsättning för att göra arbete med CSR strategiskt menar 

vi att det är först de senare åren H&M har kunnat integrera CSR i sin strategi. Vi anser att 

H&M under hela den studerade perioden har arbetat med CSR för att skapa och behålla 

legitimitet från samhället. Detta har varit nödvändigt för att H&M ska kunna arbeta med CSR 

som en strategi och på så sätt uppnå en konkurrenskraftig position på marknaden. Vi anser att 

legitimitet från samhället samt företagets intressenter under hela den studerade perioden har 

varit ett motiv till H&M:s CSR-arbete. Motiven till att arbeta med CSR har under senare år 

även gått mot att vara strategiska samt för att uppnå lönsamhet. 
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Figur 10 nedan sammanfattar den empiriska analysen utifrån de olika teoretiska perspektiven.  

Figur 10. Sammanfattning av slutsatserna från den empiriska analysen. 
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6. Avslutande ord 
 

I följande kapitel diskuteras studiens bidrag och generaliserbarhet. Vidare ges förslag till 

framtida studier inom ämnet. 

6.1 Diskussion 
 

Denna studie har bidragit till en ökad förståelse för hur och varför H&M, som ett stort globalt 

klädföretag, arbetar med CSR utifrån olika teoretiska perspektiv. Då studien är gjord på ett 

specifikt fallföretag kan den därmed inte generaliseras för att gälla alla företag. Dock anser vi 

att vår studie kan vara användbar även för andra företag. Den kan ge indikationer på hur 

företag kan arbeta med CSR för att uppnå legitimitet, få erkännande från intressenter samt 

uppnå strategiska och lönsamma fördelar. Motiven till arbete med CSR som lyfts fram i 

studien kan vara användbara för andra stora företag på den globala marknaden. Företagen kan 

få en ökad förståelse för varför CSR kan vara en viktig del av ett företags verksamhet. Vi 

anser även att vår studie är relevant för H&M:s konsumenter då den bidrar med information 

om vilka motiv företaget kan tänkas ha till att arbeta med frågor rörande CSR.   

 

Med den gröna trend som går i dagens samhälle har denna studie bidragit med information 

rörande ett aktuellt ämne. Slutsatserna visar motiv till varför företag kan vinna på att arbeta 

aktivt med CSR. Då CSR-arbete är fördelaktigt för samhället och genom denna studie har vi 

visat att både företaget och samhället kan vinna på ett arbete med CSR. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 
 

Då vi anser att det finns ett antal positiva motiv till att arbeta med CSR inom klädbranschen så 

menar vi att detta ämne är intressant att fortsätta studera även i andra branscher. Om det 

tydligt kan utredas vilka specifika handlingar som bidrar till dessa fördelar skulle fler företag 

kunna dra nytta av den informationen. Detta framförallt om det är möjligt att komma fram till 

vilka ekonomiska fördelar som arbete med CSR kan bidra till. Härmed tycker vi att det kan 

vara av intresse att undersöka motiven till CSR-arbete i andra branscher och även att göra en 

studie som är mer fokuserad på den ekonomiska aspekten av CSR. En kvantitativ studie som 

fokuserar på den ekonomiska aspekten av CSR kan ge information om den monetära 

avkastningen på CSR-arbete. Exempel på en framtida studie kan vara att undersöka hur 

försäljningen och lönsamheten påverkas av lansering av hållbara kollektioner. Detta gäller 

inte bara för klädbranschen utan kan även appliceras på andra branscher där hållbara tjänster 

eller produkter lanseras. Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att studera ett fall där 

en organisation förändras från att inte ha ett uttalat CSR-arbete till att utveckla detta. Därmed 

kan det tänkas att den totala effekten av att starta ett arbete med CSR skulle kunna utredas. En 

utveckling av detta kan vara en komparativ studie mellan en organisation som har ett uttalat 

CSR-arbete och en som inte har det. Detta för att se eventuella skillnader och därmed kunna 

definiera ytterligare motiv till CSR-arbete.  
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