
1 

 

Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan 

FEKK01 Kandidatuppsats 15 hp 

Maj 2010 

 

 

Mode och hållbarhet 

Fallstudie av H&M:s 

hållbarhetskommunikation 

 

 

 

Domnika Dutulescu  

Lisabeth Hiort  

Joakim Petersson  

Handledare: Cecilia Cassinger 

Examinator: Annette Cerne 



2 

Sammanfattning 

Vid genomgång av tidigare forskning visar det sig att det finns kunskapsluckor att 
fylla på området sustainable marketing communication inom modeindustrin. 
Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur modeföretag inriktat på 
masskonsumtion kommunicerar ut hållbarhet på ett trovärdigt sätt. Uppsatsen 
avser att belysa den intressekonflikt som kan råda mellan uppmuntrande av 
ständiga återköp och arbete med hållbarhet. Dagens ständigt ökande 
klädkonsumtion tär på jordens resurser och bidrar till stora mängder avfall. Detta 
gör att det blir allt viktigare att hitta en hållbar lösning där konsumtion och 
hållbarhet kan verka i samma riktning. 

Vi har valt H&M som fallföretag då företaget exemplifierar masskonsumtion och 
samtidigt är en inflytelserik aktör i modebranschen –  och därmed en betydande 
del av problematiken. Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsmetod och det 
empiriska materialet hämtas från dokumentstudier, främst av H&M:s CSR-
material, samt observationer i butiksmiljö. Empirin delas upp i fyra 
huvudkategorier: företagets hållbarhetssatsningar, arbete med hållbara material, 
kommunikation i butiksmiljön samt den hållbara kollektionen Garden Collection. 

Forskningsresultatet visar på skillnader mellan hur H&M kommunicerar och 
praktiserar sitt hållbarhetsarbete. Kommunikationen av hållbarhetsarbetet är i linje 
med teori om sustainable marketing communication och green marketing. Garden 
Collection var ett exempel på en lyckad förening av hållbarhet och moderiktighet. 
Men kritisk granskning i media och observationer i butiksmiljön tyder på att 
företagets hållbarhetsarbete inte genomsyrar hela organisationen. Budskap om 
hållbarhetsarbete och den faktiska verksamheten skiljer sig åt. Om 
kommunikation av hållbarhet ska bli trovärdig måste hela värdekedjan integreras i 
arbetet – från produktion till säljled.  

Nyckelord: Hållbarhet, Kommunikation, Mode, Sustainable marketing, H&M. 
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1. Inledning 
Först behandlas uppsatsämnets bakgrund och problematisering. Därefter följer 
vårt syfte och frågeställning och slutligen redogör vi för vilka avgränsningar som 
vi har gjort. 

1.1 Problembakgrund 

Idag mäter man ofta välfärd mellan olika länder med hjälp av BNP per capita, 
som speglar ett lands totala produktion under ett år. Den ekonomiska tillväxten 
har blivit allt viktigare med åren, den har också kommit att öka drastiskt för 
många länder i och med globaliseringen. Men ökad ekonomisk tillväxt innebär 
inte bara positiva förändringar och välfärd, utan även exploatering av världens 
resurser.  

I texten ”Marketing and the Ecological Crisis” skriver Fisk (1973) att ökande 
konsumtion leder till ökande mängder föroreningar, vilket reducerar 
beboeligheten på jorden. Alltså måste man, för att kunna fortsätta konsumera på 
den höga nivå vi gör idag, tillhandahålla funktionell avfallshantering. (Fuller, 
1999 s.8)  

Varje år slängs 21 000 ton textilier på soptippen (naturvardsverket.se, Avfall i 
Sverige 2004) medan 100 000 ton köps. (msr.se, Bakgrundsdokument för textil 
och läder) Modets cykler går allt fortare och trender känns gamla innan de ens har 
hunnit ta sig från catwalken till butiken. Kläder är inte lika dyra i dag som förr 
och kan därför konsumeras oftare och slängas snabbare. Detta i kombination med 
den miljöfarliga framställningen av textilier har resulterat i att modebranschen ses 
som en problematisk bransch när det kommer till hållbarhet. 

En svensk slänger i genomsnitt 5-10 kilo textilavfall varje år, vilket är 1-2 procent 
av allt avfall i Sverige. De gifter som tillkommer vid textiltillverkning försvinner 
inte när tyget hamnar i soporna utan koncentreras. Effekten blir att tungmetaller 
läcker ut i naturen. (Fair fashion, exhibition facts, 2009) Många av de textilier 
som slängs går att återanvända, problemet är att det finns inte många som tar till 
vara på möjligheten att omvandla de gamla tygerna till isoleringsmaterial eller 
papper. (Fair fashion, exhibition facts, 2009) 

Modeindustrin är en bransch med tydliga motsättningar mellan ständiga krav på 
ekonomisk avkastning och företagsansvar och är därmed uppsatsens 
utgångspunkt. Desto kortare modecykler och mer slit och släng-kultur, desto 
högre omsättning och vinster för modeföretagen. Samtidigt ökar trycket utifrån på 
företagen att ta ansvar för sin verksamhet. 
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1.2 Problematisering 

Problemet kring hållbart mode blir ofta en fråga som omgärdas av mycket 
dubbelmoral. Modebranschen försöker få konsumenterna att konsumera så 
mycket som möjligt samtidigt som man pratar om miljövänligt mode. I dagens 
samhälle är konsumtionen högre än någonsin. Vår identitet byggs utifrån vår 
konsumtion. (Fletcher, 2008 s. 117) De största företagen idag har väldigt korta 
produktionscykler vilket gör det möjligt för dem att få ut kläderna i butik inom 15 
dagar, exempel på detta är den spanska modekedjan Zara. (Ferdows et.al, 2004) 
Då tar man chansen att göra flera mindre kollektioner per år och säsongerna bli 
alltmer oviktiga. Modeföretagen tjänar på att man besöker butiken oftare. Att ha 
nyheter mer än två gånger per år blir mycket mer lönsamt och är en direkt 
konsekvens av våra konsumtionsbeteenden. I dagsläget handlar man inte längre 
sina höstkläder i början av hösten, utan tar kanske en shoppingrunda i veckan. 
Statistik visar att 94% av Sveriges kvinnor i åldern 16-24 handlar nya kläder 
minst en gång per månad och var femte handlar nya kläder varje vecka. 
(Naturskyddsforeningen.se, Så produceras plagget) 
Strukturen så som den ser ut idag, med två stora säsonger per år håller på att 
luckras upp totalt. Samtidigt har trender också mottrender, alltså trender som är de 
ursprungliga trendernas totala motsats. Fler och fler börjar exempelvis att värna 
om hantverket och skapandet utifrån sin egna värld i kontrast till det som 
konsumenten efterfrågar. (Ström, 2008) Modebranschen står därför inför en svår 
uppgift. De behöver kombinera tanken om hållbart mode med sitt eget 
vinstintresse.  

1.3 Tidigare forskning 
G. Birtwhistle och C.M. Moore har skrivit en artikel som heter ”Fashion clothing-
where does it all go?”(2007). Texten berör både fast fashion, alltså 
masskonsumtion inom modeindustrin och hållbarhet, men fokuserar mer på vad 
som händer med kläderna som konsumenter tröttnat på, hur de kan återvinnas och 
konsumenters attityder inför det. Vidare finns det en artikel skriven av A. Crane 
och A. Schaefer med titeln ”Adressing sustainability and Consumption” (2005) 
som behandlar konflikten mellan konsumtion och hållbarhet. De diskuterar om 
länken mellan individuella konsumenters beteende och makroproblem vid 
förståelse och inflytande på aggregerad konsumtionsnivå. Artikeln behandlar inte 
någon specifik industri. Det gjorde inte heller W.E.Kilbournes artikel 
”Sustainable Communication and the Dominant Social Paradigm: Can They Be 
Intergrated?”(2004). Denna artikel undersöker green advertising och hållbar 
kommunikation samt positionerar dessa ämnen inom den sociala paradigmen ” 
det västerländska industriella samhället”.  
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De två förstnämnda artiklarna är de som närmast kan jämföras med vår uppsats. 
Men de fokuserade inte huvudsakligen på kommunikation – vilket däremot den 
sistnämnda artikeln gjorde. Utöver dessa fanns det ett flertal som enbart 
behandlade sustainability, företagsansvar, vem som bör ta ansvar etc. Vi fann 
ingen uppsats som undersökte konflikten mellan modets cykler, masskonsumtion 
och hållbarhet. Vi hittade heller ingen artikel som behandlade hur 
kommunikationen av hållbarhet inom modeindustrin kan se ut. 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka konflikten mellan mode, masskonsumtion och 
hållbarhet.  Hur kommunicerar modeföretag hållbarhet till företagets intressenter? 
Då hållbarhet och ständig konsumtion kan ligga i konflikt med varandra. Är 
budskapen motsägelsefulla eller trovärdiga? Hur uppmärksammas 
hållbarhetsfrågor från företagets sida? 

Uppsatsen fyller en kunskapslucka då det saknas forskning inom detta område.  

1.5 Frågeställning 

Hur kommunicerar ett modeföretag som är inriktat på masskonsumtion ut 
hållbarhet till företagets intressenter på ett trovärdigt sätt?  

1.6 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till hur modeföretag kommunicerar hållbarhet till sina 
kunder. Och därmed inte undersökt vad som faktiskt görs. Anledningen till 
avgränsningen är bland annat otillräckliga resurser för granskning av 
hållbarhetsarbetet. Samtidigt är avgränsningen till kommunikation i linje med 
uppsatsens syfte. Det handlar om att undersöka hur intressenterna uppfattar 
företags arbete med hållbarhet.  
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2. Metod  
Nedan redogör vi för vår vetenskapliga ansats och forskningsmetod. Därefter 
presenteras arbetsförloppet: hur vi valt ämne och fallföretag, och hur 
datainsamlingen skett. Kapitlet avslutas med en diskussion om källkritik. 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Vetenskaplig ansats 

Det vanligaste förhållningssättet mellan teori och empiri inom samhällsvetenskap 
är så kallad deduktiv teori. Med detta menas att forskaren, med ursprung i tidigare 
kunskap inom forskningsområdet, utformar (deducerar) en eller flera hypoteser. 
Dessa översätts till företeelser som går att utforska och underkastas empirisk 
granskning. Enkelt förklarat så skapar forskaren först en frågeställning för att 
sedan kontrollera hur väl den överensstämmer med verkligheten. Hypoteserna 
bekräftas eller förkastas. Induktiv teori å andra sidan fungerar på ett motsatt sätt: 
först görs observationer och därefter dras generaliserbara slutsatser. Det bör 
tilläggas att det är vanligt förekommande med blandformer av deduktiv och 
induktiv teori – den induktiva processen kan ha inslag av deduktion och vice 
versa. (Bryman & Bell, 2005 s. 23) 

Vår vetenskapliga ansats är av både induktiv och deduktiv karaktär. 
Frågeställningen, hypotesen, formulerades innan insamlingen av empiriskt 
material tog vid. Men samtidigt så har de empiriska fynden, och förväntade 
sådana, varit vägledande när vi har valt ut författare inom sustainabilitylitteraturen 
till teoridelen. Uppsatsens fokus har hela tiden legat på motsättningen mellan 
modeindustrins karaktär med modecykler och fast fashion, men frågeställningen 
har ändrats flera gånger efter uppskattning av genomförbarhet och förväntat 
empiriskt material. Med tanke på detta tillvägagångssätt så anser vi att uppsatsen 
har en övervikt mot den induktiva teoribildningen. Detta kan grunda sig i att vi är 
jämförelsevis oerfarna forskare och inte har den erfarenhet som krävs för att 
skapa hypoteser utifrån tidigare erfarenheter inom forskningsområdet. 

2.1.2 Forskningsmetod 

Kvalitativ forskningsmetod beskrivs ofta med en slags negativ definition -  det 
vill säga den metod som inte är kvantitativ. Forskaren som bedriver kvalitativ 
forskning undviker kvantitativa forskningsmetoder såsom enkäter eller statistiska 
undersökningar. Faran med en sådan definition är att det kan tolkas som att man 
lägger en värdering i metodvalet, så att den kvalitativa forskningsmetoden 
implicit överordnas dess kvantitativa motsvarighet. Men faktum är att valet 
mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod ska grunda sig i vad forskaren 
försöker ta reda på. Fördelar som brukar nämnas med den kvalitativa 
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forskningsmetoden är dess flexibilitet, vilket kan uppmuntra forskaren till 
innovation. Å andra sidan kan denna flexibilitet kritiseras som ett tecken på 
bristande struktur i forskningsverksamheten. Kvantitativ forskningsmetod, med 
sina ”hårda fakta”, beskrivs ofta som värderingsfri och objektiv. Men om en 
sådan värderingsfrihet och objektivitet överhuvudtaget existerar i 
samhällsvetenskap är föremål för diskussion. (Silverman, 2001 s. 25f) 

Det står klart att vår forskningsmetod är kvalitativ. Vi försöker inte mäta resultat i 
siffror och storlekar (för att använda en negativ definition). Flexibiliteten har 
gynnat oss under arbetets gång då vi haft möjlighet att anpassa frågeställningen 
efter nya empiriska upptäckter och efter att ha blivit mer förkovrade i ämnet. 
Samtidigt så har vi märkt av det som brukar tillskrivas som forskningsmetodens 
nackdel. Bristande struktur har flera gånger under resans gång fått oss att undra: 
Vilken riktning tar den här uppsatsen? Och vad är det egentligen som är vår 
frågeställning? Det hade troligen blivit mindre sådana tvivel med ett kvantitativt 
arbetssätt, med en tydligare strukturerad arbetsgång. Samtidigt så upplever vi att 
det ligger i uppsatsämnets natur att välja en kvalitativ forskningsmetod. När det 
handlar om att mäta ”mjukare fakta”, som sustainability i modebranschen, följer 
det naturligt att inte presentera siffror och stapeldiagram. 

För att besvara frågeställningen använder vi oss av dokumentanalys och 
observationer. Med dokumentanalys menas att tonvikten ligger på dokument som 
inte producerats på begäran av oss forskare. (Bryman & Bell, 2005 s. 424f) 
Anledningen till att vi valde observation som undersökningsmetod beror på att det 
är ett effektivt sätt att samla information om H&M:s verksamhet, i dess naturliga 
kontext. (Silverman, 2001 s. 13f) 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Val av ämne 

Anledningen till vi har valt att granska sustainability i modebranschen är vårt 
gemensamma intresse för frågan. Två av gruppmedlemmarna har inriktat 
kandidatprogrammet i ekonomi mot mode, och den sista gruppmedlemmen har ett 
genuint intresse för samhällsfrågor. Det finns en klar motsättning mellan en 
bransch, vars själva livsnerv är korta modecykler och ständiga återköp, och att 
bedriva en verksamhet som skonar miljö och naturresurser. Denna konflikt är 
värd att belysa och kanske exemplifieras den allra bäst med just modebranschen. 
Sustainability i modebranschen är också något som ligger rätt i tiden. Under det 
senaste decenniet har så gott som alla stora modeföretag valt att kommunicera 
samhällsansvar – Lindex, H&M för att nämna några. 
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2.2.2 Val av fallstudieföretag 
Vi har valt att göra en fallstudie av modeföretaget H&M. Valet grundar sig dels i 
att företaget har valt att profilera sig som ett företag som tar samhällsansvar och 
dels i att företaget är en multinationell jätte med stort inflytande i branschen. 
Profileringen mot hållbarhet tar sig bland annat uttryck i att företaget använder 
och prövar nya hållbara material i sina produkter och att företaget bidrar med 
resurser till katastrofhjälparbete. Samtidigt är H&M:s verksamhet ett bra exempel 
på uppsatsens fokus – motsättningen mellan slit och släng-kultur och 
hållbarhetstänk. Det handlar om relativt billiga klädesplagg med begränsad 
livslängd och uppmuntrande av ständiga återköp. 

H&M grundades i Västerås 1947 utav Erling Persson. Idag finns företaget i 37 
länder och har över 2000 butiker. Filosofin för företaget är ”att ge dig mode och 
kvalitet till bästa pris”. (Om H&M, hm.se) 

När det handlar om fallstudier är det vanligast att utgå från en kvalitativ metod, 
vilket vår uppsats är ett exempel på. Det som är kännetecknande för fallstudier är 
att forskaren väljer att belysa unika drag från ett specifikt fall (ett så kallat 
idiografiskt synsätt). Kombinationen kvalitativ forskningsmetod och fallstudie 
tenderar att generera ett induktivt angreppssätt. Även i detta avseende följer vår 
uppsats normen. Till skillnad från andra typer av forskning så gör inte fallstudier 
anspråk på att vara generaliserbara eller representativa. Det går helt enkelt att dra 
generella slutsatser från studier av ett enda fall. Det handlar inte heller om ett 
urval ur en population som fallet är i exempelvis enkätundersökningar. 
Fallstudieforskaren syftar inte till att generalisera till andra fall eller populationer. 
Men ett visst mått av teoretisk generaliserbarhet kan hävdas utifrån fallstudier. 
Exempelvis visa på någon verklighetsförankring eller mening i abstrakta begrepp. 
Målet med vår fallstudie av H&M är således inte att generera någon universala 
fakta som går att applicera på andra fall. Det handlar istället om att undersöka i 
vilken utsträckning teoretiska idéer har stöd i empirisk data. (Bryman & Bell, 
2005 s. 71ff)  

2.2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen i uppsatsen består av både primär- och sekundärdata. Insamling 
av material har främst skett via Lunds universitets gemensamma katalog, 
LOVISA, och ELIN@Lund (Electronic Library Information Navigator). Under 
uppsatsarbetets början var intentionen att intervjua någon i H&M:s ledning med 
ansvar för CSR-frågor. Men det visade sig inte vara praktiskt genomförbart. 
Därför har vi fått anpassa oss till situationen och använt oss av det empiriska 
material som finns att tillgå. 

Primärdata 
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Primärdatan består av observationer i företagets butiker. Vi agerade ”mystery 
shoppers” (det vill säga utgav oss för att våra kunder) i två av H&M:s butiker, en 
butik i Malmö och en i Köpenhamn, för att få en uppfattning om hur företaget 
kommunicerar hållbarhet i butiksmiljön. Forskarna deltog i processen och 
interagerade med butikspersonalen för att få en uppfattning om deras kunskap i 
ämnet. Fältanteckningar fördes för att kunna återge händelseförloppet med 
precision. Med utgångspunkt i Golds välciterade klassifikation av roller som en 
deltagande observatör kan anta, så är rollen ”observatör-och deltagare” den mest 
tillämpbara. Det handlar om intervjuer och observationer – men knappast om 
delaktighet. (Bryman & Bell, 2005 s. 343) 

Butikerna valdes ut då de ligger i större städer och därmed får anses vara en 
betydande del av H&M:s marknadsstrategi. Det som undersöktes var de 
ekologiska plaggens placering, anställdas kunskap om plaggen samt vilka textiler 
och fibrer som används. Av praktiska skäl var inte alla gruppmedlemmar på plats 
vid observationerna – Domnika och Lisabeth besökte butiken i Malmö och 
Joakim besökte butiken i Köpenhamn. Vi är medvetna om att resultatet kanske 
hade sett något annorlunda ut om alla forskare hade varit på plats vid samtliga 
observationer. 

Sekundärdata 

Uppsatsens sekundärdata består av elektronisk litteratur. Det handlar om 
massmedieprodukter och virtuella produkter. Massmedieprodukter som används 
är tidningsartiklar från bland annat New York Times. Vi har velat fånga 
information om H&M från ett kritiskt granskande perspektiv för att balansera 
informationen som företaget publicerar. När det gäller massmedieprodukter är det 
viktigt att ta ställning till autencitetsfrågor. Det är bland annat svårt att veta om 
artikelförfattaren har tillräcklig kunskap i ämnet. Det är också viktigt att vara 
uppmärksam på förvrängningar och felaktigheter i artiklarna. (Bryman & Bell, 
2005 s. 436) 

Virtuella produkter som vi använt oss av är huvudsakligen H&M:s CSR-material 
på den officiella hemsidan men även företagets hållbarhetsrapport samt 
modebloggar. Det har fokuserats på CSR-materialet på hemsidan då denna 
information är bäst lämpad för att besvara uppsatsens frågeställning. Det handlar 
om hur H&M kommunicerar ut sina satsningar på hållbarhet. När det gäller 
hållbarhetsrapporten har vi analyserat hur den presenteras och det faktum att 
företaget överhuvudtaget har en sådan. En djupare analys av den flera hundra 
sidor långa hållbarhetsrapporten hade överskridit ramen för uppsatsen. 
Anledningen till att hållbarhetsrapporten har analyserats är att det är en kanal där 
H&M kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till andra av företagets intressenter än 
kunderna – aktieägare, myndigheter, icke-vinstdrivande organisationer med mera. 
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Modebloggarna var de enda källorna till information som hittades om H&M:s 
kollektion med hållbart mode – Garden Collection. Vi har valt att analysera 
kollektionen då den tydligt exemplifierar en ambition att kombinera 
hållbarhetstänk och moderiktighet. Virtuella produkter bidrar till en del osäkerhet 
när det gäller autencitet – vem som helst kan starta en webbsida, trovärdighet – 
man måste vara uppmärksam på skevheter, representativitet – ständig förändring 
på internet bidrar till osäkerhet och webbplatser är också ökända för obegripligt 
fikonspråk. (Bryman & Bell, 2005 s. 437) 

2.2.4 Diskussion om källkritik och objektivitet 

Vi har genomgående försökt välja ut författare med expertis och auktoritet inom 
sitt ämnesområde (Bryman & Bell och Peattie & Crane för att nämna några). 
Dessa får anses vara pålitliga källor som är flitigt använda i den 
företagsekonomiska forskningsdisciplinen. Tryckta publikationer i ansedda 
tidningar som Harvard Business Review och Journal of Macromarketing får också 
anses vara tillförlitliga källor. När det gäller den elektroniska litteraturen som vi 
har använt oss av så är inte källornas auktoritet lika självklar. Det handlar om 
modetidningar och bloggar samt H&M:s CSR-material – mycket subjektivt 
tyckande och välsmort PR-maskineri. Med detta i åtanke har de sistnämnda 
källorna granskats med ett mer kritiskt förhållningssätt.  

Samtidigt så är informationsurvalet en källa till subjektivitet. Det står klart att 
underliggande värderingar påverkar oss i vad som väljs och väljs bort. Våra 
värderingar speglas också i vårt insamlande av primärdata, i observationerna i 
H&M:s butiker. Intryck är till sin natur subjektiva och vilka frågor som ställs och 
inte ställs till butikspersonalen påverkas av vår bakgrund och kunskap i ämnet. 
Objektivitet kan vara ett mål att eftersträva men inte att försöka hävda att 
uppsatsen är fullständigt objektiv. 
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3. Teori 
I teorikapitlet presenteras de teoribildningar som utgör uppsatsens utgångspunkt. 
Först reder vi ut vad begreppet sustainability innebär, och därefter följer avsnitt 
om sustainable marketing och modets cykler. 

3.1 Konceptet sustainability 

Sustainability kan definieras enligt följande: att garantera att våra handlingar inte 
påverkar jorden och dess naturresurser på ett sådant sätt att dess fortlevnad hotas 
på lång sikt. Med en bredare definition tas även aspekter som ekonomisk balans, 
ekologiska- och sociala mål och konsekvenser med. En annan flitigt citerad 
definition är nödvändigheten att tillgodose behoven för den nuvarande 
generationen utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina 
behov. Den sistnämnda förklaringen låter storslagen – men frågan huruvida den 
västerländska livsstilen och konsumtionen behöver förändras radikalt lämnas 
obesvarad. 

Förhållandet mellan konsumtion och hållbarhet kan angripas på två olika sätt. Det 
så kallade objektiva förhållningssättet beräknar den maximala nivån av 
konsumtion som jorden klarar av och vilka åtgärder som krävs för att hålla sig 
under denna konsumtionsnivå. Ett exempel på detta är beräknandet av ekologiska 
fotavtryck, det vill säga hur mycket mark/landmassa som krävs för att 
upprätthålla en individs konsumtion. Det framkommer att den genomsnittlige 
amerikanen behöver 9,7 hektar land, att jämföra med 5,35 för den genomsnittlige 
britten och 0,47 hektar för invånare i Mocambique. Med detta i åtanke vore det 
rimligt att styrande i länder som USA och Storbritannien skapar 
handlingsprogram för att minska konsumtionen till en rimlig nivå. Det står klart 
att jordens resurser inte på långa vägar skulle räcka till om hela jordens 
befolkning skulle komma upp i samma konsumtionsnivåer som råder i 
västvärlden. För att åstadkomma ett hållbart samhälle föreslås användande av 
försiktighetsprincipen, som gör gällande att man måste bevisa att en handling är 
ofarlig – innan planerna sätts i verk. Teoribildningen menar att det minst kommer 
att krävas en stabilisering av den totala nuvarande konsumtionsnivån, om inte till 
och med en minskning, för ett hållbart samhälle. Det tolkande förhållningssätt slår 
fast att såväl företag som regeringar, genom internationella miljöavtal, bör sträva 
efter en hållbar konsumtionsnivå. Det handlar om att  använda sig av 
försiktighetsprincipen och att minska konsumtionen i överflödssamhället. (Crane 
&Schaefer, 2005) 
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3.2 Sustainable marketing 

3.2.1 Översikt av sustainable marketing 

Skadan som masskonsumtionen åstadkommer på världens eko-system har kommit 
att bli ett problem i världsklass. Frågan är hur vi ska lyckas styra 
konsumtionsprocesser för att de ska möta folkets behov och samtidigt motverka 
förödande konsekvenser för våra grundläggande livsuppehållande system. (Fuller, 
1999 s. 1) 

Hawken säger följande i the ecology of commerce: ”Business has three issues to 
face: what it takes, what it makes and what it wastes”. “What it takes” refererar 
till material och energi som flyttas från jordens eko-system. ”What it makes” står 
för handelsprodukter, varor och tjänster som utvinns från dessa resurser genom 
industriella omvandlingsprocesser. ”What it wastes” representerar ekokostnaderna 
definierade som de kollektiva kostnaderna för avfall, föroreningar och det 
fortgående nedbrytandet av naturens system vilka är konsekvenser från ”taking”- 
och ”making”-processerna.(Fuller, 1999 s. 2) 

Det finns en fundamental brist inom företagsverksamheten – nonchalerandet av 
eko-systemen. Peter Bruckner sa ”Det finns bara en giltig definition för 
företagens syfte: att skapa en kund”. Beslut om vilka produkter som ska tillverkas 
(what to make) och hur man ska erbjuda dem till kunder är klassiska frågor för en 
marknadsföringsstrateg. Men dessa frågor är också avgörande för What to take. 
Både making och taking processerna har effekter på ekokostnader i form av 
avfall, föroreningar och skador på eko-systemen. Som The Economist skriver 
”Produkten är problemet”, men detta uttalande ger också utrymme för en 
möjlighet; skapa nya produktsystem som uppnår en hållbar produkt för både 
konsumenter, producenter och ekosystem. (Fuller, 1999 s. 2) 

3.2.2 Definition av sustainable marketing 

The process of planning, implementing, and controlling the development, pricing, 
promotion, and distribution of products in a manner that satisfies the following three 
criteria:  

(1) Customer needs are met 
(2) Organizational goals are attained 
(3) The process is compatible with ecosystems. 

Hållbar marknadsföring representerar en ny paradigm, för att implementera denna 
bör man erkänna fem grundsatser. 

Grundsats nr 1: Ekosystem utgör fysiska begränsningar på 
marknadsföringsbeslut. Då eko-system har en icke-förhandlingsbar position bör 
marknadsföringsstrategier för miljöinverkan och ekokostnader bli standardrutiner. 
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Grundsats nr 2: Produktlivscykeln utgör den lämpliga beslutsramen. 
Ekosystemens inverkan utgör ett kollektivt resultat av många beslut från 
människor och organisationer genom tiderna. Därför passar produktlivscykeln 
som redskap för att förstå miljökonsekvenser, problem och hållbara 
marknadsföringslösningar. 

Grundsats nr 3:Förhindrande av föroreningar och resursåterhämtning är mycket 
lämpade strategier för att uppnå hållbarhet.  

Grundsats nr 4: Multiplikatoreffekter existerar i små miljöförbättningar (som 
eko-kostnadsbesparingar) från företag och kunder på mikronivå som översätts till 
stora absoluta förändringar på makronivå. 

Grundsats nr 5: Sustainable marketing är inte en övning i företagsaltruism. 
Marknadsstrateger som sysslar med hållbar marknadsföring får inte glömma det 
faktum att kunders behov och organisationens mål fortfarande är fullständigt 
nödvändiga vilkor som måste mötas för att uppnå miljöanpassning. (Fuller, 1999 
s. 4ff) 

3.2.3 Sustainable Marketing Communication 

Kommunikation är en del utav marknadsmixen och har som roll att influera 
konsumenten positivt nu och i framtiden. Detta görs genom de fyra vanligaste 
verktygen i kommunikationsmixen: reklam, personlig försäljning, säljfrämjande 
åtgärder och PR (Public Relations). (Fuller, 1999 s.223) Informationen som 
företaget väljer att kommunicera ut i sin sustainable communication kommer ofta 
från vad företaget har valt att göra i sin marknadsmix som gynnar miljön och till 
exempel genererar mindre avfall eller mindre utsläpp i olika delar utav 
produktionskedjan. På en marknad med konkurrens syftar sustainable 
communication till att genom komplett och lämplig information om olika 
produktalternativ få konsumenten att göra ett val baserat på information. Ett 
företag kan också välja att använda sig utav information kring företagets arbete 
med sustainability för att få konsumenten att välja det egna företagets 
miljövänliga produkt framför ett annat företags miljöfarliga produkt. (Fuller, 1999 
s. 224)  

Miljöfrågor är ofta svåra att greppa och förstå för en kund och därför kan det vara 
svårt för företag att tydligt kommunicera ut sitt sätt att arbeta med sustainability. 
Företag som lyckas kan dock dra stora fördelar utav detta. Det som anses som 
farligt för miljön såsom avfall och utsläpp, som i det långa loppet leder till en 
sämre hälsa och miljö för människor, är svårt att visa i siffror och få konkreta och 
därmed svåra att kommunicera ut. På grund av den forskning som görs kring 
miljöfrågor kan budskap från företag och forskare krocka vilket gör det svårt för 
kunden att ta till sig företagets budskap. Dessutom kan det vara svårt för kunden 
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att välja en produkt för att den gör något bra för miljön i framtiden. Det långa 
tidsperspektivet känns inte naturligt för kunden. (Fuller, 1999 s. 224) 

Idag har dock många märkt att miljön inte är vad den en gång var och har börjat ta 
större ansvar för sin konsumtion vilket har lett till att kunden har börjat ifrågasätta 
många företag och deras ansvar och engagemang för miljöfrågor. Kunden vill 
veta vad produkten innehåller, hur tillverkningen påverkar miljön samt om 
produkten går att återvinna och hur företaget tar hand om sitt eget avfall. 
Utmaningen med sustainable marketing communications, som är att förse 
konsumenten med meningsfull miljöinformation, kan liknas vid att skilja agnarna 
från vetet. Fuller hänvisar till Peattie som beskriver problemet med sustainable 
marketing communcation på följande sätt ”Communicating successfully is not 
simply a question of putting out positive messages regarding eco-performance. It 
involves becoming involved in a multiparty dialogue about business and the 
environment” (Fuller, 1999 s. 224f). Detta kan tolkas som att det inte räcker för 
företagen att säga att de är involverade i sustainability arbete utan att de även 
måste visa det genom att aktivt bidra till dialogen kring sustainabilityarbete och 
företag.  

3.2.4 Syfte med sustainable market communications 

Syftet med sustainable communication är att skapa en bild av företaget som 
ansvarsfullt när det kommer till miljöfrågor och på så sätt få kunden att välja 
företagets produkter framför andra företags produkter. Det är dock inte så enkelt. 
Företag måste kommunicera sin sustainability till två parter. För det första måste 
de utbilda företagets investerare kring sustainability och för det andra skapa och 
underhålla en trovärdighet i sin kommunikation av sustainability både för 
produkterna samt för själva företaget som ligger bakom, gentemot kunden. Ett av 
problemen med sustainable kommunikationen är att många äldre personer har 
svårt att ta till sig miljötemat då de inte har fått samma undervisning i 
miljöpåverkan som många yngre har fått i skolan. För många äldre är nya 
produkter och slit och släng-kultur tecken på framsteg vilket i sin tur rimmar illa 
med sustainability. Det kan även vara svårt för den äldre delen av befolkningen 
att förstå den explosionsartade befolkningsökning som har skett i många u-länder 
och som har lett till att den del av världen som har det bra måste dela med sig av 
sina resurser och kunskap. Detta visar ytterligare hur viktigt det är sustainability 
market communication för att lära de äldre generationerna hur företag arbetar.  

3.2.5 Mål med sustainable market communication 

Kommunikation av sustainability är komplex. Kommunikationen ska inte bara nå 
ut till kunder, relevanta investerare, företagets anställda, aktieägare utan även till 
miljöorganisationer. Särskilt samarbete med miljögrupper som kämpar inom 
området sustainable kommunikation gör det möjligt för företag att undvika 
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motsägelsefulla relationer genom förbättrade kommunikationer och samtidigt 
kunna genomföra trovärdig kommunikation som uppfyller målen för alla parter. 
(Fuller, 1999 s. 227) 

Kotler har satt upp tre nyckelområden när det kommer till utveckling av 
kommunikation i marknadsföringssyfte. Första är meddelandets innehåll, sedan 
meddelandets struktur och format där det ska bestämmas vad som ska sägas 
logiskt och symboliskt, tredje delen är meddelandets avsändare. (Fuller, 1999 s. 
229) 

Forskning visar att de vanligaste teman när det gäller kommunikation av 
sustainability är: 

Zeitgeist: Reflekterar tidsandan som innehåller ett miljövänligt perspektiv och en 
medvetenhet. Genom att använda sig av uttryck som miljövänligt och 
miljöanpassat eller koppla produkten till en miljöorganisation så speglar företaget 
ett ansvarstagande i enlighet med tidsandan.  

Känslor: Använda känslor så som rädsla, skyldighet, humor eller värme i 
marknadsföringen.  

Rationell/Finansiell: Använda lågt pris i reklamen eller hävda att en viss del av 
pengarna för produkten går till välgörande ändamål. 

Hälsa: Betona vikten av bra hälsa och hur miljön kan förbättra denna. Kanske 
trycka extra mycket på vad i den miljövänliga produkten som får kunden att få en 
bättre hälsa.  

Företaget: Visa hur företaget i stort tar ett ansvar för miljön och vad man gör för 
att förbättra den. 

Intyg: Genom att använda sig av en kändis eller expert på området förstärks 
budskapets trovärdighet. 

Komparativa fördelar: Göra en direkt jämförelse mellan “gröna” och “vanliga” 
produkter. (Fuller, 1999 s. 231) 

Utöver olika teman för att sätta en generell ton på kommunikationen så behövs 
påståenden i kommunikationen som mer tydligt kommunicerar ut budskapet. 
Carlson, Grove och Kangun har enligt Fuller (1999, s. 231) gjort en studie av 100 
annonser av miljövänliga produkter och då kommit fram till följande lista av 
påståenden som använts vid marknadsföringen. 

Produktfokuserade påståenden: Fokus ligger på produktens miljövänliga 
egenskaper. 
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Processfokuserade påståenden: Behandlar ett företags interna teknologi för 
produktion eller avfallshantering. 

Image förstärkande påståenden: Associerar ett företag med ett engagemang för 
miljö och kanske ett särskilt miljöproblem som man engagerat sig i att lösa. Detta 
miljöproblem bör med fördel vara ett som intresserar och engagerar många 
människor.  

Påståenden baserade på fakta: Presentera fakta om hur miljöförstöringen ser ut. 
Till exempel, regnskogen förstörs i en takt med 2 hektar per sekund.  

(Fuller, 1999 s.231f) 

3.3 Green Marketing 
Peattie och Crane presenterar i artikeln ”Green marketing: legend, myth, farce or 
prophesy” (2005) några av de misstag som gjordes i början av 1990-talet då green 
marketing först introducerades som term. Genom att titta på dessa misstag som 
tyvärr inte ledde till en utveckling av den gröna marknaden utan snarare fick den 
att verka som en övergående trend, så kan företag lära sig hur de ska gå till väga i 
sin gröna marknadsföring. Peattie och Crane menar att företag fokuserade för 
mycket på produktion, sälj, kostnader och PR men glömde att ta med kunden och 
dennes behov i marknadsföringen. Man valde att arbeta in green marketing i 
företagets olika delar istället för att få marknadsföringen att genomsyra hela 
företaget och dess sätt att arbeta. Peattie och Crane menar därmed att alla 
företagets delar så som produktionen, konsumtionen och avfallshantering måste 
ske i enlighet med företagets gröna profil.  

Artikeln tar även upp det paradoxala i att konsumenter uppmuntras till att köpa 
nya gröna produkter och därmed stilla sitt dåliga samvete, samtidigt som de 
produkter de redan äger kastas bort och bidrar till ett mindre hållbart samhälle. 
Peattie och Crane menar då att sustainability och green marketing borde 
kommunicera en medvetenhet kring hur produkter går att återanvändas, 
underhållas, delas och kanske till och med lämnas tillbaka till butiken där man 
inhandlat den. (Peattie & Crane, 2005)   

Peattie och Crane tar upp ett problem som kommer med de flesta nya fenomen – 
otålighet. I vågen med green marketing och sustainability kommer också en 
förväntan om att se resultat direkt men sådant tar tid när det gäller miljön. Genom 
att skapa produkter som är miljövänliga så antas dessa produkter vara bättre än de 
som redan finns ute på marknaden ur ett miljöperspektiv, men de förväntas inte 
kosta mer än de redan befintliga produkterna. Dessutom är det svårt att få 
konsumenter att överge gamla konsumtionsmönster till fördel för de nya 
miljövänliga produkterna. Peattie och Crane (2005) poängterar att det inte går att 
bygga en marknad på att enbart sälja till de redan medvetna konsumenterna utan 
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menar även på att man måste övertyga den stora massmarknaden. Detta kan dock 
bli svårt då man först måste få konsumenterna att förstå begreppet sustainability 
samt få dem att lita på de stora företagen.  

3.4 Produktlivscykeln 
Enligt Kotler följer de flesta produkter en så kallad produktlivscykel. Det är en 
produkts försäljning och vinst från lansering och fram till dess att produkten 
försvinner från marknaden. (Kotler, 2008 s. 571) Cykeln kännetecknas av att först 
börja med en liten försäljning för att sedan sakta öka till en viss topp och sedan 
sakta minska igen. Alla produkter följer en produktlivscykel men de har olika 
längd.  

Kotler talar i Principles of Marketing (2008 s. 572) om de olika sorters 
produktlivscykler. De är följande: style, fashion och fad.  

Style är när en produkt säljer under en längre tid men blir mer eller mindre 
populär utöver tiden. Den kan gå ner i försäljning men återkommer ofta senare i 
tiden. Exempel på detta är olika inredningsstilar som har kommit och gått genom 
århundradena.  

Fashion är något som är populärt till en början men där intresset minskar med 
tiden. Populariteten växer långsamt, stabiliseras ett tag för att sedan långsamt avta 
igen. (Kotler 2008 s. 572)  

Fads är korta perioder utav ovanligt hög försäljning på grund av högt intresse från 
kunder. En fad kommer snabbt blir populär hos många för att sedan toppa tidigt 
och avta fort. En fad kan vara en del av en vanlig produktlivscykel och 
återkomma senare i tiden. Eller så är den hela produktens livscykel och 
återkommer inte igen. Fads attraherar människor som söker spänning och vill ha 
något som urskiljer dem från andra eller något som de kan prata om med andra 
människor. Fads överlever i allmänhet inte särskilt länge och tillfredsställer därför 
inte behovet särskilt länge. (Kotler 2008 s. 572)  

3.5 Modets cykler 

En trendcykel rör sig genom konsument segment genom teorierna om trickle-up, 
trickle-down och trickle-across. Trickle-down betyder att trenden skapas i de 
högre samhällsskikten och att de lägre sedan tar efter. När de övre klasserna ser 
att de undre börjat ta efter kan de inte längre fortsätta att behålla modet eftersom 
mode är ett sätt att definiera identiteten utåt. Därför byts modet om, ofta till totala 
motsatsen för att tydligt markera skillnad, och en ny cykel skapas. Trickle-up 
motsvarar samma fenomen fast tvärtom, trenden startar då i de lägre 
samhällsskikten och arbetar sig uppåt i samhällsklasserna, ett exempel på detta är 
punken. Trickle-across teorin säger att modet adopteras simultant av de övre och 
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undre klasserna i det moderna samhället, eftersom kläderna släpps i höga och låga 
prisklasser i princip samtidigt. (Brandon, 2005 s. 148)  
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4. Empiri och analys 
I det här kapitlet behandlas empirin som vi erhållit genom dokumentstudier och 
observationer. De empiriska fynden tematiseras i fyra kategorier. Efter varje 
empiridel följer en analys med utgångspunkt i teori om sustainability, green 
marketing, produktlivscykeln och modets cykler. 

4.1 H&M:s hållbarhetssatsningar 

4.1.1 Företagsansvar 

På HM.com presenterar företaget sina satsningar på hållbarhet under vinjetten 
”Företagsansvar”. 

H&M:s affärsidé är att erbjuda våra kunder mode och kvalitet till bästa pris. På 
H&M betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska motsvara eller överträffa 
kundernas förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske under goda 
förhållanden och att våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar 
för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig 
förutsättning för att H&M ska växa med fortsatt god lönsamhet. Här förklarar vi 
hur vi gör det. 

På detta sätt presenterar H&M sitt arbete med företagsansvar. Att H&M menar att 
ansvar för miljö och människor är en viktig del för god lönsamhet, är i linje med 
Crane & Schaefers definition av sustainability. Det går också att dra en parallell 
till grundsats nr 5 i sustainable marketing-definitionen – det ska inte vara en 
övning i altruism utan organisationens mål är fortfarande det centrala. H&M ser 
företagsansvar som en grogrund för lönsamhet. 

Ingrid Schullström, som är CSR Manager på H&M, rapporterar kontinuerligt om 
vilka satsningar som klädkedjan arbetar med för tillfället. Nedan följer några av 
de senast publicerade nyheterna inom företagsansvar som är relaterade till 
sustainability, presenterade av Ingrid Schullström. 

H&M is a council member of the Better Cotton Initiative. They are currently 
looking for a Supply Chain Manager and I decided to give them a hand by 
spreading the word: BCI is recruiting a Supply Chain Manager. This essential role 
works primarily with the Better Cotton Fast Track Program, ensuring that the 
market linkage – connecting supply with demand – of Better Cotton is realized, and 
involves working with ginners, retailers, suppliers, and traders to enable the 
sustainable trade of Better Cotton. Application deadline is 20 May.  

Företaget visar på ett nära samarbete med Better Cotton Initiative, som är en 
organisation som verkar för hållbar utveckling inom bomullsproduktion. 
(bettercotton.org) Det är tydligt att H&M försöker skapa legitimitet genom 
förtroendeuppdrag i en miljöorganisation. Något som Fuller betonar är vikten av 
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att delta i dialogen kring sustainability. Fuller menar också att samarbete med 
miljögrupper förstärker trovärdigheten i miljöfrågor. 

Today we celebrate Earth Day, or at least we should. It seems that a cloud of ash is 
literally over shadowing everything else at the moment, but we must not forget that 
climate change is still a burning issue. I take the opportunity to announce that on 
April 27th H&M will publish our Sustainability Report for 2009. Among other 
things we will report on our CO2 emissions target. Look out for the report on this 
site. I can promise interesting reading! (Ingrid Schullström) 

Ingrid Schullström påminner om Earth Day, som syftar till att uppmärksamma 
världens miljöproblem. (earthday.org) Detta kan tolkas som ett reflektion av 
tidsandan med ett miljövänligt perspektiv, så kallad zeitgeist, som Fuller tar upp 
som tema i sustainable marketing communications. Arrangemang som syftar till 
att skapa medvetenhet om miljöfrågor ligger rätt i tiden – något som H&M 
utnyttjar i sin kommunikation för att framstå som ansvarstagande. Hon berättar 
också om företagets hållbarhetsrapport som kommer att behandlas i  uppsatsens 
nästa avsnitt. 

In the wake of the failure to reach a legally binding agreement in Copenhagen, 
H&M is pleased to announce a new reduction target for our CO2 emissions. We 
pledge to reduce our emissions intensity by 5% per year until 2012. 

Nya mål för reducerade koldioxidutsläpp är ett exempel på ett imageförstärkande 
påstående som Fuller skriver om. H&M väljer ett miljöproblem, klimathotet, som 
engagerar många människor och bidrar till en lösning på problemet. Det är också 
en av de tre uppgifter som företag har att handskas med, som Hawken tar upp – 
nämligen ”what it wastes”. Koldioxid är ett kollektivt avfall från H&M:s 
verksamhet, vilket kräver att företaget engagerar sig i frågan. Målet med 
reducerade koldioxidutsläpp är även i linje med grundsats 3 för kommunikation 
av hållbarhet, som slår fast att förhindrande av föroreningar och 
resursåterhämtning är lämpliga strategier för att uppnå hållbarhet. 

4.1.2 Hållbarhetsrapport 

I H&M:s Hållbarhetsrapport presenteras årligen strategin för hållbar utveckling 
(Företagsansvar, hm.se). Så här sammanfattas rapporten: 

We developed our new sustainability strategy in 2008 and started launching it in 
early 2009. The aim of the strategy is to help us become a business where 
sustainability is a natural and fully integrated part of everything we do, and a 
responsibility that all our departments share and manage together. 

The new strategy means that H&M moved away from having a CSR department 
that coordinates all our sustainability activity. Instead, our CSR department now 
supports the other departments, guides and advises them as they set and move 
towards their own sustainability goals. 
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Sustainability for H&M covers three areas: People, Planet and Profit. We believe 
that these three areas are deeply interconnected and cannot be treated separately. 

We have a sustainability vision and a sustainability policy. In order to achieve the 
vision and implement the policy, we have defined long-term goals as part of our 
sustainability strategy. At the core of our strategy is the aim to carefully balance 
between People, Planet and Profit to ensure the choices we make are sustainable in 
the long run. 

H&M menar att ansvaret för CSR-arbetet numera inte bara ligger på den berörda 
avdelningen, utan att det är hela organisationens ansvarsområde. CSR-
avdelningen ska vägleda organisationens olika delar i deras strävan att uppnå 
hållbarhetsmål. Detta är i linje med Peattie & Crane som slår fast att 
hållbarhetsarbetet måste genomsyra hela företaget. 

Fuller menar att företag måste kommunicera ut sitt arbete med sustainability till 
två parter – investerare och kunder. Man kan se hållbarhetsrapporten som ett sätt 
för H&M att upplysa företagets investerare om arbetet och därmed skapa 
trovärdighet. 

Tre huvudområden inom hållbarhetsarbetet lyfts fram: people, planet och profit. 
Dessa påstås vara djupt relaterade och går inte att separera. Att företaget betonar 
vikten av att balansera huvudområdena kan tolkas som att företaget erkänner en 
motsättning. Satsningar på profit kan exempelvis ske på bekostnad av planet. Och 
satsningar på people kan ske på bekostnad kan ske på bekostnad av profit. 

H&M:s övergripande mål kan tolkas som ett tillämpande av 
försiktighetsprincipen, som Crane & Schafer föreskriver. Det handlar om att 
försäkra att planerna inte är skadliga på lång sikt innan planerna sätts i verket. 

4.1.3 Negativ publicitet 

I Januari 2010 skriver New York Times att det hittats sopsäckar med kläder som 
inte blivit sålda bakom en H&M-butik i centrala New York. Kläderna var 
sönderklippta för att ingen skulle kunna använda dem. ”En vanlig syn utanför 
H&M:s butik”, skriver artikelförfattaren, som ser på när en man och en kvinna 
letar bland kläderna för att se om någonting går att använda. Kvinnan hittar några 
plagg som inte är sönderklippta. ”Det är vinter, en tredjedel av stadens invånare är 
fattiga och oanvända kläder förstörs varje kväll”, fortsätter journalisten. Ingrid 
Schullstrom, CSR-managern på H&M, kontaktades utan svar. (Dwyer Jim, 2010) 

Denna artikel visar att H&M inte tar fullt ansvar för ”what it wastes”, den 
kollektiva kostnaden för avfall som Fuller skriver om. Artikeln visar på en annan 
bild än den officiella versionen – där företaget bland annat stoltserar med att 
skänka kläder till hjälporganisationer. (hm.se) Petti & Crane betonar vikten av att 
upplysa konsumenter om hur produkter går att återanvändas, underhållas, delas 
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och även lämnas tillbaka till butiken. Om H&M inte själva lever upp till dessa 
normer är det svårt att med trovärdighet kommunicera ett sådant budskap till 
kunderna. I detta exempel gör sig också motsättningen mellan hållbarhet och 
företagens vinstintresse sig påmind. Det kan uppfattas som att värdet på H&M:s 
varumärke urholkas om kläderna går att få tag på gratis bland butikernas avfall – 
vilket legitimerar handlingen ur ett krasst, ekonomiskt perspektiv. Det kanske 
också medför större kostnader att skicka dessa kläder till katastrofområden eller 
u-länder än vad som kompenseras av den goodwill som handlingen innebär. 
Peattie & Crane menar att alla företagets delar måste arbeta i enlighet med 
företagets gröna profil för lyckas med green marketing. Detta fall exemplifierar 
att inte hela organisationen genomsyras av hållbarhetstänk. 

4.2 Arbete med hållbara material 

På H&M:s hemsida kan man läsa om H&M:s syn på hållbara material. H&M 
berättar att det mest använda hållbara materialet som används för tillfället är 
ekologisk bomull. Ekologisk bomull är enligt H&M odlad utan kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel, något som gör den bättre för miljön. H&M 
började sin satsning på ekologisk bomull 2004 och har som mål att öka 
användningen av ekologisk bomull med 50% varje år fram till 2013. Nedan 
presenteras ett urval av de hållbara material som företaget använder sig av. Denna 
information finns också på de gröna etiketter som går att hitta på kläderna. 
(hm.se, Hållbara material) 

 Ekologisk ull  

– är ull som inte har behandlats med syntetiska bekämpningsmedel och som 
kommer från får som har fått ekologiskt foder och kemikaliefritt bete. 

 Ekologiskt linne  

– är linne som har odlats utan användning av farliga kemikalier. 

 Återvunnen bomull  

 – är bomull som har tillverkats av textilrester från produktionen. 

 Återvunnen polyester  

– är polyester som har tillverkats av PET-flaskor eller textilavfall. 

Återvunnen polyamid  

– är polyamid som har tillverkats av fisknät eller textilavfall. 

Återvunnen ull  

– är ull som har tillverkats av uttjänta ylleplagg och textilrester. 
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Tencel  

– ett silkesliknande träfibermaterial tillverkad utan kemiska tillsatser och med 
minimerad miljöpåverkan. 

H&M påstår att de tar ansvar för naturresurserna i tillverkningsprocessen – ”what 
it takes” enligt Fullers terminologi. På så sätt skapas handelsprodukter, ”what it 
makes”, genom omvandlingsprocesser. Fuller menar att utmaningen med 
sustainable marketing communication är att förse kunden med meningsfull 
miljöinformation. Och på så sätt skapa en konkurrensfördel gentemot andra 
företag. Det räcker inte för företag att säga att de arbetar med hållbarhet utan de 
måste också visa konkret hur arbetet yttrar sig i praktiken. H&M:s presentation av 
olika hållbara material är uteslutande processfokuserade påståenden, som berättar 
på vilket sätt framställningen är miljövänlig. Återvunnen polyester av PET-
flaskor är ett exempel – tencel, som tillverkats utan kemiska tillsatser och 
minimerad påverkan är ett annat. 

H&M började producera kläder av ekologisk bomull under 2004 med syftet att 
öka efterfrågan på ekologisk bomull hos konsumenterna vilket i sin tur skulle 
resultera i att fler bönder skulle börja odla ekologiskt. (Hm.se, H&M fortsätter 
satsa på ekologisk bomull) Detta enligt H&M:s officiella uppgifter. Men 
företagets organiska bomullskläder visade sig inte vara så organiska som det 
påstods, enligt en undersökning. Ett test utfört av det oberoende 
testningslaboratoriet Impetus visade att 30 procent av den påstådda ekologiska 
bomullen bestod av genmodifierad bomull. Den ”organiska” bomullen spårades 
tillbaka till Indien som står för nära hälften av den globala produktionen av 
ekologisk bomull. Där har det förekommit flera fall av påstådda 
ekobomullsodlingar som har visat sig vara bluff. (treehugger.com, H&M caught 
in organic cotton fraud.) 

H&M, med uppbackning av den ideella organisationen Organic Exchange, skyller 
testresultaten på att  den ekologiska bomullen skulle vara kontaminerad av icke-
ekologisk bomull som odlas tätt intill. Ekologisk och icke-ekologisk bomull 
processas, enligt företaget, i samma maskiner vilket också kan ha bidragit till 
utfallet. (treehugger.com, Organic exchange responds to gmo oragnic cotton 
controversy) 

Testresultat som visar att H&M:s ekobomull inte lever upp till påstådda 
egenskaper undergräver företagets trovärdighet i sin sustainable market 
communication. Återigen handlar det om att låta hela produktionskedjan 
genomsyras av sustainability – något som företaget har uppenbara problem med. 
Företaget svarar på kritiken med stöd från en miljöorganisation och försöker på så 
sätt skapa legitimitet. Som Fuller skriver så händer det att budskap från företag 
och forskare krockar. I detta fall är det budskap från ett testlaboratorium och från 
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H&M, med uppbackning av en miljöorganisation, som inte överensstämmer. 
Motsägelsefulla budskap gör det svårare för kunden att ta till sig budskap om 
hållbarhet. 

4.3 Kommunikation i butiksmiljö 

4.3.1 Observation av butiker i Malmö och Köpenhamn 
Vid observationen av H&M:s butik i Malmö kunde vi se att organiska kläder 
hänger bland alla de övriga kläderna men utmärks med små gröna lappar fästa 
tillsammans med prislappen. På de gröna lapparna meddelas det vilket material 
plagget är tillverkat av samt en beskrivning av materialet.  

Vi frågade, i egenskap av kunder, en expedit i butiken lite kring H&M och deras 
ekologiska kläder. Hon svarade att man inte har någon helt organisk kollektion 
förutom Garden Collection utan att man försöker ta in så mycket organiska kläder 
som möjligt till alla H&M:s avdelningar. Man väljer inte heller att skylta dessa 
plagg specifikt utan de hänger blandat bland de övriga kläderna. Expediten 
nämnde även att H&M satsar på att kunna ta fram fler organiska plagg men hon 
hade ingen information om man skulle komma att släppa fler kollektioner 
liknande Garden Collection i framtiden. 

I H&M:s butik på Ströget i Köpenhamn slås man av att de ekologiska kläderna 
inte är något som promotas specifikt. De hänger bland det icke-ekologiska 
kläderna och det krävs att kunden är uppmärksam för att överhuvudtaget förstå att 
de rör sig om ekologiska kläder. 

Ett butiksbiträde visar runt bland galgarna och undrar om jag letar efter några 
specifika plagg. Han ber mig hålla utkik efter grön märkning. Hur stor del av 
sortimentet som är ekologiskt vet han inte. Men butiksbiträdet menar att mer 
ekologiska kläder är att vänta. 

– Jag har hört att det är mer på gång. Ungefär 50 procent mer jämfört med vad vi 
har nu, säger han. 

Peattie & Crane påpekar att det inte räcker med att sälja miljövänliga produkter 
till redan medvetna konsumenter – den stora massan måste övertygas. I dagens 
läge med allt kortare trendcykler och därmed ökande konsumtion blir det allt 
viktigare att lyfta fram de ekologiskt hållbara plaggen. Det innebär att H&M 
skulle behöva framhäva sina ekologiska plagg i butiksmiljön. Men H&M:s 
kommunikation i butiksmiljö, som är en av de främsta möjligheterna att föra fram 
budskap till kunden, visar inte upp några försök till att övertyga dessa att köpa 
miljövänligt. Det krävs engagemang från kunden för att leta upp de miljövänliga 
plaggen och att överhuvudtaget veta om att de existerar. I detta avseende visar 
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inte H&M något större engagemang för att få konsumenter att byta 
konsumtionsmönster till förmån för grönare alternativ.  

Säljpersonalen verkar inte vara särskilt pålästa när det kommer till H&M:s 
hållbarhetsarbete. De ger heller ingen ytterligare information om de ekologiska 
plaggen och har bara aningar om vilka kommande satsningar som kommer att ske. 
Detta är i likhet med de misstag som gjordes i början av 1990-talet, då termen 
green marketing introducerades. Företag fokuserade för mycket på sälj, 
produktion, kostnader och PR – men glömde kundens behov. Att H&M:s 
säljpersonal verkar oinformerad om hållbarhet är ett tecken på att 
hållbarhetsarbetet inte genomsyrar hela företaget. 

Det står klart att kommunikationen till kunden i butiksmiljön i huvudsak syftar till 
att få kunderna att köpa nytt. Det handlar om reklam för nya kollektioner och 
provdockor där kläder visas upp. Väldigt begränsade resurser läggs på att få 
kunderna att välja grönt. 

4.3.2 Märkning av ekologiska kläder 
De gröna lapparna på kläderna markerar att plaggen är tillverkade av hållbara 
material. Organic Cotton Blend till exempel betyder att plagget innehåller 50 
procent organisk bomull och därmed 50 procent vanlig bomull. Utöver denna 
märkning sex andra märkningar. Däribland Recycled polyester som markerar att 
plagget är tillverkat utav 100 procent återanvänt material, framställt av petflaskor 
eller textilavfall. Det meddelas att bomullen är certifierat organisk och därmed har 
odlats utan farliga kemikalier. Kunderna hänvisas till H&M:s hemsida för 
ytterligare information. 

 

Bild 1. Exempel på H&M:s märkning av ekologiska kläder: Organic Cotton 
Blend 

Märkningen av ekologiska kläder kan ses som ett exempel på sustainable 
marketing communication som Fuller tar upp. Det handlar om att få konsumenten 
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att fatta ett beslut baserat på information som är lämplig och komplett. H&M 
väljer att kommunicera ut att de använder sig av hållbara material i 
produktionskedjan, vilket är i enlighet med Fullers som säger att företag väljer att 
kommunicera ut delar av marknadsmixen som gynnar miljön. 

4.4 Garden Collection 

I mars 2010 släppte H&M en helt organisk kollektion vid namn the Garden 
Collection. En kollektion som kom att få mycket uppmärksamhet inte enbart för 
den organiska märkningen utan även för sin design. Plaggen var somriga och inte 
enbart gjorda i organisk bomull utan även tencel, organiskt linne och återvunnen 
polyester. (agnes-b, Rodeo.se) Plaggen beskrevs som glamourösa sommarplagg 
med broderier spets och blommönster. (glamour.se) Tack vare en stor 
marknadsföringskampanj och mycket uppmärksamhet i modebloggar fick 
kollektionen stor uppmärksamhet och sålde snabbt slut dagen den släpptes. En av 
de som var ute först med att marknadsföra Garden Collection var Ebba von 
Sydow, som länkade och skrev om kollektionen redan den 6 januari 2010 i sin 
dåvarande blogg på veckorevyn.com. Så här skrev hon: 

 

Bild 2. Annonsmaterial från Garden Collection 

På modefronten är en spännande nyhet H&M Garden Collection. Kollektionen 
släpps 25 mars, men det mest spännande är kanske inte det – utan att det redan nu 
finns en pressida uppe med bilder i både högupplöst och lågupplöst. Dessutom 
prislista och tydlig information om allt som berör kollektionen. Märks att H&M 
anpassar sig efter nätet och det faktum att ”långa svansen” av små bloggare världen 
över kan vara en lika viktig köpdrivande kraft som tidningsredaktörerna. 
Föredömligt, tycker jag. Mina favoriter är den röda jackan, de schyssta shortsen, 
klänningen på bilden (finns både i rött och vitt – ursnygga båda två) och den här. Så 
fina färger. (veckorevyn.com/mode/ebbasblogg, H&M och den långa svansen) 
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Som Ebba skriver så har bloggare blivit en ny viktig marknadsföringskanal inom 
modebranschen. På de internationella modeveckorna det senaste året har man 
kunnat se bloggare sitta med sina datorer på främsta raden och rapporterat direkt 
från de olika visningarna för de största modehusen. I inlägget skriver hon också 
att H&M har anpassat sig efter denna trend med hjälp av pressidan och använt sig 
av en marknadsstrategi som drar fördels av bloggarna. Tidigare i vår kunde 
bloggläsare också se Elin Kling strosa runt på stränderna i Thailand och Bali iförd 
en tunika från kollektionen. (Stylebykling.tv4.se, Garden) 

På pressidan, www.hmthegardencollection.com, har man tillgång till pressbilder, 
både på modell och bara upphängda plagg i hög upplösning. Man får också 
tillgång till kollektionens press release som finns att ladda ner på många olika 
språk. Där beskrivs Visionen och känslan bakom kollektionen. Dessutom finns 
också mer information om materialen, på vilket sätt de skiljer sig från 
standardmaterial och varför de är miljövänliga. Vidare finns en prislista med 
priserna för alla plaggen och accessoarerna. 

I och med Garden Collection har H&M lyckats med något som ingen lyckats med 
hittills i samma utstäckning, att kombinera mode och sustainability. Samtidigt 
som de använt sig av hållbara material som är mindre skadliga mot miljön vid 
framställning har man också satsat på en hög grad av mode i kollektionen. Detta 
märks exempelvis på valet av kampanjmodell, Natacha Poly är en av de mest 
anlitade modellerna i de stora internationella modehusen idag. Den höga 
modegraden märks också på kläderna som inte är av basplaggtyp som deras 
övriga ekologiska kläder brukar vara. Kläderna i Garden Collection är somriga, 
romantiska med volanger och färgglada mönster. 

 

Bild 3. Exempel på klädernas utformning 
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Garden collection kan analyseras med hjälp utav Kotlers teori kring 
produktlivscykeln. Frågan är dock om kollektionen kan ses som Fashion eller som 
Fad och om då även trenden med det hållbara modet kan kopplas ses som en 
fashion eller fad. Då det gäller Garden collection så hypades den väldigt mycket i 
de stora modebloggarna vilka kan ses som personer som letar efter spänning i 
modevärlden och vill vara först med det senaste. Kläderna i kollektionen sålde 
slut väldigt snabbt i flera butiker samt på internet och nu i efterhand kan den 
kännas gammal på grund av all den publicitet den fick. Detta kan ses som ett 
tecken på att kollektionen var en så kallad fad. Vid besök i butik fanns vissa delar 
av kollektionen kvar, kläderna hade kommit från butiker där den inte sålde så väl. 
Det tyder på att hypen kring kläderna har gått ned vilket är ytterligare ett tecken 
på en fad.  

I teorin kring modets cykler skriven av Brannon diskuteras trickle-down-teorin. 
Denna teori är i högsta grad applicerbar på Garden Collection. Modebloggarna 
går att se som modets överklass vilka alla vanliga människor vill efterlikna. Efter 
att ha sett Elin Kling posera i klänningar från kollektionen i Bali vill även de få en 
del av kollektionen i sin hand. På så sätt sipprar trenden sig ner från den högre 
klassen ner till allmänheten.   
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5. Diskussion och slutsats 

Nedan diskuteras analysen av det empiriska materialet och därefter följer en 
slutsats som besvarar frågeställningen. 

5.1 Diskussion 

5.1.1 H&M:s hållbarhetsarbete 
H&M utger sig för att ha ett djupt engagemang i hållbarhetsfrågor med bland 
annat hållbarhetsrapporter, satsningar på hållbara material och ambitiösa mål för 
verksamheten. Enligt hållbarhetsteori ska satsningar på hållbarhet och framtida 
tillväxt gå hand i hand, vilket ligger i linje med H&M:s presentation av sitt 
företagsansvar. H&M:s kommunikation av hållbarhetsarbete stämmer väl överens 
med hur Pettie & Crane och Fuller föreskriver hur detta bör ske. Företaget ser 
företagsansvar som grogrund för lönsamhet, skapar legitimitet genom samarbeten 
med miljöorganisationer och bidrar med lösningar på miljöproblem som 
engagerar den breda massan. H&M betonar att arbetet med hållbarhet inte bara 
ligger på CSR-avdelningen utan ska genomsyra hela företaget. Samtidigt visar 
medierapportering att företaget inte alltid lever som de lär – exempelvis när 
sönderklippta kläder upphittas utanför en butik på Manhattan.  

5.1.2 Arbete med hållbara material  
Utmaningen med sustainable marketing communication är att förse kunden med 
meningsfull miljöinformation. Det räcker inte med att säga att man arbetar med 
hållbarhet utan man måste visa konkret hur det går till. Detta gör H&M när de 
presenterar information om textilmaterial för kunderna både på hemsidan och på 
gröna etiketter fästa på plaggen. Men en undersökning visade att plaggen inte var 
så ekologiska som de påstods. H&M fick stöd av en miljöorganisation när de 
svarade på kritiken – vilket gav företaget trovärdighet. Men motsägelsefulla 
budskap försvårar beslutsprocessen för kunden vid inhandlande av ekologiska 
plagg hos H&M.  

5.1.3 Kommunikation i butiksmiljö 
Vid observationen av H&M:s butiker upptäckte vi att organiska kläder hänger 
bland övriga kläder och endast utmärks av gröna etiketter som är fästa på plaggen. 
Företaget har inte valt att skylta specifikt med dessa plagg utan det är snarare det 
senaste modet som hänger längst fram och är mest synligt i butikerna. Det visar 
sig även att butikspersonalen saknar någon vidare kunskap när det kommer till de 
ekologiska plaggen och har problem att svara på frågor vi ställer om plaggen. 
Enligt teorin går det inte att enbart sälja ekologiska varor till de redan medvetna 
konsumenterna – man måste övertyga den stora massan. H&M:s kommunikation i 
butiksmiljö visar inte upp några försöka att övertyga kunderna om att köpa 
miljövänligt utan syftar enbart till att främja konsumtion genom att lyfta fram de 
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mest moderiktiga plaggen. Konflikten mellan konsumtion och hållbarhet blir 
således extra tydlig i butiksmiljö. 

5.1.4 Garden Collection 
Genom kampanjen Garden Collection visade företaget en moderiktig och 
samtidigt organisk kollektion, som fick stor uppskattning bland kunder. 
Kollektionen kommunicerades ut i en av de viktigaste marknadsföringskanalerna 
för de senaste trenderna, modebloggarna. Kollektionen fann sin väg ner från 
modets mest tongivande makthavare till de vanliga kunderna. H&M lyckades med 
kombinationen moderiktighet och hållbarhet och kollektionen fick också 
framträdande plats i butik och media, vilket i sin tur gav goda resultat när det kom 
till försäljning. Hypen kring kollektionen minskade snabbt och det visade sig att 
den var en så kallad fad - den var populär till en början men kunderna tappade 
intresset fort.  

Garden Collection exemplifierar en framgångsrik kombination av mode och 
hållbarhet – den kan tolkas som att budskap från företaget inte behöver vara 
motsägelsefulla. 

5.2 Slutsats 
Vår forskning visar att H&M genom CSR-material, hållbarhetsrapport och 
textilinformation kommunicerar hållbarhet i enlighet med teorin om sustainable 
marketing communication och green marketing. Med Garden Collection visade 
företaget att det går att kommunicera hållbarhet och moderiktighet på ett 
trovärdigt sätt. 

Samtidigt visar observationer och kritiska granskningar att H&M:s ambitiösa 
hållbarhetsvisioner har bristande anknytning till den faktiska verksamheten. Våra 
observationer av butiker visade på bristande kunskap bland personalen om 
sustainability och närmast obefintliga försök att övertyga kunder att välja 
ekologiska plagg. I butiksmiljön är budskap om konsumtion och trender 
överordnat budskap om hållbarhet.  H&M kommunicerar att de skickar kläder till 
katastrofområden samtidigt som det har uppdagats att de klipper sönder oanvända 
kläder i butiker i New York. Det hävdas att bomull är ekologiskt odlad men tester 
visar på oegentligheter i framställningen. 

Det står klart att H&M: s sustainabilityarbete inte genomsyrar hela verksamheten. 
Hela värdekedjan är inte integrerad i arbetet med hållbarhet, vilket bland annat 
tillverkningsprocessen och butikspersonalen är exempel på. Därmed undergrävs 
företagets trovärdighet i dess sustainable marketing communication. Skillnader i 
hur hållbarhetsarbete kommuniceras och praktiseras kan tolkas som att det råder 
en motsättning mellan hållbarhet och ständig konsumtion. För att H&M:s 
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kommunikation om hållbarhet ska uppfattas som trovärdig krävs det att budskapet 
genomsyrar hela organisationen, i såväl textilproduktionen som i säljledet. 

5.3 Förslag till ytterligare forskning 
Något som man skulle kunna undersökas är huruvida modeföretag själva skulle 
kunna utveckla återvinningsprojekt där kunderna kan lämna tillbaka gamla och 
använda plagg. Skulle ett sådant projekt fungera skulle H&M och andra stora 
aktörer inom modebranschen kunna bli öka trovärdigheten i sin kommunikation 
av mode och hållbarhet. Vidare skulle man kunna göra en kvantitativ 
undersökning av människors benägenhet att köpa ekologiska plagg, samt en 
sociologisk kvantitativ undersökning som behandlar folks implicita attityder 
gentemot ekologiska kläder och dess återvinning. Information som kan vara 
användbar när företag marknadsför ekologiska plagg till slutkund. 
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Abstract 

The purpose of the thesis is to examine how fashion companies directed towards 
the mass market communicate sustainability in a credible way. The aim is to 
illustrate the potential conflict between constant consumption and sustainability. 
Increasing consumption of clothes draws on natural resources and produces 
enormous amounts of waste, which makes it crucial for fashion companies to 
combine productivity with work with sustainability. 

The case company H&M’s sustainable marketing communication is examined 
with a qualitative research method, through observations and document studies. 
The result indicates a difference between the communication of sustainability and 
the everyday business activities. H&M’s sustainable marketing communication is 
well in line with the theory but observations and investigations point out 
contradictions. H&M’s work with sustainability is not integrated within the whole 
value chain. 

Key-words: Sustainability, Communication, Fashion, Sustainable marketing, 
H&M. 


