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ABSTRACT 

This study seeks to demonstrate the relationship between the clothing industry and human 

rights. The company H&M is examined as an example to clarify this. More specifically the 

study strives to determine how and whether the clothing industry affects human rights as well 

as what kind of social commitments companies are facing today due to increasing demands 

from various stakeholders. The purpose with the analysis is to clarify how much influence 

companies actually have on human rights and how their social responsibility commitments 

can improve the working conditions for many people. These types of commitments are 

proved to be necessary since they increase the probability for workers to have a descent living 

standard.  

The methods that are used for this study are mainly document research, qualitative content 

analysis and comparative method. This essay takes impression of the Corporate Social 

Responsibility (CSR) theory. Furthermore, this analysis seeks to connect and compare 

H&M:s work with corporate social responsibility to the CSR theory in purpose to find a 

conclusion that shows what CSR really implies in practice. The result illustrates that CSR can 

be difficult to determine since it consists of many different aspects and problems in practice. 

Despite that, H&M:s work with CSR has proven to evolve in a positive fashion. 

Keywords: H&M, CSR, Social Responsibility, Human Rights, Workers Rights, Clothing 

Industry, Globalization. 

Sökord: H&M, CSR, Socialt Ansvar, Mänskliga Rättigheter, Arbetstagares Rättigheter, 

Klädindustrin, Globalisering.  
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1 INLEDNING 

Globalisering och internationell handel skapar ökade förutsättningar för ekonomisk tillväxt. 

Dessa fenomen medför dock även skyldigheter och krav på ansvarstagande. Ökat krav på 

ansvar riktats framförallt mot företag. Följaktligen vidtar allt fler företag ansvaratagande 

åtgärder för främjandet av bland annat mänskliga rättigheter och miljö. Till följd av 

påtryckningar från kritiker blir de ledande företagen inom respektive industri naturligt 

ramsättare för hur mycket samt vilket typ av ansvar som förväntas tas. Trenden för företags 

sociala ansvartagande har däremot inte alltid sett ut som den gör idag. Det är på senare år som 

allt fler företag profilerar sig med etiska- och moraliska visioner samt åtaganden. Dagens 

konsumenter är mer medvetna om sina köp vilket kan innebära att företag som ej tar ansvar 

samt uppfyller konsumenters önskemål blir utkonkurrerade av de företag som faktiskt 

uppfyller dessa förväntningar.  

För att tydliggöra utvecklingen av ökat anvarstagande omfattas denna uppsats av en fallstudie 

av H&M som företag. Studien omfattar såväl reflektion kring vad globalisering, 

företagsansvar och CSR innebär. H&M:s förhållningssätt till socialt ansvar granskas med 

målet att tydliggöra hur H&M:s ansvarsåtaganden möjligtvis har förändrats och utvecklats de 

senaste tio åren. H&M utgör mål för en fallstudie vars resultat strävar efter att avspegla hur 

den generella klädindustrins ansvarstagande åtgärder förändrats och utvecklats. H&M som 

företag är lämpligt att studera eftersom företaget är globalt verksamt samt ledande inom 

sektorn. Studien baseras på granskning av H&M-rapporter vilka utgör uppsatsens 

primärmaterial. Uppsatsen tar även intryck av CSR-teorin och andra författares studier och 

reflektioner om globalisering och socialt ansvarstagande. 

1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra hur socialt företagsansvar utvecklats och förändrats 

det senaste årtiondet samt påvisa hur företagsansvar påverkar förhållanden för bland annat 

aspekter av mänskliga rättigheter och miljö. Uppsatsen söker att påvisa vilket ansvar företag 

faktiskt har samt klargöra vilket stort inflytande företag har på mänskliga rättigheter, inte 

minst på arbetstagares rättigheter. Studien strävar efter att klargöra den ökade medvetenheten 
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om betydelsen av företagsansvar. I studien granskas huruvida H&M:s ansvarstagande 

åtgärder gentemot miljö och mänskliga rättigheter har förändrats och utvecklats de senaste tio 

åren. Uppsatsen svarar likaså på huruvida strategier har förändrats eller utvecklats inom 

H&M:s arbete med socialt ansvarstagande. Frågeställningarna riktas till H&M som företag 

eftersom att H&M är ett globalt verksamt företag med en ledande position beträffande CSR-

åtaganden inom klädindustrin. Utav detta kan sedan slutsatser dras till att generalisera hur den 

globala klädindustrin och dess relation till CSR samt mänskliga rättigheter ser ut. Frågan som 

uppsatsen försöker svara på är alltså följande: 

Hur har H&M:s ansvarstagande åtgärder utvecklats och förändrats i praktiken det senaste 

årtiondet i relation till CSR-teorin? 

1.2 TEORI 
 

Uppsatsen utgår från ett teoretiskt perspektiv om företagsansvar. CSR (Corporate Social 

Responsibility) utgör kärnan av teorin om företagsansvar. CSR kan förklaras på flertalet sätt, 

problematiseras samt kritiseras av olika intressenter. En betydande del av uppsatsen ger därför 

utrymme till att försöka klargöra innebörden av CSR utifrån olika förklaringsmodeller och 

definitioner. Problem med teorin diskuteras även liksom att kritik och andra aspekter 

utvärderas. Vidare är CSR teorin väsentlig för uppsatsens syfte och frågeställning eftersom 

teorin förklarar begrepp som används och diskuteras genomgående i uppsatsen. Det är även 

relevant att få en överblick över vad företagsansvar innebär för att förstå problematiken kring 

fenomenet.  

1.3 METOD 
 

Metoden för denna uppsats utgörs till stor del av dokumentforskning. Begreppet 

”dokumentforskning” omfattar flertalet perspektiv och forskningskällor. Kvalitativ 

innehållsanalys är emellertid den mest väsentliga metoden för denna uppsats. En 

innehållsanalys består av följande steg: problemformulering, genomgång av texten, 

urvalsmetoder, tolkning och analys av material. Vidare innefattas en kvalitativ innehållsanalys 

av ett aktivt processtänkande samt förståelse för att dokumenten som granskas ingår i en 

social kontext. Med andra ord innebär detta att innehållet i flertalet olika dokument granskas 
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och att slutsats sedan dras utifrån resultatet av analysen, vilket görs med förståelse för 

specifika omständigheter och selektiva influenser. För att öka denna förståelse kombineras 

granskning av primära och sekundära källor i syfte att bredda perspektivet för ämnet i fråga 

samt ge utrymme för fler infallsvinklar till uppsatsens problemformulering.1 

Andra relevanta metoder som kan definieras i denna uppsats är tvärnationell forskning samt 

komparativ metod. Detta eftersom uppsatsens analys utgår ifrån ett globalt perspektiv med en 

jämförelseaspekt. Tvärnationell forskning innebär jämförelser mellan olika nationsgränser. 

Komparativ metod innebär att kausalsamband fastställs mellan ett par konstant specificerade 

faktorer samt genom selektion av jämförelser. Det finns dock flertalet perspektiv och 

definitioner om vad en komparativ studie innebär.2  

1.4 AVGRÄNSNING 
 

H&M som företag granskas i denna uppsats i syfte att avgränsa studien. H&M utgör ett bra 

mål för studien eftersom företaget är globalt och ett av de ledande företagen inom 

klädindustrin. Dessutom är material om H&M relativt lättillgängligt vilket har gjort att H&M 

blivit ett naturligt mål för denna fallstudie. Valet av H&M har även gjort att avgränsningen 

inte behövt göras geografiskt, vilket är relevant då studien söker att påvisa klädindustrins 

generella påverkan och relation till mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv.  

Avgränsning görs även i teoridelen om CSR. Ett urval av hypoteser och motiv används till 

förklaring av CSR. Flertalet förklaringsmodeller förklarar emellertid CSR men i syfte att gör 

studien konkret och inte allt för omfattande används endast ett begränsat antal 

förklaringsbegrepp.  

  

                                                
1 Tim May. Samhällsvetenskaplig forskning. s. 229, 232, 236-237. 
2 Tim May. Samhällsvetenskaplig forskning. s. 240-247. 
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1.5 MATERIAL 
 

Flertalet rapporter från H&M utgör primärmaterialet för denna uppsats. Rapporterna har 

granskats i syfte att tydliggöra hur H&M:s arbete med socialt ansvarstagande utvecklats 

genom åren. Detta för att sedan kunna dra en generell slutsats om klädindustrins utveckling, 

påverkan och relation till mänskliga rättigheter. Rapporterna påvisar hur H&M:s åtaganden 

per kalenderår ser ut. De är relativt lika i strukturen, de nyare rapporterna är däremot betydligt 

mer innehållsrika och mer omfattande än de äldre. 

H&M:s hemsida bidrar även med flertalet referenser. På hemsidan finns bland annat 

information om företagets nuvarande olika policys och strategier. Hemsidan bistår såväl med 

historik kring företaget samt information om H&M:s utveckling genom åren. Information från 

hemsidan har varit till stor hjälp med att ge en tydlig uppfattning om hur H&M är som 

företag, vilket är relevant då H&M utgör mål för en fallstudie i denna uppsats samt utgör mål 

att dra generella slutsatser från.  

Carin Carlström beskriver i boken Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag 

(2002) bristande arbetsförhållanden inom klädindustrier med fokus på producenter i 

Kambodja. Hon klargör hur företag undslipper sitt ansvar samt drar nytta av den okunskap 

och underlägsenhet som råder i Asien. Detta har gett mycket relevant information och 

inspiration till denna uppsats. 

Sverker Lindströms bok Gränslösa kläder (2004) beskriver arbetsförhållanden inom 

klädindustrier med fokus på producenter i Kina. Författaren diskuterar företagsansvar samt 

beskriver hur kläder återsäljs flera gånger om för vinstskapande handel. Dessutom belyses 

stora märkesföretag och deras aktioner samt strategier inom klädindustrin. Denna bok ger 

relevanta upplysningar om globaliseringens och klädindustrins relation till företagsansvar och 

mänskliga rättigheter.  

Maria Grafström et al. vägleder företag i hur de ska anamma CSR-teorin i praktiken i boken 

CSR: Företagsansvar i förändring (2008). Denna bok är relevant för uppsatsen genom den 

information om CSR som boken anför. Boken tydliggör vad CSR teorin innebär samt hur den 

kan praktiseras på olika sätt.  
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Martin Dahlgren et al. ger ytterligare ett perspektiv av CSR i boken CSR – Socialt 

ansvarstagande för företag (2005). Boken är översatt från ett engelskt original. Denna är 

väsentlig för uppsatsen då den bidrar till ett bredare perspektiv av vad CSR omfattar.  

Fem olika artiklar har använts för att ge en ännu mer nyanserad bild av CSR. Artiklarna tar 

upp problem, kritik samt olika definitioner av teorin. Likaså beskrivs och diskuteras olika 

strategier för företag att använda sig av CSR i praktiken. Artiklarna öppnar upp för nya sätt att 

diskutera CSR vilket är väsentligt då det ger en större förståelse för vad teorin kan innebära. 

Slutligen har boken Samhällsvetenskaplig forskning (2001) av Tim May bidragit med 

inspiration till valet av metod samt förklaring av metodval. Boken ger reflektioner och 

beskrivningar av flertalet olika typer av metoder som kan användas vid uppsatsskrivande.  

1.6  BEGREPP 
 

Flertalet begrepp används genomgående synonymt i uppsatsen. Detta i syfte att skapa 

variation i språket och förhindra upprepningar. Begreppen som används synonymt är bland 

annat CSR, socialt ansvar och företagsansvar. Begreppet CSR innefattar såväl sociala, 

ekonomiska och miljöetiska aspekter av ansvarstagande.  

Begreppet globalisering refererar till ekonomisk och politisk utveckling samt till en 

”förändringsprocess varigenom stater och samhället över hela jorden knyts samman i 

ömsesidiga beroendeförhållanden”.3 

1.7 DISPOSITION 
 

Förutom detta inledande kapitel består uppsatsen av fyra följande kapitel. Kapitel två 

behandlar betydelsen av företagsansvar, vad företagsansvar innebär samt förklarar, med hjälp 

av studier gjorda av två författare, varför företagsansvar blivit allt mer betydelsefullt inklusive 

varför ökat krav ställs på socialt ansvarstagande.  

                                                
3 ”Globalisering”, Nationalencyklopedins internetupplaga. Besökt 2012-07-25. 
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Kapitel tre utvärderar grundligt CSR-teorin samt dess olika problem och aspekter. Det fjärde 

kapitlet omfattar en granskning och utvärdering av H&M som företag samt dess CSR-

åtaganden det senaste årtiondet. Det avslutande kapitlet består av en avslutande diskussion 

och slutsats. 

 



11 

2 GLOBALISERING & FÖRETAGSANSVAR 

I relation till globaliseringen och ökad konkurrens har det blivit möjligt att producera kläder 

under bristande arbetsförhållanden till extremt låga priser. Asien har kommit att bli en 

attraktiv del av världen att investera i klädproduktion eftersom där råder låga skatter och 

förmånligare villkor.4 Samtidigt har medvetenhet bland konsumenter samt ökad tillgänglighet 

till information om verkligheten inom klädproduktion gjort att företagsansvar blivit svårt att 

undslippa då allt större krav ställs på ansvarstagande. Denna utveckling har framförallt skett 

under de senaste årtionden. Följaktligen går det inte längre att blunda för 

klädindustrins/produktionens mörka sidor. Flertalet aktivister, journalister och övriga 

intressenter har gjort stora ansträngningar till att offentliggöra hur stora företag 

bekymmerslöst utnyttjar billig arbetskraft och okunskap till att uppnå högsta möjliga 

finansiella vinst. 

Sverker Lindström samt Carin Carlström är två författare som gjort studier och skrivit böcker 

om hur klädproduktion sker i Asien samt huruvida företagsansvar överhuvudtaget tas. Både 

Sverker Lindström och Carin Carlström återger fakta samt berättelser om bristande 

arbetsförhållanden i Asien. Deras berättelser är snarlika trots att informationen som 

tillkännages främst baseras på erfarenheter från Kina respektive Kambodja. Intryck har dock 

även tagits från övriga delar av Asien. Därav har det gjorts möjligt att göra en generalisering 

av förhållanden inom klädindustrin. 

Carin Carlström beskriver i sin bok hur hon bemötts med ovillighet från företag att lämna 

uppgifter om dess klädproducenter. När hon sedan på egen väg kommit i kontakt med 

leverantörer till bland annat H&M, Lindex och Kappahl förstår hon varför företag valt att inte 

ge uppgifter om sina leverantörer. Sanningen är nämligen att arbetare i Asien tvingas arbeta 

övertid till minimala löner i bristande arbetsmiljöer. Arbetstagare har inte heller någon rätt till 

semester. Dessutom existerar hindrande regelverk som gör det svårt för arbetstagare att alliera 

sig inom fackliga organisationer samt ställa krav på sina arbetsgivare om bättre arbetsvillkor.  

Trots detta är arbetstagarna måna om att behålla sina arbeten i brist på bättre möjligheter samt 

på grund av rädsla för risken att bli ersatt av någon annan som är villig att göra jobbet. Många 

                                                
4 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 63, 77. 



12 

arbetstagare har även betalat mutor för att ens få ett jobb, vilket är ännu en orsak till att många 

arbetstagare är måna om att behålla sina jobb. De regelverk som däremot är till arbetstagarnas 

förmån följs inte. Vidare får åtaganden som görs i försök att skapa förändring för arbetstagare 

sällan någon positiv respons. Det råder även korruption inom klädindustrin vilket likaså 

försämrar förutsättningarna för arbetstagarnas arbetssituation att förbättras. Bristande tillgång 

till hälsovård är ett annat problem inom fabrikerna. Ett resultat av detta är att det förekommer 

många arbetsskador.5  

De generella bristerna inom klädindustrier är otillfredsställande nödutgångar, frånvaro av 

försäkring för arbetstagare, förbud mot fackliga föreningar, låga löner och skadliga 

arbetsmiljöer samt bristande resurser för sjukvård och semesterersättning. Andra 

förekommande företeelser är barnarbete samt restriktioner av vatten, toalettbesök och 

läkemedel.6 Det är dock extremt ovanligt att företag tillkännager någon som helst kunskap om 

de bristande förhållandena som faktiskt råder i de flesta fabrikerna. Vanligtvis bemöts kritik, 

upplysningar och krav på förbättringar för dessa situationer med uteblivna kommentarer eller 

förnekelse.7  

Trots många bristande egenskaper bidrar ändå klädindustrin till somliga positiva aspekter för 

människor i klädproducerande länder. Till exempel innebär klädindustrin att många kvinnor 

får högre status och ökat inflytande i samhället. Klädindustrin innebär även förutsättning för 

bättre ekonomi i fattiga stater. Den korruption som råder innebär dock minskade 

skatteintäkter vilket gör att klädproducerande länder sällan ges så hög utdelning som de skulle 

kunna uppnå.8 Andra problem som hindrar tillväxt i Asien är främst de ofördelaktiga krav 

som IMF (International Monetary Fund) och Världsbanken ställer på de länder som i position 

av underläge är i behov av finansiellt stöd.9  

Dessa orimliga villkor orsakar att U-länder i underläge inte får någon genuin chans att 

förbättra sin ekonomiska situation då I-länder samt företag utan etik och moral sätter villkor 

som endast är fördelaktiga för dem själva. I-länders och företags strävan efter att behålla sin 

maktposition gör att ekonomiska olikheter och orättvisa förutsättningar kvarstår. I frånvaron 

på bättre villkor tvingas alltså U-länder att anpassa sig efter företags regler. Slutligen är även 
                                                
5 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 7-20, 27, 30-31, 36. 
6 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 37, 48, 49. 
7 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 26-27, 34, 38. 
8 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 17-19. 
9 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 63, 73-76. 
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bristande demokrati i produktionsländer ytterligare en bidragande faktor till att länder i Asien 

varken uppnår ekonomisk välfärd eller gynnsamma villkor för arbetstagare.10 

Ett vanligt fenomen företag åtar sig är att skapa egna policykoder, främst i syfte att undslippa 

krav på ansvar från utomstående intressenter. De löften och standarder som fastställs i dessa 

policykoder låter mycket lovande samt ger goda förhoppningar. Det är dock sällan som dess 

koder följs upp i realiteten. Koderna anpassas dessutom mestadels efter bristande lagstiftning 

i produktionsländer. Detta innebär att de standarder som företag lovar inte är mycket att ha 

eftersom de sällan garanterar en rimlig levnadslön. De lagstadgade minimilöner som företag 

lovordar att åtfölja är sällan tillräckliga för att kunna utgöra resurser för överlevnad. 

Dessutom lyser frånvaron av företagskontroller och uppföljande av att dessa koder följs.11 

Vidare berör uppförandekoder sällan aspekter såsom lön, arbetstid och rätt till facklig 

verksamhet.12  

Flertalet uttryck och fenomen har namngetts till följd av den bristande arbetspolitik som råder 

inom klädproduktionen i Asien. Ett känt fenomen är ”Union Busting” vilket innebär att 

fabriker stängs då fackföreningar bildas.13 Etablering av ekonomiska frizoner där lagar och 

regler för klädproduktion och arbetsvillkor inte gäller är ett annat välkänt fenomen. 14 Dessa 

kallas vanligen för ”Export Processing Zones” (EPZ). Begreppet ”Sweatshops” är ett annat 

sedan länge vedertaget begrepp som beskriver fabriker. Uttrycket rubricerar förhållanden 

såsom låga löner, skadlig arbetsmiljö och långa arbetstimmar. ”Maquilas” är ytterligare ett 

begrepp som beskriver produktionsområden med hög produktivitet samt låga löner.15  

Det faktum att flertalet begrepp och fenomen är allmänt vedertagna påvisar att 

bortförklaringar om okunskap helt enkelt inte håller som orsak till att bristande 

arbetsförhållanden inom industrier fortfarande råder. Företag kan inte längre förneka kraven 

på ansvarstagande. 

Sammantaget kan konstateras att både Carlströms och Lindströms granskningar bekräftar 

betydelsen av ansvarstagande företag samt varför företagsansvar blivit mer aktuellt och 

                                                
10 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 63, 73-76, 80. 
11 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 41, 43. 
12 Lindström. Gränslösa kläder. s. 209. 
13 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 27. 
14 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 78. 
15 Lindström. Gränslösa kläder. s. 38, 39. 
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uppmärksammat de senaste åren. Författarna är dock oerhört kritiska till flertalet företags 

förhållningssätt till CSR. Detta till följd av hur kravställare blir bemötta med brist på 

samarbetsvillighet samt ovillighet att ta ansvar från företag. Författarna menar att företag bör 

ta allt större ansvar samt bli mer samarbetsvilliga. Företag målas sannerligen upp som bovar 

enligt dessa författare. När företag som till exempel H&M däremot publicerar egna rapporter 

med information om verksamhetens CSR-åtgärder visas en helt annan mer övertygande bild 

om att företaget faktiskt tar sitt ansvar.  
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3 CSR 

3.1 HISTORIK 
 

Välkänd forskning om företagsansvar har gjorts sedan 1950. De mest kända teoretiker kring 

ämnet är bland annat William Frederick, Theodore Levitt samt Keith Davis. Från och med 

1990 har CSR (Corporate Social Responsibility) dessutom blivit allt mer uppmärksammat. 

Olika tendenser av företagsansvar kan dock ses långt tillbaka i Sveriges historia. Redan på 

1600-talet förekom aspekter av företagsansvar.16 CSR och socialt ansvarstagande för företag 

har främst utvecklats till följd av ökad medvetenhet hos konsumenter som ställt krav på ökat 

ansvarstagande. Dessutom har ökat krav på öppenhet och dialog från olika intressenter även 

bidragit till ökat ansvarstagande hos företag.17  

3.2 OM CSR 
 

Det senaste årtiondet har företags profilering genom CSR blivit allt vanligare. Tolkning och 

aktivitet av CSR kan däremot anta många olika former. Socialt ansvarstagande kan innefatta 

tre olika aspekter, vilka är miljöetiska, ekonomiska och sociala aspekter. Det sociala ansvaret 

brukar främst innefatta fokus på åtgärder för rätt till föreningsfrihet och kollektiva 

förhandlingar, bättre löner och bättre arbetstider, sundare relationer mellan arbetsledning och 

anställda samt åtgärder mot tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Detta sker ofta med 

(International Labour Organization) ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 

i åtanke.18  

De ekonomiska aspekterna av socialt ansvarstagande innefattar åtgärder som gynnar 

företagets ekonomi. Detta kan bland annat innebära åtgärder såsom att bekämpa korruption, 

upprätta betalningsvillkor, konsumentskydd och kontrakt samt tillgodose övriga intressenters 

                                                
16 Grafström, Maria. Göthberg, Pauline & Windell, Karolina. CSR: Företagsansvar i förändring. s. 18, 28. 
17 Grafström, Maria. Göthberg, Pauline & Windell, Karolina. CSR: Företagsansvar i förändring. s. 165. 
18 Dahlgren, Martin & Loimi, Anna-Maria. CSR – Socialt ansvarstagande för företag. s. 12, 20-21. 
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intressen.19 Miljöaspekter av socialt ansvarstagande innefattar åtgärder såsom att ta hänsyn till 

miljörelaterade lagar och anta förebyggande åtgärder som syftar till att värna om miljön. 

Reglering av transport och produktion är exempel på förebyggande åtgärder.20 

CSR kan definieras som åtaganden vilka görs i syfte att uppnå social nytta utöver finansiella 

mål. En annan tolkning av CSR är att se teorin som ekonomiska, moraliska, filantropiska 

företagshandlingar vilka influerar livskvaliteten för relevanta intressenter. CSR kan även ses 

som en strategi vilken företag använder för att maximera aktieägares förmögenhet. Såväl kan 

CSR utgöra en approach för företag att sträva efter, till följd av de krav som samhället ställer. 

Den allmänna förklaringen av CSR är emellertid att företag frivilligt hanterar affärsprocesser 

med målet att uppnå en generell positiv effekt på samhället. Med andra ord innebär CSR att 

företag åtar sig ansvarstagande utöver det ansvar som företag enligt lag är bundna till. Målet 

för detta innefattar främst att skapa välfärd för människor, samhälle och miljö. Detta är mål 

som sträcker sig utöver företags traditionella finansiella prioriteringar.21  

Vanligtvis kan CSR även beskrivas genom fyra olika typer av teorier. De vanligaste teorierna 

om CSR är antingen instrumentella, politiska, socialt samordnande/integrerande eller etiska. 

Instrumentella teorier ser CSR som ett verktyg vilket företag använder för att uppnå 

ekonomiskt välstånd. Politiska teorier beskriver CSR som en strategi för att påverka opinion. 

Samordnande teorier tolkar CSR som ett medel för att tillfredsställa sociala påtryckningar. 

Etiska teorier skildrar däremot CSR som ett genuint etiskt frivilligt beslut om att ta ansvar. 

Samtliga aspekter beskriver olika egenskaper av CSR samt belyser olika typer av problem 

med teorin.22  

EU-kommissionens förklaring av CSR sammanfattar i stort sett det övriga teoretiker söker 

förklara. Enligt följande citat förklarar EU-kommissionen (CSR) företagsansvar: ”De flesta 

definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som innebär att 

företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i 

sin samverkan med intressenterna”.23 Detta stämmer jämförelsevis bra överens med andra 

förklaringar av begreppet. 

                                                
19 Dahlgren, Martin & Loimi, Anna-Maria. CSR – Socialt ansvarstagande för företag. s. 13, 15.  
20 Dahlgren, Martin & Loimi, Anna-Maria. CSR – Socialt ansvarstagande för företag. s. 26-29. 
21 Harjoto & Jo. Corporate Governance and CSR Nexus. s. 45.  
22 Garriga & Melé. Corporate Social Responsibility Theories: Mapping The Territory. s. 51, 52. 
23 Grafström, Göthberg & Windell. CSR: Företagsansvar i förändring. s. 39. 
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3.3 VARFÖR CSR? 
 

Utifrån de generella övergripande teorierna om CSR, vilka presenterats ovan, grundas flertalet 

mer specificerade hypoteser om företags motiv till ansvarstagande åtgärder. De fördelar som 

socialt ansvarstagande medför till företag som vidtar teorin och dess åtgärder är bland annat 

minimering av risker inom företaget, generering av innovationer, utveckling inom företaget 

samt ökad delaktighet i att forma det samhälle där företaget är verksamt.24 Dessutom innebär 

socialt ansvarstagande ett stärkande av företags anseenden vilket attraherar flertalet 

intressenter såsom kunder, investerare och medarbetare.25 Nedan presenteras flertalet exempel 

på hypoteser om varför företag antar CSR-åtgärder. Som tydligt ses kan olika hypoteser 

beskriva snarlika strategier av CSR-åtgärder. Flertalet ges dock som exempel nedan för att 

påvisa mångfalden tolkningar samt bredden av CSR-teorin. Se även figur 1 på sida 22 som 

illustrerar hur hypoteser och motiv är specificerade förklaringar av CSR samt hur de dessutom 

kan förklaras genom de övergripande teorierna om CSR.  

Dahlgren et al. sammanfattar fyra motiv till varför företag åtar sig socialt ansvar. Följande 

motiv är problemlösning, riskminimering, innovation samt samhällsansvar. Problemlösning 

som motiv innebär att företaget har en passiv inställning samt agerar först efter påtryckningar 

från intressenter. Riskminimering innebär däremot att företaget arbetar med förebyggande 

åtgärder för att undvika kritik. Innovation som motiv betyder att företaget ser socialt 

ansvarstagande som en öppning till nya strategiska möjligheter såsom nya tjänster och 

produkter. Slutligen innebär samhällsansvar som motiv att företaget tar hänsyn såväl till 

befintliga såsom framtida behov. Detta sker i samarbete med företagets intressenter vilket ger 

företaget fördelar. Företaget kan alltså arbeta med CSR utifrån olika motiv. Företagets roll 

blir då antingen passiv, reaktiv, aktiv eller förebyggande.26  

Enligt hypotesen om ”over-investment” använder sig företag av CSR för att skapa sig gott 

rykte. Hypotesen om ”strategic choice” beskriver dock företags engagemang av CSR som en 

strategi till att tillfredsställa aktivister. Detta sker vanligen på initiativ av CEO då denna 

person strävar efter att behålla sin roll och ansvarsområden inom ett visst företag.27 Posten 

                                                
24 Dahlgren, Martin & Loimi, Anna-Maria. CSR – Socialt ansvarstagande för företag. s. 11. 
25 Grafström, Maria. Göthberg, Pauline & Windell, Karolina. CSR: Företagsansvar i förändring. s. 156-157. 
26 Dahlgren, Martin & Loimi, Anna-Maria. CSR – Socialt ansvarstagande för företag. s. 11. 
27 Harjoto & Jo. Corporate Governance and CSR Nexus, s. 45-47. 
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som (CEO) Chief Executive Officer innebär vanligtvis att bland annat ansvara för ett företags 

beslut gällande utveckling, utveckla och genomföra strategier, hantera resurser inom 

verksamheten samt ansvara för kommunikation mellan styrelse och intressenter.28 Ytterligare 

en hypotes om varför företag använder sig av CSR är hypotesen om ”product 

signaling/diferentiation”. Enligt denna hypotes antar företag CSR-åtgärder i syfte att signalera 

produktkvalitet.  Slutligen kan företag enligt hypotesen om ”conflict resolution” motiveras att 

använda CSR till att förhindra och lindra konflikt mellan chefer, investerare och icke-

investerare.29  

Företag som använder sig av CSR är generellt förknippade med andra liknande strategier 

och/eller åtgärder samt stark bolagsstyrning. Ansvar ställs i allmänhet på större etablerade, 

börsnoterade företag, vilket kan vara orsak till att dessa använder sig av CSR.30 Mestadels 

använder företag CSR åtgärder tillsammans med andra styrmekanismer för att minska 

konflikt mellan chefer och intressenter inom företag. CSR engagemang motiverat av 

produktprofilering är däremot inte lika förekommande. Företagsprofilering genom CSR 

motiveras i allmänhet främst av hypotesen om ”conflict-resolution”.31 

3.4 KRITIK & PROBLEM MED CSR 
 

Det är mycket viktigt att företag förstår innebörden av socialt ansvar samt inser vilka åtgärder 

som bör vidtas för att ta detta ansvar. Flertalet problem kan lätt uppstå vid CSR-åtaganden. 

Colin Jevons et al. identifierar de allmänna problemen med CSR som organisatoriska, sociala 

och kommunikativa.32 

Organisatoriska problem kan uppstå då företag omfattas av global verksamhet. Detta eftersom 

global verksamhet vanligen medför svårigheter i att implementera samma CSR-åtgärder i alla 

delar av företaget såväl internt som externt. Globalt verksamma företag möter vanligtvis olika 

intressenter inom skilda områden som kräver olika åtgärder. Då skilda CSR-åtaganden, 

strategier och åtgärder krävs kan svårigheter i att övervaka resultatet av dessa uppstå för 

                                                
28 “Chief Executive Officer”, Investopedia (internet). 2012-07-27. 
29 Harjoto & Jo. Corporate Governance and CSR Nexus, s. 45-47. 
30 Harjoto & Jo. Corporate Governance and CSR Nexus, s. 51.  
31 Harjoto & Jo. Corporate Governance and CSR Nexus, s. 45, 60.  
32 Jevons & Polonsky. Global Branding and Strategic CSR: an overview of three types of complexity. s. 327. 
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företaget, om inte företag har rätt omfattning av resurser. Vanligen krävs mer resurser från 

företag till att anpassa olika CSR-åtgärder till respektive område, vilket kan anses 

problematiskt. Det kan även vara svårt att sammanställa ett gemensamt resultat i ett företags 

CSR åtgärder om dessa antas i olika form på olika areor.33  

Kommunikativa problem kan uppstå då företag kommunicerar sina CSR-åtaganden. Ett 

exempel på ett sådant problem är då företag inte har tillräckligt stark förståelse för vad 

företagets märke utstrålar för budskap till företagets intressenter. Kommunikativa problem 

kan även innebära att företaget inte tydligt nog har identifierat dess CSR-åtaganden och 

följaktligen brister förmedlingen av detta till företagets anställda. Sannolikheten för dessa 

problem stärks av att CSR lätt kan uppfattas olika av skilda intressenter. Därför är det extra 

viktigt att företag är tydliga med sin kommunikation av CSR. 34 

Sociala problem utgörs bland annat av att intressenters önskemål inte är statiska, utan de 

förändras ständigt. Grupper av intressenter förändras likaså samt möter nya problem.35 Detta 

innebär att företag behöver vara uppdaterade och beredda att ständigt ändra sina CSR-

åtgärder. Företag måste även komma till insikt om att deras arbete med CSR aldrig kommer 

upphöra. Arbetet måste ske kontinuerligt samt ständigt utvecklas. 

CSR teorin kan problematiseras på många sätt. Främst eftersom det inte existerar någon enad 

definition av teorin och dess substans. Det finns inte heller något regelverk för hur man mäter 

effekten av CSR teorins inbegripande åtgärder.36 CSR är dessutom relaterat till sociala och 

miljömässiga problem och frågor till vilka det inte finns en generell lösning på. Oklarheterna 

med CSR teorin kan sammanfattas inom olika typer av kategorier. Lepoutre et al. 

kategoriserar CSR problem inom substantiella, strategiska och institutionella otydligheter.37  

Substantiella oklarheter innefattar otydlig information och kunskap av sociala problem samt 

hur de kan lösas. Oenigheter inom denna kategori berör även frågor om huruvida företag ska 

ta socialt ansvar och till vilken utsträckning samt huruvida CSR bör kompletteras genom 

                                                
33 Jevons & Polonsky. Global Branding and Strategic CSR: an overview of three types of complexity. s. 334. 
34 Jevons & Polonsky. Global Branding and Strategic CSR: an overview of three types of complexity. s. 337, 340. 
35 Jevons & Polonsky. Global Branding and Strategic CSR: an overview of three types of complexity. s. 331. 
36 Jevons & Polonsky. Global Branding and Strategic CSR: an overview of three types of complexity. s. 327-333. 
37 Dentchev, Heene & Lepoutre. Dealing With Uncertainties When Governing CSR Policies. s. 391-394. 
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lagstiftning. Inom kategorin diskuteras även om relationen mellan CSR och finansiell vinst, 

definitionen av CSR samt resultat av teorins innebörd.38  

Strategiska otydligheter innefattar hur aktörer bör agera strategiskt i olika situationer, vilka 

effekterna av olika aktioner kan bli samt huruvida företag över huvud taget engagerar sig 

frivilligt. I denna kategori diskuteras framför allt fenomenet ”greenwash”. Greenwash innebär 

att företag offentliggör löften om CSR aktiviteter vilka däremot aldrig förverkligas. Detta i 

syfte att undfly påtryckningar från intressenter samt att avsakta processer för bindande 

reglering av ansvarstagande.39  

Institutionella oklarheter omfattar olikheter i hur institutioner utvecklas och förändras. Detta 

kan anses vara det svåraste problemet med CSR teorin. Problemen inom denna kategori 

grundas främst i institutionell inaktivitet samt institutionell mångfald. Diskursen för 

institutionella otydligheter belyser huvudsakligen problemet med hur äldre strukturer inom 

företag förhindrar utveckling som ska främja socialt ansvarstagande.40  

Utöver dessa tre kategorier av otydligheter med CSR teorin finns även samordnade 

oklarheter. Detta eftersom oklarheter inom CSR teorin är nära besläktade då de påverkar 

varandra samt är svåra att hålla isär. Otydligheter inom en viss kategori har stor risk att 

påverka oklarheter inom en annan kategori. Däremot finns likväl potential att lösning på 

otydligheter inom en dimension kan ge positiv påverkan på en annan.41  

CSR teorin kan även problematiseras i dess egenskap av att ingen definition heller finns för 

hur mycket ansvar eller vilket specifikt ansvar företag bör ta samt vilka åtgärder som bör 

vidtas. I dagsläget råder därför normen om att det är upp till varje enskilt företag i relation till 

krav från dess intressenter att avgöra vilket ansvar samt vilka åtgärder det enskilda företaget 

bör ta.42 

CSR teorin har fått utstå mycket kritik och motstånd från olika håll. En av de största 

kritikerna till CSR teorin genom historien var Milton Friedman som hävdade att företag inte 

har något socialt ansvar. Friedman ansåg att företag på bästa sätt bidrar till utveckling av 

                                                
38 Dentchev, Heene & Lepoutre. Dealing With Uncertainties When Governing CSR Policies. s. 393, 394. 
39 Dentchev, Heene & Lepoutre. Dealing With Uncertainties When Governing CSR Policies. s. 393-397. 
40 Dentchev, Heene & Lepoutre. Dealing With Uncertainties When Governing CSR Policies. s. 393-396, 400-402. 
41 Dentchev, Heene & Lepoutre. Dealing With Uncertainties When Governing CSR Policies. s. 402. 
42 Grafström, Maria. Göthberg, Pauline & Windell, Karolina. CSR: Företagsansvar i förändring. s. 159. 
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samhället genom att säkra ekonomisk tillväxt. Om något företagsansvar existerade så var det 

enligt Friedman endast ekonomiskt. Milton Friedman definierade företagsansvar enligt 

följande:  

”företag har ett och endast ett socialt ansvar: att använda resurser och engagera 

sig i aktiviteter som syftar till att öka företagets vinst inom spelets regler. Det 

vill säga att företaget ingår i en öppen och fri konkurrens utan villfarelse eller 

bedrägeri”. 

Detta uttalande gjordes emellertid på 1970-talet. Idag tycks däremot CSR vara en allmänt 

accepterad och vedertagen approach för företag att åta sig. Utvecklingen har påvisat att CSR 

till större delen medför fördelar för både företag och deras intressenter genom flertalet olika 

aspekter.43 

3.5 KOMPLEMENT TILL CSR 
 

Jan Lepoutre et al. konstaterar att regeringar bör arbeta som stöd till företag för att främja 

effekten av CSR. Detta i syfte att uppnå social tillväxt. Till hjälp bör regeringar använda sig 

av rekommenderade åtgärder vilka innefattar olika typer av policy instrument.44 Exempel tas 

upp nedan.  

Trots CSR teorins flertal goda egenskaper är CSR nödvändigtvis inte den enda lösningen på 

alla världens sociala problem.45 Många intressenter lovordar CSR teorin och dess natur men 

teorin har även fått utstå mycket kritik för dess frivilliga, icke-bindande karaktär. Detta 

eftersom det är mycket osäkert vad frivillighetsbaserade aktioner faktiskt åstadkommer. 

Vidare är det främst (Non-Governmental Organizations) NGO:er som påtrycker att CSR 

teorin bör kompletteras med minimistandarder för att säkra hållbar utveckling. NGO:er har i 

allmänhet ett mycket mer skeptiskt förhållningssätt till CSR jämfört med företag. Sedan CSR 

fått allt mer kritik för dess tvetydighet har följaktligen nya principer utvecklats som 

komplement till teorin.  

                                                
43 Grafström, Göthberg & Windell. CSR: Företagsansvar i förändring. s. 31-32.  
44 Dentchev, Heene & Lepoutre. Dealing With Uncertainties When Governing CSR Policies. s. 404. 
45 Marrewijk. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion. s. 96. 
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Exempel på kompletterande principer är så kallade ”New Governance” principer. New 

Governance åtgärder kan utgöra lösningar som minskar strategiska oklarheter. Åtgärderna 

innefattar främst horisontellt arbete mellan organisatoriska nätverk av samhälleliga aktörer 

där beslut och företagssamheter formas av samverkande samt av frivilliga insatser från en 

mängd intressenter. Detta kan dock skapa fler oklarheter kring innehållet i CSR och dess 

relaterade frågor.46  

Dessutom finns flertalet etablerade riktlinjer att följa som komplement till CSR teorin och 

dess otydligheter. The Global Reporting Initiative (GRI) är en samling riktlinjer för företag att 

titta på eftersom dessa underlättar och hjälper företag att vidta lämpliga åtgärder för ett socialt 

ansvarstagande. Global Compact är ett annat exempel på etablerade riktlinjer vilka syftar till 

att underlätta företagsansvar.47  

3.6 REFLEKTION 
 

Sammantaget kan CSR beskrivas som något mycket subjektivt och diffust. Teorin är i 

praktiken ett sätt för företag att antingen genuint ta ansvar i förebyggande syfte, men CSR kan 

även utgöra en strategi för företag till att undslippa kritik. Teorin kan i praktiken användas på 

många olika sätt samt anta varierande former. CSR är ständigt under utveckling. Dess 

innebörd kan diskuteras och fördelar respektive nackdelar kan vägas mot varandra. Teorins 

bristande egenskaper tydliggörs dock av de komplement som skapats till teorin.  

Vidare påstås CSR vara frivilligt för företag att åta sig. Sedan ökat krav från företags 

intressenter har företagsansvar dock kommit att näst intill vara obligatoriskt. Företag tvingas 

idag anta socialt ansvar för att behålla en stark position på marknaden mot konkurrenter. 

Detta gör att uppfattningen om att CSR är frivilligt möjligtvis inte stämmer överens med 

realiteten. Idag är det snarare endast valet om hur CSR ska praktiseras som är frivilligt. 

Företagsansvaret går däremot generellt inte längre att undslippa.  

Slutligen kan teorierna om varför företag använder sig av CSR tolkas som mycket 

närliggande samt svåra att urskilja. Detta medför att det kan vara svårt att fastställa vad som 

motiverat ett specifikt företag till att använda sig av CSR. Dessutom kan företag motiveras att 

                                                
46 Dentchev, Heene & Lepoutre. Dealing With Uncertainties When Governing CSR Policies. s. 391, 392, 400. 
47 Grafström, Göthberg & Windell. CSR: Företagsansvar i förändring. s. 94, 95. 
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använda CSR av flera orsaker. Därmed kan det vara svårt att genom endast en renodlad 

hypotes/teori förklara ett företags motivering. En renodlad hypotes/teori är alltså 

nödvändigtvis inte svaret på varför företag använder sig av CSR.  

Dessutom existerar flertalet teorier än de som presenteras i denna uppsats. Förklaringar av 

CSR är näst intill ändlösa. De teorier om CSR som presenteras i denna uppsats har dock valts 

i syfte att ge en bred uppfattning om CSR. Emellertid kan CSR diskuteras vidare i ett annat 

forum. Målet för denna uppsats är inte att beröra CSR mer än nödvändigt. I nästa kapitel 

läggs därför fokus på H&M som en fallstudie. Därefter dras förklaringar och slutsatser som 

söker att förklara H&M:s relation till CSR.  

Figur 1. 

 

Denna figur är egenkonstruerad utifrån tolkning av hur CSR-teorin kan illustreras och lättare 

förstås i syfte att ge en mer konkret uppfattning om teorins olika delar samt hur de kan 

förklaras med olika begrepp. Figuren visar hur CSR-teorin kan förklaras genom fyra olika 

övergripande typer av teorier. Utifrån dessa teorier spirar motiv och hypoteser som ger mer 

specificerade förklaringar om hur CSR-strategier kan antas samt varför. Motiven och 

hypoteserna kan tolkas som snarlika och/eller synonyma då de beskriver likartade 

karaktärsdrag av CSR. Pilarna visar att motiven och hypoteserna är mer specificerade 

Typer av teorier: 
politiska 

samordnade 
instrumentella 

etiska 

Hypoteser: 
over investment 
strategic choice 

product signaling/diferentiation 
con:lict resolution 
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riskminimering 
problemlösning 
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förklaringar av CSR-teorin. Tolkningen är att motiven och hypoteserna kan delas in i de olika 

övergripande samlingstyperna av teorier. Alltså är respektive hypotes eller motiv en del utav 

en övergripande mer omfattande teori där även andra motiv eller hypoteser kan inrymmas. 

Till exempel så kan hypotesen ”over investment” tolkas som ett exempel på en underordnad 

mer specificerad förklaring av CSR som dessutom utgör ett exempel inom kategorin av 

politiska teorier. Resultatet av detta blir att en viss CSR-åtgärd eller strategi kan benämnas 

och beskrivas med flera begrepp, vilket gör att diskursen om CSR kan bli diffus och oprecis. 

Med andra ord försöker figuren påvisa att motiven samt hypoteserna inkluderas samt är 

exempel på olika typer av teorier om CSR. Se även tabell 1 som försöker illustrera detta på ett 

annat sätt.  

Tabell 1. 

Teori: Instrumentella: Politiska: Samordnade: Etiska: 

Hypotes: 

Product 

signaling/ 

diferentiation 

Over investment Strategic choice  

   
Conflict 

resolution 
 

Motiv: Innovation  Riskminimering Samhällsansvar 

   Problemlösning  

 

Tabellen visar en tolkning av i vilken typ av teori respektive hypotes och motiv inkluderas. 

Respektive hypotes och motiv är alltså exempel på olika typer av teorier om CSR. Tabellen 

påvisar emellertid att hypoteserna och motiven skiljer sig åt genom dess karaktär vid 

identifiering av teorityp. Emellertid kan motiven och hypoteserna i andra jämförelseaspekter 

uppfattas som mycket snarlika. Utöver dessa exempel finns flertalet andra begrepp och 

förklaringsmodeller som kan inrymmas i de olika typerna av teorier som förklarar CSR. I 

syfte att begränsa teoridelen om CSR ges emellertid endast ett begränsat antal exempel.  
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4 FALLSTUDIE H&M 

4.1 OM H&M OCH DESS ARBETE MED CSR 

 

H&M är idag ett av världens största globala företag. Företaget grundades i Västerås år 1947 

av Erling Persson. Expandering av företaget har sedan dess ökat för varje år. Idag äger 

företaget omkring 2 500 butiker på 44 marknader. Koncernen H & M Hennes & Mauritz AB 

innefattar idag varumärkena H&M, COS, Monki, Weekday och Cheap Monday. 

Omsättningen 2011 uppgick till 128 810 miljoner kronor inklusive moms. Företaget har fler 

än 94 000 medarbetare samt cirka 700 fristående leverantörer i främst Asien och Europa. På 

senare år har företaget även utökat sin profilering med arbete för ökad hållbarhet och 

etikladdade begrepp som mål.48 Företaget har etablerat flera led av ansvarstagande för 

hållbarhetsutveckling. I toppen av företaget arbetar H&M:s CEO (Chief Executive Officer) 

som har det största ansvaret för företagets hållbarhetsutveckling samt ansvarstagande arbete. 

H&M:s CEO ges även stöd av företagets etablerade administrativa team.49 

Enligt uppgifter på H&M:s hemsida ansvarar företagets lokala produktionskontor för att 

arbetsförhållandena hos dess leverantörer är goda. Dessutom påstår sig företaget göra tester 

för att kemikaliekrav uppfylls.50 1997 etablerade H&M företagets ”Code of Conduct” vilken 

utgör grunden i H&M:s arbete för hållbar produktion. H&M:s Code of Conduct bistår med 

rekommendationer för alla H&M:s leverantörer och deras medarbetare för att förbättra 

arbetsförhållanden samt minska miljöpåverkan. Code of Conduct innefattar följande åtta 

områden: 

1. Legal requirements 

2. A ban on child labour 

3. Health and safety 

4. Workers’ rights 

5. Housing conditions 

                                                
48 ”Fakta om H&M”, H&M:s hemsida. 2012-07-27. 
49 “Management & Governance”, H&M:s hemsida. 2012-07-27. 
50 “Produktion”, H&M:s hemsida. 2012-07-27.  
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6. Environment 

7. System approach 

8. Monitoring and enforcement 

Företaget ger dessutom ut en guide till alla medarbetare med instruktioner för hur åtaganden 

skall implementeras. Denna guide finns tillgänglig på flera språk. H&M har även utvecklat ett 

revisionsprogram i syfte att kontrollera huruvida företagets rekommendationer faktiskt följs 

av dess medarbetare.51 

Eftersom H&M försöker värna om miljö har företaget även utvecklat en hållbarhetspolicy 

som bland annat styr företagets logistik. Ledorden är följande: enkelhet, tillförlitlighet och 

transparens. H&M påstår vidare att företaget gör kontroller av miljöarbetet. För att värna om 

miljön använder sig företaget huvudsakligen av sjötransport samt transporter via järnväg.52  

”H&M Conscious” är samlingsbegreppet för hela H&M:s arbete för mer hållbart mode. 

Företaget försöker arbeta för både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Att uppnå 

detta är H&M:s vision. Syftet med visionen är att uppnå långsiktig framgång inom företaget. 

Sju åtaganden har satts upp i syfte att uppnå visionen. Dessa åtgärder omfattar hela H&M:s 

arbete inom utveckling av produkter. Resultatet av företagets åtaganden sammanfattas årligen 

i en offentlig rapport. Dessa rapporter har kommit att bli primärmaterial för denna uppsats. 

Vidare är H&M:s sju åtaganden följande.53 

1. Provide fashion for conscious customers 

2. Choose and reward responsible partners 

3. Be ethical 

4. Be climate smart 

5. Reduce, reuse, recycle 

6. Use natural resources responsibly 

7. Strengthen communities 

I syfte att tillgodose kunders förväntningar har H&M vidtagit åtgärder såsom förbättring av 

produktkvalitet, garanti av produktsäkerhet samt kontroller av kemikalier. Företaget påstår sig 

följa försiktighetsprincipen. Vilken innebär att företagets minsta åtgärder är att följa de 

                                                
51 “Code of Conduct”, H&M:s hemsida. 2012-07.27.  
52 “Logistik och distribution”, H&M:s hemsida. 2012-07-27. 
53 “Strategy”, H&M:s hemsida. 2012-07-27. 
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lagstiftningar som gäller inom samarbetsländer. Dock menar H&M att företaget alltid strävar 

efter att förbättra regelverk för striktare standardprinciper.54  

H&M har genom egna resurser samlat in all data som visas i företagets årliga rapporter om 

hållbarhet.55 Än mer övertygande information om H&M:s ansvarstagande är de flertalet 

utmärkelser företaget mottagit de senaste åren från olika intressenter, organisationer och 

mätinstrument.56 Företaget har dessutom etablerat flertalet policys utöver dem som redan 

nämnts. Sammanfattningsvis har H&M offentliggjort följande policys: 

1. Sustainability Policy 

2. Code of Conduct 

3. Code of Ethics 

4. Chemical Restrictions 

5. Product Policy 

6. Home Working 

7. Framework agreement with Union Network International 

8. Diversity Policy 

9. Discrimination and Equality Policy 

10. Harassment Policy 

Dessa principer fungerar som komplement till H&M:s generella värderingar vilka genomsyrar 

hela H&M som företag. H&M strävar efter att agera hållbart i allt företaget presterar.57 Dessa 

uppgifter får givetvis H&M att framstå som ett exemplariskt företag gällande ansvarstagande, 

etik och moral. Undersökningar visar dock att företagets arbetsmoral inte är lika vacker som 

den framstår.  

Carin Carlström bekräftar i sin bok Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag 

hur H&M dementerar uppgifter om bristande arbetsförhållanden hos sina leverantörer. H&M 

förnekar att företaget har någon som helst relation till de klädproducenter som offentliggjorts 

med bristande arbetsmoral. Detta trots att bevis finns för att de gjort beställningar från 

                                                
54 “Product quality & safety”, H&M:s hemsida. 2012-07-27.  
55 “How we report”, H&M:s hemsida. 2012-07-27.  
56 “What others say”, H&M:s hemsida. 2012-07-27. 
57 “Our policies”, H&M:s hemsida. 2012-07-27. 
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dessa.58 Likaså bekräftar Sverker Lindström i boken Gränslösa kläder, uppgifter om generella 

brister hos klädproducenter samt kritik mot företag som H&M.59  

Orsaker till varför H&M och företag generellt bemöter kritik samt besvarar frågor med 

förnekanden och lögner kan diskuteras. Ett alternativ kan vara att företag faktiskt är genuint 

ovetandes om verkliga förhållanden. Detta alternativ är däremot minst troligt. Ett annat svar 

kan vara att företag saknar moraliskt samvete och endast värnar om ekonomisk vinst. Det är 

inte ovanligt att företagsledningar försöker rentvå sitt sociala ansvar. Det är relativt lätt för 

företagsledningar att undslippa ansvar då regleringar om företagets respektive ledningens 

ansvar ofta är mycket otydliga. Det är sällan det inte existerar något kryphål som gör att 

ansvar går att bortförklara och undslippa. Denna aspekt är troligtvis en av de främsta 

orsakerna till att företag dementerar samt inte offentliggör verkliga uppgifter. En annan orsak 

till att företag responderar på detta vis kan vara på basis av instinkt i syfte att värna om 

företagets rykte med målet att behålla sin kundkrets, vilket likaså avspeglas av ekonomiskt 

intresse. Detta kan dock ge motsatt effekt eftersom förnekanden om bristande 

arbetsförhållanden vanligen offentliggörs och sanning nästan alltid uppdagas förr eller senare. 

Den bästa strategin för företag att behålla gott rykte är att vara ärliga och lyssna på 

intressenter samt ta sitt sociala ansvar på allvar. 

4.2 RAPPORTERNAS INNEHÅLL 
 

H&M:s årsrapport från 2010 ger en tydlig sammanfattande beskrivning av företagets 

utveckling inom ansvarstagande genom åren. 1997 lanserades H&M:s Code of Conduct. 

Under 1998 till 1999 inleddes de första övervakningsprocesserna. Dessa utvecklades vidare 

under 2000 med större fokus på dokumentation av arbetstagarkontrakt, ålderscertifikat, löner, 

arbetstider och arbetsvillkor. Mellan 2001 och 2004 har arbetet med CSR utvecklats till att 

involvera H&M:s leverantörer. Under 2005 till 2009 lanseras H&M:s FAP (Full Audit 

Programme) och H&M blir även medlem i FLA. Under 2010 utvecklas H&M:s arbete 

ytterligare till att bli än mer omfattande.60 

  
                                                
58 Carlström. Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag. s. 26-27, 34, 38. 
59 Lindström. Gränslösa kläder. s. 9. 
60 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 32. 
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2002 

H&M:s första offentliga CSR rapport redovisar åtaganden för år 2002. Rapporten presenterar 

H&M:s första åtaganden att se till företagets sociala ansvar. Initiativet togs till följd av ökade 

påtryckningar från intressenter om att H&M ska ta socialt ansvar. H&M:s åtaganden för detta 

år innebar bland annat implementering av företagets Code of Conduct samt fastställande av 

mål för att värna om miljön. Andra utmärkande åtgärder för 2002 var bland annat utbildning 

för anställda, en ökad dialog mellan H&M och dess samarbetspartners samt att H&M gav stöd 

till FN-initiativet Global Compact.61 Dessutom presenteras i CSR rapporten för 2002, H&M:s 

definition av CSR. Definitionen av CSR lyder enligt följande:  

”a concept whereby companies integrate social and environmental concern in 

their business operations and in their interaction with their stakeholders on a 

voluntary basis in order to meet or exceed the ethical, legal, commercial and 

public expectations that society has of business”.62  

Vidare förklarar H&M att företaget vill öka sin kundkrets samt få ökat förtroende till följd av 

dess CSR åtaganden. H&M:s vision för detta åtagande är att värna om mänskliga rättigheter 

samt medverka till hållbar utveckling med målet att kunder ska vara nöjda både med H&M:s 

produkter samt med H&M som företag.63 

Under 2002 prioriterade H&M främst att förbättra arbetsvillkor och standarder för dessa samt 

öka respekten för mänskliga rättigheter inom genren för sociala aspekter. Utöver detta 

prioriterade H&M även att förbättra säkerhetsåtgärder, miljö- och hälsorelaterade aspekter. 

Detta innebar främst arbete med att förbättra produktkvalitet och säkerhet. Åtgärderna 

innefattade bland annat restriktioner av kemikalier och ökning av miljövänlig transport. 110 

stycken kvalitets- och säkerhetskontrollanter tillsattes för detta. Åtgärder togs även för att 

förbättra arbetsvillkoren i fabriker hos leverantörer. Till exempel tillgodosågs bättre 

ventilation och renlighet, brandsäkerheten förbättrades liksom förbättring gällande värme och 

sanitetaspekter.64 

                                                
61 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2002. s. 5. 
62 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2002. s. 6. 
63 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2002. s. 2, 5-6. 
64 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2002. s. 7-8, 36. 
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H&M genomförde dessutom utbildning för alla anställda. Utbildning och inspiration ser 

H&M som viktiga verktyg för att uppnå företagets mål samt för att engagera partners att 

samarbeta för dessa. Vidare etablerade H&M 21 stycken produktionskontor med över 600 

anställda i Europa, Asien och Afrika med huvuduppgift att sköta övervakning av att 

leverantörer till H&M följer företagets Code of Conduct. Etablering av Initial Environmental 

Review (IER) är ett annat av huvudprojekten som presenteras i årsrapport 2002. Projektet 

innebar att åtgärder vidtas för att främja miljön. Detta gjordes i Portugal, Turkiet, Indien och 

Indonesien. IER innefattar både åtgärder och förslag på förbättringar. Återvinning av energi i 

fabriker är ett av framstegen som gjorts.65 

Slutligen gjordes åtaganden under 2002 såsom oanmälda kontroller hos producenter samt 

åtgärder vid upptäckt av barnarbete. H&M vidtog åtgärder enligt Global Compacts principer 

samt tydliggjorde att företaget inte använder sig av djurtest vid framtagning av produkter. 

Dessutom deltog H&M vid ett flertal välgörenhetsprojekt bland annat ett som arbetar mot 

fenomenet EPZ med fokus på Bangladesh.66  

H&M medger dock i årsrapport 2002 att företaget ej uppnått alla de mål som utlovats 

gällande CSR, utveckling och förbättringar. Detta berodde bland annat på bristande kontroller 

av fabriker hos företagets leverantörer. H&M lovar dock att under 2003 ta hänsyn till vad 

företagets intressenter önskar. Företaget åtar sig även att hålla sig uppdaterad om regelverk 

och lagar gällande miljöaspekter.67  

2005 

CSR rapporten som presenteras för år 2005 inleds med ett tack för den positiva respons H&M 

fått på tidigare rapporter. H&M meddelar även i rapporten att företaget vidtagit förslag på 

åtgärder från dess intressenter. Vidare konstateras att H&M:s Full Audit Programme (FAP) 

gett goda resultat. FAP syftar till att fastställa orsaker till kränkningar, göra färre men mer 

omfattande granskningar samt att kontinuerligt göra uppföljningar av H&M:s åtaganden. 

Initiativet ”Better Cotton Initiative” (BCI) förklaras även ha gett positivt resultat då det 

inneburit att H&M använder en ökad andel organiskt bomull i sina produkter. Ökningen av 

organisk bomull från 2004 till 2005 gick från en användningsandel på fem ton 2004 till en 

andel på fyrtio ton 2005. Dessutom har H&M:s koldioxidutsläpp minskat från föregående år 
                                                
65 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2002. s. 11, 21, 26, 28. 
66 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2002. s. 40, 43, 49-50, 64. 
67 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2002. s. 2, 17, 23. 
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med 23,6 procent.68 För övrigt är den vision som presenteras i rapporten samt definition av 

CSR densamma som vid årsrapport 2002. Strategin är likaså densamma. Dock är de policys 

som presenteras nya.69  

I CSR rapporten för år 2005 presenteras flera nya projekt som H&M deltar i. Blanda annat 

offentliggörs att ett nytt rapporteringssystem är under bearbetning för att lanseras samt att 

H&M deltar i projekten BCI, MFA Forum Bangladesh, GRI (Global Reporting Initiative) och 

Better Factories Cambodia. H&M har även godkänts som medlem i FLA (Fair Labour 

Association). Denna organisation gör granskningar och kontroller i H&M:s leverantörfabriker 

i Kina.70  

Vidare meddelas att H&M tar hjälp av ”Business & Human Rights: A Geography of 

Corporate Risk” publicerad av International Business Leaders Forum (IBLF) samt Amnesty 

International (AI) vid arbetet för att förbättra villkoren för anställda hos H&M:s 

leverantörer.71 Sammantaget presenteras flertalet välgörenhetsengagemang, omkring tio 

stycken CSR-initiativ samt tio principiella medlemskap vilka H&M deltar i. H&M tilldelas 

även flertalet utmärkningar och belöningar, till exempel listas H&M i ”Global 100 Most 

Sustainable Corporations in the World”.72 

I årsrapport 2005 presenterar H&M även flertalet etablerade policys gällande företagets 

produkter och märkning av produkter. H&M tar avstånd från djurförsök samt gör restriktioner 

för användning av kemikalier. H&M säljer inte päls, H&M säljer endast läder från djur vilka 

har avlats för köttproduktion. Företaget köper inte heller silke från Indien på grund av 

bristande arbetsförhållanden som råder i landet. Vidare köper inte H&M skinn från Indien 

eftersom levnadsförhållandena för djuren i Indien är bristfälliga. H&M har även etablerat en 

policy för marknadsföring. Dessa är bara några exempel på de riktlinjer som H&M 

presenterar.73 

H&M:s fokus för socialt ansvar i årsrapport 2005 är bland annat arbetsvillkor, arbetstimmar, 

brott mot MR, trakasserier, arbetsmiljö, sexuellt våld och barnarbete. Åtgärder mot brandrisk 

                                                
68 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 2, 5, 70. 
69 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 7. 
70 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 2, 5, 25, 40-41. 
71 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 26. 
72 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 20, 21, 49. 
73 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 56- 59. 
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och stölder har vidtagits i butiker, bland annat genom etablering av säkerhetspolicys. 

Bekämpning av korruption är en annan av H&M:s prioriteter liksom försäkring av löner. 

H&M betonar även möjligheten för anställda att påverka sin arbetssituation. Avtal har 

upprättats med UNI (Union Network International) vilket bekräftar att båda parter följer 

ILO:s deklaration ”Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work”. Dessutom 

har H&M tillsatt fyrtio övervakare som efterser att företagets Code of Conduct följs samt 140 

stycken kvalitetskontrollanter vilka kvalitetssäkrar H&M:s produkter. Likväl måste alla 

produktionsenheter godkännas av CSR departementet. Ett treårs kontrakt har även upprättats 

med UNITE-HERE för att främja arbetsvillkor för anställda i New Jersey och Connecticut. 74 

H&M:s Cleaner Production Programme ligger i fokus för företagets miljöetiska ansvar och 

strävar efter att reglera användning av kemikalier, se till att material återvinns samt öka 

andelen miljövänliga transporter för att minska H&M:s koldioxidutsläpp. H&M visar i 

årsrapport 2005 stort fokus på miljö samt åtgärder för att värna om miljön. Ett initiativ H&M 

deltar i för att värna om miljön är BSR Apparel Water Quality Working Group (AWQWG). 

Företaget belyser även att H&M värnar om hälsa och säkerhet för alla anställda. För att 

försäkra detta tillgodoser företaget uppdaterade restriktioner för kemikalier i produktionen av 

kläder. Företaget ska dessutom hålla sig uppdaterat om lagar samt händelser som är relevanta 

för bevarandet av miljön. Flertalet andra åtgärder presenteras likväl i rapporten.75  

H&M medger dock att processen för hållbar utveckling är långsam men på väg åt rätt 

riktning. Målen för minskad energikonsumtion har ej uppfyllts, därför har en femårsplan 

upprättats för att uppnå målen.76 H&M klargör även att företaget är medveten om den 

betydande större sannolikheten för kränkningar av mänskliga rättigheter i Asien där större 

delen av H&M:s produkter produceras. Därför åtar sig H&M att driva sin verksamhet på ett 

ansvarsfullt sätt.77 

Andra mål som ej uppnåtts under 2005 är åtgärder för hälsa och säkerhet i enlighet med 

H&M:s Code of Conduct. Många av H&M:s samarbetspartners brister även i åtföljandet av 

H&M:s regelverk för materialsäkerhet. Detta är främst på grund av bristande information från 

andra underleverantörer. H&M beskriver även svårigheter med att tillgodose arbetsrättigheter 

                                                
74 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 8, 12-19, 28. 
75 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 5, 8, 63-67. 
76 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 2. 
77 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 23. 
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i Kina på grund av rådande lagstiftning som hindrar föreningsverksamhetsrätt för anställda. 

Bristande rutiner har även gjort att H&M:s riktlinjer ej följs. Som lösning på detta har H&M 

följaktligen etablerat en Management Action Plan som en del av FAP. Företaget strävar även 

efter att förbättra dess övervaknings- samt rapporteringssystem.78  

2010 

H&M:s Conscious Actions Sustainability Report för 2010 presenterar, liksom tidigare 

rapporter, H&M:s arbete för socialt och miljöetiskt ansvarstagande. 2010 års rapport 

presenterar däremot sju nya åtaganden samt nya åtgärder som vidtagits. H&M har bland annat 

utvidgat företagets Code of Conduct till att omfatta allt som har relation till H&M som 

företag. Följaktligen har H&M utvidgat övervakningen av sina leverantörer. Till skillnad från 

att endast övervaka producenter av H&M:s försäljningsprodukter så granskas nu även H&M:s 

leverantörer av galgar och klädhängare. Principerna som märket H&M innebär har likaså 

utvidgats till att omfatta övriga märken i koncernen. Fair Wear Foundation granskar att 

principerna följs av dessa märken.79 

Vidare presenteras fyra prioriteringar i H&M:s hållbarhetsarbete. Prioriteringarna innefattas 

av att skapa kapacitet till att stärka ägarskap hos leverantörer, stärka arbetstagares 

medvetenhet om deras rättigheter, att utveckla ansvariga inköpsmetoder samt att ha offentliga 

principer.80  

Andra viktiga händelser under 2010 var bland annat att H&M deltagit i bojkotten av 

”sandblasting” vid behandling av jeans. Detta på grund av H&M:s värnande om hälsa och 

säkerhet för arbetare i fabriker vid jeansproduktion. Företaget har även utvecklat arbetet med 

utbildning av arbetare i Bangladesh till att även omfatta arbetare i Indien. H&M visas även ha 

uppnått stora framsteg i företagets arbete för en bättre miljöpåverkan. Totalt har H&M sedan 

2007 minskat sin energikonsumtion med åtta procent och under 2010 uppgick H&M:s 

användning av organiskt bomull från 40 ton (2005) till 15 000 ton. Vilket innebar en ökning 

med 77 procent från föregående år. Detta har gjort att H&M utnämnts till en av världens 

största användare av organiskt bomull. H&M:s avtalspartners har även gjort förbättringar då 

ökningen av åtföljandet av H&M:s principer ökat med fyra procent från föregående år. Under 

2010 uppfyller således hela 81 procent av H&M:s samarbetspartners de principer som H&M 
                                                
78 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 36-38, 42. 
79 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 4, 8, 31, 38. 
80 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 42. 
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tydliggjort. Ett nytt system, Index Code of Conduct, har även etablerats för att mäta andelen 

åtföljande. Under 2010 gjordes 1938 stycken kontroller i H&M:s leverantörsfabriker, varav 

68 procent av dessa var oanmälda.81  

Vidare beskriver rapporten hur H&M har utvecklat företagets arbete för hållbarhet till att 

involvera alla medarbetare samt alla olika instanser i företaget. H&M belyser hur företaget 

erkänner ansvar till att mänskliga rättigheter tillgodoses för konsumenter och anställda såväl 

som leverantörer och deras medarbetare. Därför söker H&M att påverka sina 

samarbetspartners till att nå en ökad medvetenhet om ansvarstagande och de åtgärder samt 

mål som H&M strävar mot. Målet är att H&M:s leverantörer själva ska vidta ansvarstagande 

åtgärder.  

JAP (Joint Assessment Programme) har bland annat etablerats för att uppnå detta samt 

bearbeta problem som belysts i tidigare rapporter. Programmet syftar till att åstadkomma ökad 

förståelse hos kinesiska leverantörer för H&M:s mål och krav för ansvarstagande. Andra 

åtgärder som H&M antar ska ge förbättrade förutsättningar till att nå företagets mål är 

kombinationer av övervakningsprocesser, utbildning, praktik och workshops. Dessutom 

belönar H&M ansvarstagande partners för att uppmuntra till fortsatt samarbete och 

delaktighet. Företaget är även engagerat i flertalet nya projekt, bland annat Mill Development 

Program, Clean Shipping Projekt, Textile Exchange och BSR (Business for Social 

Responsibility).82 

Övriga åtgärder som H&M vidtagit är fortsatt arbete mot korruption, ökade insatser för 

övervakningssystem, lansering av kosmetika produkter med organiskt innehåll samt lansering 

av flertalet kollektioner vilka gynnar företagets arbete med ansvarstagande.83 Försäljning av 

dessa kollektioner har genererat sammanlagt 2,5 miljoner USD i donationer till olika 

projekt.84 Företaget har även utvecklat klädproduktionen av flertalet återvunna material.85  

  

                                                
81 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 4, 8, 33-36, 69, 86. 
82 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 11, 14, 28, 37, 41-44, 49, 74, 87. 
83 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 20, 67-68. 
84 H&M. Conscious Actions Highilights 2010. s. 2. 
85 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 88. 
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4.3 DISKUSSION 
 

I detta avsnitt tas några aspekter upp från H&M:s rapporter vilka är intressanta att diskutera. 

Somliga hänseenden som diskuteras innehåller kritik mot H&M:s arbete med CSR. Detta kan 

tolkas som invändningar mot H&M:s i övrigt positiva utveckling av CSR-åtaganden som 

påvisas i företagets rapporter.  

H&M:s avtal med UNITE-HERE är intressant att kommentera. Avtalet som främjar 

arbetstagare i New Jersey samt Connecticut kan ses som exempel på relativt bra arbetsmoral. 

God arbetsmoral är tyvärr sällan verklighet för de flesta arbetare som bidrar till H&M:s 

framgång. Vilket bland annat Sverker Lindström och Carin Carlström bekräftar. Avtalet med 

UNITE-HERE visar dock att H&M möjligtvis värnar om anställdas rättigheter på 

hemmaplan. Dock kan avtalet endast vara en följd av att arbetstagare i USA har bättre 

förutsättningar för att kräva bättre arbetsvillkor än till exempel arbetstagare i Bangladesh. 

Man kan dock tycka att det är mer relevant att H&M vidtar åtgärder vid de enheter av störst 

behov. Till exempel som att främja arbetsvillkoren för arbetstagare i Bangladesh. Det är något 

som H&M arbetar för men som sagt påvisas tydligt att flertalet problem måste överbryggas i 

Öst innan arbetsförhållanden för arbetstagare kan jämföras med anställdas villkor i Väst.  

En annan aspekt att ha i åtanke är förstås även att arbetstagare i USA utför andra uppgifter åt 

H&M än till exempel arbetstagare i Bangladesh. Dessutom är möjligtvis arbetstagare i USA 

anställda av H&M medan arbetstagare i Bangladesh är anställda av H&M:s leverantörer. 

Oavsett arbetsgivare kan tyckas att H&M har ett ansvar gentemot de som bidrar till företagets 

framgång. Detta kan diskuteras, men som visats från påtryckningar av konsumenter och 

NGO:er samt övriga intressenter kan H&M inte undslippa dess ansvar mot underleverantörer 

och arbetsvillkor för deras anställda. 

 

Det är likaså intressant att se hur H&M redovisar nästan oförändrat antal leverantörer samt 

minskat antal producerande fabriker i årsrapporterna medan försäljningssiffrorna ständigt 

ökar. År 2002 presenteras att H&M har 900 leverantörer med cirka 2800 fabriker.86 År 2005 

minskade antalet leverantörer till 700 och antalet fabriker uppgick till cirka 2000.87 År 2010 

                                                
86 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2002. s. 7. 
87 H&M. Corporate Social Responsibility Report 2005. s. 8. 
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presenteras endast 1700 fabriker under kvarstående cirka 700 leverantörer.88 H&M:s 

omsättning 2002 uppgick till 53,332 miljoner SEK exklusive moms.89 Under 2005 uppgick 

omsättningen till 61,262 miljoner SEK exklusive moms.90 2010 nådde H&M:s omsättning 

hela 108,483 miljoner SEK exklusive moms.91  

Realistiskt bör vara att ett ökat antal leverantörer eller fabriker kan ge H&M resurser för att 

kunna öka sina försäljningssiffror. Eftersom så inte är fallet är det naturligt att misstänka att 

de leverantörer som presterar samt levererar ökade volymer följaktligen tvingar sina 

arbetstagare att arbeta längre skift såsom Carlström och Lindström beskrivit. Troligtvis har 

antalet anställda inte ökat på antalet fabriker eftersom att detta antagligen skulle ha inneburit 

dyrare leverantörskostnader för H&M vilket i sin tur borde visats i resultaten för H&M:s 

årliga omsättning. Detta bör vara något för H&M att reflektera över. Misstankar om detta 

stärks även av att H&M lyckats behålla låga priser på produkterna till försäljning. Låga löner 

och otillräckliga arbetsförhållanden kan därför misstänkas vara en logisk förklaring till att 

H&M lyckats uppnå ökad omsättning trots oförändrat antal leverantörer. 

 

Ytterligare en aspekt att diskutera är H&M:s strategier för socialt ansvarstagande. Företaget 

beskriver i dess årsrapporter åtaganden såsom utbildning för arbetstagare gällande rättigheter 

och H&M:s principer. Effekten av dessa åtaganden kan dock debatteras. Kunskap ökar 

självklart förutsättningar för arbetstagare att tillgodose sig rättigheter. Däremot är kunskap 

inte tillräckligt för att arbetstagares rättigheter ska kunna tillgodoses. Många arbetstagare 

tvingas att ta arbete oavsett medvetenhet om vilka rättigheter de faktiskt har. Djupare problem 

såsom ostadiga regeringar samt bristande lagstiftning kräver sannolikt lösning för att 

arbetstagares rättigheter ska kunna tillgodoses. Sådana åtgärder inbegrips dock möjligtvis inte 

inom H&M:s ansvar. Omfattningen av företagsansvar kan diskuteras vidare i ett annat forum. 

Målet för denna studie är dessvärre inte att fastställa eller argumentera för vilka eller hur 

omfattande åtgärder socialt ansvarstagande bör innefatta.  

 

H&M:s val av utbildningsform för dess medarbetare kan även diskuteras. Ett exempel på 

företagets val av arbetsmetod är att ge utbildning till arbetstagare i Bangladesh via kortfilmer. 

                                                
88 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 27. 
89 H&M. H&M Hennes & Mauritz AB full year report 2002. s. 1. 
90 H&M. H&M Hennes & Mauritz AB full year report 2005. s. 1. 
91 H&M. H&M Hennes & Mauritz AB full year report 2010. s. 1. 
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Metoden kan tolkas som effektiv och relevant för arbetstagare som inte kan läsa eller skriva. 

Huruvida hur mycket arbetstagare faktiskt lär sig av att se en kortfilm kan dock ifrågasättas. 

Denna åtgärd kan däremot tyckas vara bättre än ingen alls. Enligt H&M har utbildningar 

genom kortfilmer bidragit till ökad samverkan av medarbetare till H&M:s principer.92 

Pålitligheten för H&M:s uppgifter om huruvida utbildningsmetoden är effektivt kan dock ses 

tvivelaktig. Detta eftersom H&M:s mätinstrument är subjektiva. H&M samlar generellt in 

statistik till rapporter samt utför uppföljningar och kontroller genom egna resurser. Detta kan 

vidare kritiseras eftersom resultatet av dessa kan tendera att främst tydliggöra positiva 

aspekter. Om dessa skulle göras mer opartiskt skulle resultatet möjligtvis bli mer 

verklighetstroget.  

 

Dessutom kan tillförlitligheten för lokal arbetsrätt ifrågasättas. Kortfilmerna vilka H&M gjort 

strävar efter att informera om lokal arbetsrätt. Denna är vanligen bristande och otillräcklig, 

vilket innebär att de framsteg som H&M påstår sig skapa för arbetstagares rättigheter 

möjligtvis inte är så pass påtagliga som de framställs. Att företag som H&M generellt 

anpassar sig efter lokala lagar och regleringar samt försöker hävda sitt ansvar genom att följa 

dessa kan likaledes kritiseras som en strategi till att söka undslippa ansvar.  

 

Sammantaget kan emellertid konstateras att H&M:s arbete med socialt ansvarstagande 

utvecklats från att karaktäriseras av en top-down approach till att mer utgöras av bottom-up 

åtgärder. H&M:s nutida åtgärder innefattas av insatser inom båda dessa strategier, vilket tycks 

vara det mest effektiva sättet för företaget att arbeta med CSR. Kombinationen av dessa två 

strategier tycks ge goda resultat för H&M:s arbete med socialt ansvarstagande enligt H&M:s 

rapporter. 

4.4 UTVÄRDERING 
 

Tolkning av årsrapport 2002 i relation till CSR-teorin ger intrycket att politiska och 

samordnade teorier om CSR ligger till grund för H&M:s sociala ansvarstagande åtgärder. Mer 

specifikt tycks H&M använda sig av hypotesen om ”strategic choice” i sitt arbete med CSR.  

Detta eftersom H&M:s CSR-åtaganden främst drivits av målet att tillfredsställa aktivister. 

                                                
92 H&M. Conscious Actions Sustainability Report 2010. s. 51. 
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Denna strategi kan likaså beskrivas som ett åtagande med problemlösning som 

bakomliggande motiv. H&M:s ansvarstagande åtgärder har alltså främst varit reaktiva.  

Vid utvärdering av huruvida H&M mött problem med sitt CSR-åtagande kan konstateras att 

företaget ej tycks ha haft kommunikativa problem med identifiering av vad CSR inneburit för 

H&M som företag. Detta eftersom H&M tydligt definierat CSR i årsrapport 2002.  Däremot 

ser det ut som att H&M mötts av organisatoriska problem med sina CSR-åtaganden då till 

exempel bristande kontroller av producerande fabriker är ett faktum. Detta skapar svårigheter 

för H&M att fastställa resultat av företagets CSR-åtgärder. H&M har även mötts av sociala 

problem såsom föränderliga önskemål och lagar, vilket är faktorer som H&M måste ta mer 

hänsyn till. För övrigt är de substantiella oklarheter som präglar CSR-teorin ett annat problem 

som H&M möjligtvis stött på. Även strategiska och institutionella otydligheter med CSR-

teorin kan ha utgjort problem för H&M:s CSR-åtaganden. Detta eftersom arbete med CSR är 

diffust och otydligt, främst i början av företags engagemang med CSR-åtaganden. 

Sammanfattningsvis kan de oklarheter med CSR som H&M mött beskrivas som samordnade.  

Vid jämförelse av rapporten från 2005 med rapporten från 2002 kan konstateras att flertalet 

åtaganden och utveckling i H&M:s ansvarstagande har skett. Många principer kvarstår 

och/eller har förbättrats samt utvecklats. H&M erkänner att somliga brister hos företaget 

kvarstår men sammantaget har H&M utvecklats enormt inom dess arbete med CSR. Nya 

åtaganden har tagits, nya mål har satts upp och företaget strävar efter att vidareutveckla dess 

arbete med socialt ansvar. Likaså lägger H&M stort fokus på dess ansvar mot miljön samt 

strävar efter att bidra till en hållbar utveckling samt en minskad miljöpåverkan. 

Årsrapport 2005 tyder på att H&M:s motiv till CSR-åtaganden förändrats och utvecklats till 

att allt mer motiveras av innovation istället för enbart problemlösning. Detta grundas på det 

faktum att H&M enligt rapporten åtagit sig allt fler initiativ till CSR-åtgärder, vilket kan 

tolkas som att företaget har börjat inse vilka fördelar som arbete med CSR faktiskt kan 

innebära. Denna slutsats stärks även av H&M:s fokus på miljö-, djurrätt och produktkvalitet, 

vilket antyder att företagets CSR-åtgärder motiveras enligt hypotesen om ”product 

signaling/diferentiation”. 

H&M:s CSR-åtaganden motiveras emellertid även av andra strategier. H&M tycks 

fortfarande delvis motiveras av problemlösning samt enligt hypotesen om ”strategic choice” i 

dess sociala ansvarstagande åtgärder. Detta i likhet med framställandet i årsrapport 2002. 

Riskminimering är dock ett nytt motiv för H&M:s CSR-åtgärder. Detta motiv motsvaras av 
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hypotesen om ”conflict resolution”. Alltså tycks H&M enligt årsrapport 2005 stå mellan två 

olika typer av strategier för CSR. Företaget verkar dock vara på väg i en utveckling från att ha 

använt sig av reaktiva åtgärder mot att använda sig av mer proaktiva åtgärder. Denna slutsats 

kan dras av att H&M gör allt fler förebyggande CSR-åtaganden, planerar för framtiden samt 

påvisar på etisk medvetenhet istället för ett enbart anpassa sig efter kritik. 

Sammanfattningsvis tycks H&M:s strategier, enligt årsrapport 2005, grundas ur de etiska och 

politiska teorierna om CSR. Detta till skillnad från H&M:s tidigare CSR-åtaganden som 

främst förknippats med samordnade teorier om CSR. H&M:s motiv till CSR kan dock även 

härstamma från ekonomiska faktorer och instrumentella teorier. 

Vid granskning av årsrapport 2005 ser H&M ut att ha bemästrat de organisatoriska problem 

som företaget mötte enligt årsrapport 2002. Detta kan konstateras eftersom H&M infört ökade 

kontroller av producerande fabriker, vilket gör att företaget lyckas bevaka alla resurser och 

därmed kan sammanställa gemensamma resultat för hela det globalt verksamma företaget. De 

sociala problemen kring CSR tycks H&M likaså ha fått bättre bukt med. De problem som 

H&M däremot tycks möta enligt årsrapport 2005 kan snarare beskrivas som kommunikativa. 

Detta eftersom H&M möjligtvis inte lyckats förmedla till eller fått gehör från alla dess 

samarbetspartners hur företaget förväntar sig att åtgärder tas i förhållande till CSR.  

Sammantaget kan konstateras att 2010 årsrapport är betydligt mer omfattande än tidigare 

rapporter. Den innehåller mängder av statistik och siffror med detaljerad information. 

Marknadsföring har även fått större utrymme i rapporten. Nya begrepp och nya strategier 

samt metoder för arbetet med ansvarstagande är likaså framträdande. H&M:s arbete med 

socialt ansvarstagande påvisas ha utvecklats än mer från 2002 till 2005. Företagets ansvar för 

miljö är dessutom mer omfattande. H&M försöker däremot rikta lika stort fokus på sociala 

respektive miljörelaterade problem. Likheter med tidigare rapporter är bland annat åtaganden 

för produktsäkerhet, definition av CSR samt H&M:s vision. I årsrapport 2010 offentliggör 

H&M däremot inga erkännanden om mål som ej uppnåtts. Rapporten presenterar näst intill 

enbart goda nyheter, glädjande besked och statistik samt nya mål för ännu bättre framgång.  

H&M:s CSR-åtaganden enligt årsrapport 2010 kan tolkas enligt CSR-teorin som motiverade 

av samtliga hypoteser om CSR. Åtgärderna tycks alltså vara delvis motiverade av hypotesen 

om ”strategic choice” tillsammans med hypotesen om ”conflict resolution” samt ”product 

signaling/diferentiation” och ”over investment”. Denna slutsats kan dras av att H&M tycks 

sträva efter flera mål i dess arbete med CSR. Företaget vill tillfredsställa aktivister och övriga 
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intressenter samt stärka relationer mellan dessa samtidigt som H&M tycks sträva efter att 

skapa sig gott rykte genom att påvisa produktkvalitet och medvetenhet. Samtliga motsvarande 

motiv som responderar till nämnda hypoteser kan därmed även förklara H&M:s strategi 

gällande CSR.  

 

Beträffande de olika typerna av problem som H&M stött på i sitt arbete med CSR så verkar 

företaget ha lyckats bemästra flertalet. Bland annat så tycks de kommunikativa problemen ha 

minskat eftersom H&M utvidgat sitt CSR-arbete till att bli än mer omfattande samt involvera 

såväl företagets olika instanser samt dess olika leverantörer. H&M tycks även ta mer hänsyn 

till de sociala problem som CSR-åtaganden kan medföra. Företaget påvisar till exempel 

medvetenhet och lyhördhet om att CSR-åtgärder ständigt behöver utvecklas med hänsyn till 

intressenters önskemål. 

 

Avslutningsvis kan sägas att det är svårt att göra uttalanden om vad som exakt motiverar 

H&M till dess CSR-åtgärder baserat på granskning av rapporterna. Framförallt eftersom att 

CSR-strategier kan beskrivas i olika kategorier med snarlika innebörder. Beskrivning av 

CSR-åtgärder blir följaktligen svåra att specificera. Denna utvärdering innehåller tolkning 

baserat på granskning av rapporterna. Målet är att framställa ett objektivt resultat, emellertid 

kan resultatet framträda som subjektivt utifrån författarens synvinkel.  
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5 AVSLUTNING 

5.1 SLUTSATS 
 

Som tydligt kan ses har H&M gjort stora framsteg samt utvecklat företages arbete och 

åtaganden för socialt ansvar från år 2002 till 2010 enormt. Detta har skett både inom sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade aspekter. H&M:s socialt förknippade åtgärder har bland 

annat inneburit arbete för föreningsfrihet, mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. 

Däremot har inte särskilda ansträngningar gjorts för att främja arbetares högre löner. Vidare 

kan H&M:s arbete för konsumentskydd och konsumenters intressen samt åtgärder mot 

korruption bland annat relateras till aspekten av ekonomiskt ansvarstagande inom CSR. 

Utöver detta kan flertalet miljörelaterade åtaganden av CSR identifieras i H&M:s rapporter. 

H&M tar alltså relativt ansvarstagande inom samtliga områden som CSR berör. 

Målen för ansvar har utvidgats och blivit mer omfattande. H&M strävar ständigt efter att göra 

nya förbättringar. Strategin för socialt ansvarstagande ser även ut att ha bytt form. Vid början 

av H&M:s arbete för socialt ansvar agerade företaget mestadels reaktivt. Idag utgörs H&M:s 

arbete för socialt ansvar av allt mer proaktiva åtaganden och strategier. H&M:s förändrade 

arbete kan även beskrivas genom olika CSR-teorier. H&M:s första CSR-åtaganden 

identifieras bäst av samordnande CSR-teorier som menar att företag använder CSR i syfte att 

tillfredsställa sociala påtryckningar. Detta gjordes såväl i en kombination av åtgärder som kan 

identifieras av instrumentella teorier, vilka menar att målet med CSR-åtaganden är att uppnå 

ekonomiskt välstånd.  

H&M har emellertid utvecklat sitt arbete med CSR till att använda sig av en CSR approach 

som mer liknar den som igenkänns av etiska teorier om CSR. Alltså tycks H&M:s arbete med 

CSR på senare år ha blivit än mer genuint frivilligt då H&M insett värdet av CSR och vilka 

fördelar CSR-åtaganden medför för företaget. Dock kan även influenser vilka politiska teorier 

beskriver av CSR-åtaganden igenkännas. Med andra ord har möjligtvis delvis av H&M:s 

arbete även motiverats av målet att påverka opinion. Troligtvis kommer dessutom även 

ekonomisk motivation alltid vara en sporre för såväl H&M och andra företag att åta CSR 

åtgärder då dessa på lång sikt kan generera större ekonomisk lönsamhet.  
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H&M planerar för framtiden och företaget tycks ha insett att CSR åtaganden lönar sig på lång 

sikt. CSR gynnar företagsamhet och framgång. H&M:s åtaganden visas inte minst genom 

mängden initiativ företaget deltar i. Däremot kan ifrågasättas huruvida antalet engagemang 

har betydelse. Kvalitet bör värdesättas högre än kvantitet. Det räcker troligtvis inte att skryta 

med utmärkelser för att tillfredsställa intressenter. Innehållet och resultatet av olika åtaganden 

är det som bör värdesättas. Utan verkliga resultat kommer H&M och andra företag troligen 

mötas av fler påtryckningar från intressenter samt bli offentliggjorda med skandaler från 

media. 

H&M:s utveckling genom åren påvisar en ökad medvetenhet inom socialt ansvarstagande. 

Detta eftersom H&M:s strategier har utvecklats och förändrats vilket pekar på ökad kunskap, 

medvetenhet och bättre insikt om CSR och dess effekter för dels olika fördelar för företaget 

men även för företagets intressenter. Resultaten i H&M:s rapporter är ytterligare en styrkande 

faktor till denna slutsats. Om en generell slutsats dras av detta indikeras att utvecklingen 

gäller för hela den klädindustriella marknaden. Då H&M är ett av de ledande företagen inom 

den globala klädindustrin är det mycket troligt att de mål och åtaganden som H&M gör ger 

inspiration till andra företag inom branschen. De företag som följer utvecklingen inom socialt 

ansvarstagande samt åtar sig kritik från intressenter har troligtvis större förutsättning att 

konkurrera på marknaden. De företag som inte gör detta riskerar däremot att förlora kunder 

samt bli underlägsna sina konkurrenter.  

Vidare visar granskning av H&M:s rapporter att företag har relativt stort inflytande på 

mänskliga rättigheter och främst arbetstagares rättigheter. Företags åtgärder för socialt ansvar 

kan avsevärt öka förutsättningar för mänskliga rättigheter att tillgodoses. Detta leder till 

slutsatsen att klädindustrin generellt har stor påverkan för mänskliga rättigheter. De krav som 

företag ställer avgör vanligtvis standarden för arbetstagares rättigheter. Företag kan påverka 

mer genom CSR än vad många kanske tror, inser eller erkänner. H&M som fallstudie är ett 

bra exempel för att dra dessa slutsatser på grund av företagets omfattning samt dess ledande 

position inom CSR åtaganden.  

Resultatet av denna studie påvisar att utvecklingen inom CSR-åtaganden varit positiv från år 

2002 till 2010. CSR strategier har utvecklats och moderniserats samt blivit mer omfattande. 

Framtiden för företagsansvar inom klädindustrin ser relativt ljus ut. Däremot visar fallstudien 

av H&M tydligt de problem och egenskaper som präglar CSR-teorin. Problemen tydliggörs 

genom flertalet aspekter av H&M:s arbete med CSR. Bland annat visas detta då H&M fritt 
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tolkar innebörden av CSR och skapar företagets unika definition av teorin. Dessutom visar 

flertalet av H&M:s strategier och åtgärder hur mångsidiga CSR åtaganden kan vara. Aspekter 

såsom föränderlighet, mångsidighet, subjektivitet och öppenhet för fri tolkning är de 

egenskaper hos CSR-teorin som H&M:s arbete främst tydliggör. Dessa egenskaper är de som 

vanligen kritiseras och problematiseras. Likaså som att CSR teorin är under ständig 

utveckling har även H&M:s strategier samt åtaganden utvecklats och förändrats genom åren.  

Fortsättningsvis är de problem med CSR som främst kan identifieras inom H&M:s arbete med 

CSR både kommunikativa och sociala. H&M har däremot utvecklat sin kommunikation av 

CSR genom åren och utvecklingen har visat en positiv tendens. H&M har gjort större 

satsningar på profilering genom CSR samt utvecklat utsträckningen av arbetet till att omfatta 

hela företaget och dess leverantörer. De sociala problemen som H&M bemött i dess arbete 

med CSR utgörs till exempel av att H&M ställas inför olika önskemål från skilda intressenter. 

Slutligen är H&M som tydligt kan ses ett bra exempel som påvisar hur CSR teorin kan anta 

olika definitioner, tillämpningar och former. H&M som exempel påvisar även hur företag kan 

möta olika typer av problem vid CSR-åtaganden. Dessutom visar denna studie exempel på 

hur CSR i praktiken kräver komplement. H&M har som tidigare presenterats bland annat tagit 

hjälp av GRI och Global Compact som komplement till företagets CSR åtaganden. Detta är 

bevis på CSR-teorins obestämbara karaktär samt att teorin i praktiken nödvändigtvis inte är 

komplett. 

5.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Orsaker till varför utvecklingen inom företagsansvar sett positiv ut de senaste tio åren är 

förmodligen på grund av ökade krav och påtryckningar från företags intressenter i 

kombination med nya strategier som innebär att socialt ansvarstagande även bidrar till 

företags ekonomiska vinst. Det faktum att CSR ständigt är under utveckling är säkerligen 

också en bidragande faktor till att åtaganden för socialt ansvar blivit fler samt mer 

omfattande. 

För övrigt är H&M:s rapporter som tidigare nämnts tämligen subjektiva. Därför bör dessa 

granskas med viss skepsis. De framgångar gällande socialt ansvar är kanske möjligtvis inte så 

omfattande som de framställs. H&M tenderar utan klander framhäva mestadelen av företagets 

goda resultat. Detta kan vara en del av företagets strategi till att undkomma mer omfattande 



44 

ansvarstagande. Däremot skulle en annan typ av metod, som till exempel intervju, inte 

nödvändigtvis har inneburit mer objektivitet i resultatet av studien.  

Denna studie påvisar dessutom hur svårt det kan vara att avgöra vad som motiverar ett företag 

att anta CSR eftersom att flertalet förklaringar ofta kan beskriva ett företags åtaganden. 

Företag kanske möjligtvis inte heller endast motiveras av en teori eller strategi till CSR 

åtaganden. Resultatet blir att försök till att förklara motivering till företags CSR-åtaganden 

riskerar blir oprecist då flertalet teorier används. 

Vid definition av varför H&M motiveras av att anta CSR-åtgärder lyder flertalet 

förklaringsmodeller. Troligtvis motiveras H&M dels av principen om att signalera 

produktkvalitet men likväl kan företaget motiveras av teorin ”principal agent” i syfte att ge 

företaget gott rykte. Teorin om konfliktlösning som menar att företag antar CSR för att 

tillfredsställa intressenter är ytterligare en möjlig förklaring till H&M:s CSR-åtaganden 

liksom teorin om ”strategic choice”.  

För att tydliggöra kan sammanfattas att flertalet definierade teorier och begrepp i stort sett 

belyser samma egenskaper av CSR. Till exempel är CSR-beskrivande begreppen ”reaktiv” 

och ”problemlösning” synonyma med samordnande teorier om CSR. Dessutom är det CSR-

beskrivande begreppet riskminimering synonymt med förklaringen av CSR som talar om 

”proaktivt arbete”.  

Sammantaget är CSR ett fenomen som påvisats ge positiv effekt för ökat socialt 

företagsansvar vilket bidragit till ökat främjande av mänskliga rättigheter. Detta trots att 

teorin har flertalet brister, kan problematiseras på många sätt samt fått motstå mycket kritik. 

Emellertid riskeras innebörden av CSR att urvattnas då företag använder sig av teorin i 

praktiken genom omoraliska syften. Till följd av detta samt till följd av teorins tvetydighet har 

kompletterande principer och regelverk skapats. Frågan är dock om huruvida dessa främjar 

företags sociala åtaganden eller om diskursen om CSR kommer fortsätta enligt den utveckling 

och förändring som präglar dagens CSR-diskurs. Detta kan diskuteras vidare i ett annat 

forum. 

Slutligen kan noteras att de uppgifter som Sverker Lindström och Carin Carlström uppgett i 

sina böcker är äldre än de senaste rapporter och åtaganden för socialt ansvar som H&M gjort. 

Därför kan tyckas att deras kritik inte är relevant för H&M då H&M gjort åtaganden som 

möjligtvis väger upp för den kritik som presenterats genom granskningar från tidigare år.  



45 

Emellertid har det varit relevant för denna uppsats att presentera den kritik och information 

som författarna anfört eftersom detta bidragit med en bra inledning och bakgrundsförklaring 

till de problem som kan uppstå i relation till klädindustrin då ansvarstagande inte tas av 

företag. Uppdaterade uppgifter om förhållanden i klädproducerande fabriker har ej varit 

möjligt att tillgå. I en framtida studie kanske dessa uppgifter är mer lättillgängliga. Då kan det 

vara intressant att göra en jämförelse och se vad intressenter tycker. Det är däremot inte fokus 

för denna uppsats av förklarliga skäl.  
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