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Abstract 

 

Syftet med denna studie är att undersöka det multinationella företaget H&M:s två            

hållbarhetsrapporter publicerade år 2009 och år 2019. Detta för att se om någon             

förändring i deras arbete har skett för att uppnå godkända arbetsvillkor för sina             

textilarbetare. Vidare för att diskutera om den förändringen har resulterat i en            

förbättring. Studien har utgångspunkt i CSR-teorin och det sociala perspektivet inom           

den. En riktad kvalitativ innehållsanalys används som metod och de kategorier som satts             

upp utifrån det sociala perspektivet för att undersökas är: arbetsvillkor, hälsa och            

säkerhet, barnarbete samt fackliga representanter och fackföreningar. H&M uppfyller         

överlag de rekommendationer och bestämmelser som finns inom CSR, och framförallt           

har förändring skett inom kategorierna fackliga representanter och fackföreningar samt          

arbetsvillkor. I 2019 års hållbarhetsrapport finns det till exempel mer transparens i            

rapporteringen om vilka utmaningar företaget står inför i textilindustrin. Även fast           

H&M uppfyller kraven och följer rekommendationerna som presenteras inom CSR samt           

att förändring har skett kommer studien fram till att det inte är tillräckligt att endast titta                

på H&M:s hållbarhetsrapporter utifrån CSR-teorin för att säkerställa att godkännas          

arbetsvillkor uppnås. På grund av teorins svagheter går det inte att garantera att             

godkända arbetsvillkor uppnås för textilarbetarna.  
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1. Inledning 

Vi konsumenter går till klädbutiker och inhandlar nya kläder utan att i de flesta fallen               

göra någon vidare reflektion över vårt inköp än möjligtvis priset. Det finns ständigt             

press från konsumenterna om nya kollektioner, bättre priser och högre kvalitet på            

kläderna. Detta leder till att klädföretagen flyttar sin tillverkning till utvecklingsländer           

för att sänka sina produktionskostnader och på så sätt pressar lönerna för textilarbetarna             

i jakten på ett lägre pris och högre avkastning.1  

 

Modebranschen är en stor och global bransch som sysselsätter cirka 25 miljoner            

människor världen över.2 Inom många klädföretag, inklusive H&M, har tanken att alla            

människor ska ha råd och tillgång till nytt mode, vilket har sina konsekvenser.3 Trots att               

multinationella företag inom modebranschen säger sig följa de lagar och regler som            

finns vittnar textilarbetare om något annat. De arbetar långa arbetsdagar, i farliga            

byggnader och med otillräckliga löner. Ingen ska behöva arbeta under dessa orättvisa            

förhållandena och för att motverka detta har CSR-rekommendationer satts upp för           

företag. CSR “[...] innebär att företag integrerar sociala och miljömässiga principer i sin             

verksamhet samt tar hänsyn till intressenters förväntningar och krav på företag.”.4 

 

Redan i H&M:s hållbarhetsrapport från år 2009 presenteras mål om inkludering av            

deras CSR-avdelning inom företaget. Avdelningen skulle bli en inkluderad del i alla            

avdelningar för att de skulle kunna uppnå sina hållbarhetsmål.5 Men hur kommer det då              

sig att textilarbetarna presenterar en annan verklighet? Vilka konsekvenser vår          

konsumtion av lågprisföretag egentligen får är ett område som behöver granskas mer            

1 Kärnstrand, Moa & Andersson Åkerblom, Tobias, Modeslavar den globala jakten på billigare kläder, 
MTM, Johanneshov, 2016, s.25. 
2 Kärnstrand, Moa & Andersson Åkerblom, Tobias, Modeslavar den globala jakten på billigare kläder, 
s.8.  
3 Ibid, s.7. 
4 CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility, 1. utg., SIS förlag, 
Stockholm, 2005, s.7. 
5 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, 2010, H&M 
Group,https://hmgroup.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/masterlanguage/CSR/reports/Sty
le%20and%20Substance%20Sustainability%20Report%202009.pdf, s.4. (Hämtad 2020-12-01) 
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och noggrannare. I denna studie kommer två hållbarhetsrapporter publicerade med tio           

års mellanrum från H&M att undersökas. Jag kommer att undersöka hur utvecklingen            

har sett ut och vilken förbättring som har skett inom textilbranschen utifrån en riktad              

kvalitativ innehållsanalys. Studien består utav litteratur där intervjuer med textilarbetare          

på H&M:s fabriker har gjort.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Problemformulering:  

H&M presenterar i sin rapport från år 2019 flera externa utmärkelser om företagets             

utveckling och arbetssätt. De visar sig vara högt rankade i flera kategorier inom             

hållbarhet, miljöfrågor, transparens och mänskliga rättigheter.6 Under det senaste         

decenniet har framgångar inom textilbranschen skett och våra krav som konsumenter           

har ökat. Trots dessa utmärkningar vittnar arbetare inom textilbranschen om en annan            

sida. Långa arbetsdagar, dåliga löner och barnarbete är bara några av de sakerna som              

nämns av arbetare på H&M:s fabriker. Det får oss att undra och ställa frågor om någon                

förändring verkligen har skett. Är den verklighet som textilarbetarna framför densamma           

som för tio år sedan och följer verkligen H&M det sociala ansvaret inom CSR? 

 

Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att granska det multinationella företaget H&M:s           

hållbarhetsrapporter från år 2009 och år 2019. Detta för att undersöka om, och i så fall                

vilken, förändring som skett i deras arbete gällande uppfyllandet av de           

rekommendationer som finns inom CSR. Det är det sociala perspektivet som kommer            

att användas inom CSR för att vidare se om det genererar i godkända arbetsvillkor för               

textilarbetare inom H&M.  

 

Frågeställning: 

Hur ser H&M:s arbete inom textilindustrin ut utifrån från deras hållbarhetsrapporter           

publicerade år 2009 respektive år 2019 ut och vilka förändringar har skett ur det sociala               

perspektivet inom CSR-teorin? 
6 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, 2020, H&M Group, 
https://sustainabilityreport.hmgroup.com/wp-content/uploads/2020/10/Sustainability_Peformance_Report
_2019.pdf, s.8. (Hämtad 2020-11-30) 
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1.2 Material och avgränsningar  

1.2.1 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka ett företag inom textilbranschen,           

nämligen H&M. Det är ett multinationellt företag där informationen och materialet är            

lätt att finna på företagets hemsida. På ett vis skulle H&M kunna ses som ett typiskt                

multinationellt klädföretag som kan vara representativt för flera multinationella företag          

inom branschen. Genom att just undersöka H&M finns det möjlighet att få en generell              

bild av hur multinationella klädföretag inom samma bransch arbete ser ut och vilket             

förbättringsarbete som har skett under det senaste decenniet. Viktigt att betona är dock             

att det ser olika ut inom företag men att H&M kan ses som ett generellt representativt                

företag. Granskningen är avgränsad till att studera två av H&M:s hållbarhetsrapporter.           

Det är den senaste som utvärderar arbetsåret 2019 samt den publicerad tio år tidigare,              

det vill säga den från år 2009. Anledningen till att rapporten gällande det förra              

verksamhetsåret har valts grundar sig i att den är mest relevant kopplat till syftet och               

frågeställningarna. Rapporten ger den nyaste uppdateringen av hur företagets arbete ser           

ut och om förändring samt förbättring har skett sedan tidigare år. Rapporten från år              

2009 har valts ut eftersom det är en rimlig tid mellan publiceringen av rapporterna.              

Förändring och förbättring sker inte över en natt, men under 10 år är det sannolikt att                

det har skett.  

 

De kapitel som kommer att undersökas från hållbarhetsrapporten publicerad år 2019 är            

inledningskapitlet “About H&M group”, “Circular and Climate positive”, “Fair and          

equal” och “Supply chain management”. I rapporten från år 2009 är det kapitel             

“Approach”, “Supply Chain”, “Communities” och “Q&As” som kommer att         

undersökas. H&M är ett globalt företag som verkar i många av världens länder, men              

ingen specifik avgränsning till ett land kommer att göras utan fokus kommer att ligga på               

de länder där textiltillverkning sker, vilket främst är Bangladesh, Myanmar/Burma,          

Kambodja och Turkiet. Förkortningen “CSR” står för företags samhällsansvar och          

består utav tre olika perspektiv: miljö, ekonomi och socialt. Eftersom studien är inom             

fältet mänskliga rättigheter och en granskning av H&M:s hållbarhetsrapporter kommer          

att göras är det sociala perspektivet inom CSR är mest relevant att applicera. Det två               

andra perspektiven kommer inte att användas i studien. Detta dels på grund av att              
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studiens storlek och begränsning, samt att det sociala perspektivet är mest relevant för             

studiens syfte.  

 

1.2.2 Primär- och sekundärmaterial 

Primärmaterial: 

Det primärmaterial som kommer att användas och undersökas är H&M:s Sustainability           

Performance Report 2019 som är en rapport på 85 sidor. Den berör deras arbete kring               

de uppsatta CSR-rekommendationer och kan användas som material vid granskning av           

hur CSR uppfylls inom företaget. Rapporten släpptes 2 april år 2020 och “[...]             

summarises our goals, strategies, challenges, activities and performance. It highlights          

progress, as well as learnings and challenges.”7 Den är publicerad av H&M Group som              

består av nio företag: H&M, H&M Home, Arket, Sellpy, COS, & Other stories, Monki,              

Afound och Weekday.8  

 

Det andra primärmaterial som kommer att användas i studien är H&M:s           

hållbarhetsrapport Style & Substance, Sustainability Report 2009 som representerar         

verksamhetsåret 2009. Rapporten är på 167 sidor och består av utvärderingar av det             

gångna årets arbete inom hållbarhet utifrån några olika valda kategorier. Likt rapporten            

från 2019 finner vi den från år 2009 på H&M Group:s hemsida och det är även H&M                 

som står bakom denna rapport. De hänvisar till sin pressavdelning vid vidare frågor,             

vilket underbygger att det är dem som står bakom publiceringen.9 Eftersom syftet är att              

undersöka hur H&M:s arbete har utvecklats under 10 år är det väsentligt att använda              

primärmaterial där de står som avsändare. Användandet av deras egna primärmaterial           

leder till möjlighet att se vilken bild H&M själv väljer att lyfta och vilka problem samt                

utvecklingsområden som får ta plats i deras egna rapporter.  

 

Sekundärmaterial:  

Ytterligare material som kommer att användas och undersökas är rapporten Broke in            

Bangladesh: Nordic banks and living wages in the garment sector från Fair Finance             

guide, där de intervjuar åtta olika textilarbetare som arbetar på fyra olika nordiska             

klädföretag, varav ett är H&M. Materialet som kommer att användas från rapporter            

7 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.3. (Hämtad 2020-11-24) 
8 Ibid., s.5. 
9 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, s.13. (Hämtad 2020-12-01) 
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berör de delar där H&M-anställda förekommer. Författarna lyfter att andelen          

intervjuade är liten och därför inte helt representativ för alla som arbetar inom området,              

men de anser att informationen om hur mycket textilarbetarna generellt tjänar är            

representativt för arbetarna i Bangladesh.10 Boken Modeslavar: den globala jakten på           

billigare kläder skriven av de två journalisterna Moa Kärnstrand och Tobias Andersson            

Åkerblom publicerades år 2016 kommer även att användas i samband med den tidigare             

presenterade rapporten. De bestämmer sig för att granska textilindustrin från Borås till            

tillverkningsländer i Asien. Under sin resa möter de textilarbetare från fabrikerna,           

besöker fabriker där svenska företag har sin tillverkning och kontaktar företagens           

ledning. De vill försöka få fram det verkliga priset på kläderna vi köper och visa hur det                 

egentligen ser ut.11 Boken är uppdelade i 12 kapitel varav kapitel ett samt författarnas              

förord är de som kommer att användas i denna studie. I Kapitel ett möter de två                

författarna textilarbetare vid H&M:s fabriker. De intervjuar dem och följer med dem in i              

deras verklighet. Syftet med de två redovisade källorna är att använda de i avsnittet om               

tidigare forskning samt för att få ett ytterligare perspektiv i analysen.  

 

För att få en ytterligare bild av hur den tidigare forskningen har sett ut inom området har                 

artikeln “The CSR Challenges in the Clothing Industry” skriven av Paulina Księżak            

använts.12 Vidare kommer även artikeln “Corporate social responsibility strategies: Past          

research and future challenges” publicerad av Ana Nave och João Ferreira att användas.             

för att studera de strategier som finns inom CSR.13 

 

Boken CSR-socialt ansvarstagande för företag översatt av Anna Maria Loimi och           

Martin Dahlberg kommer att användas som informationskälla om CSR. Den beskriver           

hur företag praktiskt kan arbeta för att integrera CSR i sin verksamhet. Det finns              

rekommendationer och råd om hur företag ska gå tillväga samt ledningssystem för att             

10 Aronsson, Charlie & Sjödin, Maria, Broke in Bangladesh: Nordic banks and living wages in the 
garment sector, 2019, Fair Action, 
https://fairfinanceguide.se/media/494728/fairaction-bankrapport_20190131.pdf, s.9. (Hämtad 
2020-11-23) 
11 Kärnstrand, Moa & Andersson Åkerblom, Tobias, Modeslavar den globala jakten på billigare kläder, 
s.8. 
12 Księżak, Paulina, The CSR Challenges in the Clothing Industry, The Faculty of Economic Sciences and 
Management, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland The Faculty of Law, Economics and 
Management, The University of Angers, France, Volume 3 Issue 2, 2016, doi: 
http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2016.008,  s.51. (Hämtad 2020-12-06) 
13 Nave, Ana & Ferreira, João, Corporate social responsibility strategies: Past research and future 
challenges, NECE – Research Centre in Business Sciences, Department of Management, University of 
Beira Interior, Covilhã, Portugal,  11 January 2019, DOI: 10.1002/csr.1729, s.885. (Hämtad 2020-12-11) 
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hantera CSR.14 Boken kommer att användas som källa för CSR-teorin som kommer att             

redogöras för i teoriavsnittet. Det är deras rekommendationer och förklaringar som           

främst kommer att användas och inte andra forskare eller teoretikers. Det finns andra             

utgångspunkter som går att använda från andra forskare och teorier som är uppbyggda             

på ett annat sätt men som inte är relevanta för denna studien. Eftersom CSR-socialt              

ansvarstagande är publicerad år 2005 kommer CSR - corporate social responsibility: en            

guide till företagets ansvar av Tommy Borglund m.fl. användas som komplement i            

teoridelen för att tillföra tydligare förklaring av legitimitet och ansvar. 15 

 

Som hjälp för att finna rätt metod samt förstå hur den vidare ska appliceras korrekt               

kommer boken Texten mening och makt av Kristina Boréus och Göran Bergström att             

användas. Artikeln “Three Approaches to Qualitative Content Analysis” av Hsiu-Fang          

Hsieh och Sarah E. Shannon kommer att användas för att komplettera information om             

riktad kvalitativ innehållsanalys. Artikeln ger ytterligare perspektiv på vilka för-och          

nackdelar metoden har. Till sist har H&M:s egna hemsida använts för kompletterande            

information om när rapporterna publicerades.16 Vidare även grundläggande information         

om företaget och vart deras textilfabriker fanns när 2019 års hållbarhetsrapport           

publicerades.17 

1.2.3 Källkritik 

Det primärmaterial som kommer att användas är publicerat av H&M Group på            

deras egna hemsida. H&M länkar och hänvisar till den på flera ställen, detta tyder              

på att det är äkta rapporter från H&M Group som har publicerats. De båda              

rapporterna inleds med ett uttalande om fjolårets arbete från den sittande VD:n för             

H&M under tiden rapporten publicerades. Även det styrker att det är H&M som är              

avsändare. Det är relevant att poängtera att H&M är en del av H&M Group vilket               

resulterar i att källan inte är oberoende. Eftersom materialet är publicerat av H&M             

14 CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility, SIS förlag, s.7. 
15 Borglund, Tommy, De Geer, Hans, Sweet, Susanne, Frostenson, Magnus, Lerpold, Lin, Nordbrand, 
Sara, Sjöström, Emma & Windell, Karolina, CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets 
ansvar, 1. uppl., Sanoma utbildning, Stockholm, 2012, kapitel 1.  
16 H&M, Rapporter & Presentationer, H&M Group, https://hmgroup.com/investors-sv/reports.html. 
(Hämtad 2020-12-06) 
17 H&M Careers, FAQ Production, H&M Group, 
https://career.hm.com/content/hmcareer/en_et/workingathm/get-to-know-us/faq-production.html. 
(Hämtad 2020-12-18) 
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kan det leda till att det är partiskt och vinklat fördelaktigt för H&M. Det kan               

finnas tendenser att lyfta fram det positiva mer än det negativa och detta kan leda               

till att en felaktig bild av situationen ges. I rapporterna lyfts å andra sidan både               

H&M:s framsteg och utvecklingsområden och framförallt i den från år 2019.  

 

I rapporten från år 2019 länkar de vidare till andra hemsidor med information om              

deras leverantörslista och dylikt. De betonar vidare vikten av transparens i sitt            

arbete som även kan underbygga en vilja att inte styra rapporten till att endast              

framhäva positiv information. Källan är publicerad år 2019 i samtidighet och ger            

en sån nära granskning av organisationen som möjligt. Detta gäller även rapporten            

från år 2009 som är publicerad i samtid med undersökningen. Detta kan resultera i              

mer trovärdighet då det ger en analys av den nästintill nuvarande situationen. 

 

De andrahandskällor som kommer att användas i denna studie är delvis funna på             

Lunds Universitets sökbas och finns tillgängliga för allmänheten. Artikeln “The          

CSR Challenges in the Clothing Industry” och artikeln “Corporate social          

responsibility strategies: Past research and future challenges” är akademiska         

texter. Likaså är det för rapporten Three approaches to qualitative content           

analysis. Rapporten Broke in Bangladesh: Nordic banks and living wages in the            

garment sector står Fair Finance guide bakom som granskar hur banker investerar            

hållbart. Boken CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets           

ansvar är skriven utav några av de främsta experterna inom ämnet som alla har en               

bakgrund som forskare och akademiska lärare.18  

1.3 Forskningsetiska bedömningar 

Vid intervjuer och möte med människor i utsatta positioner är det viktigt att             

reflektera över de konsekvenser användandet av information om de intervjuades          

namn, ålder och hemort exempelvis kan få. Detta är framförallt relevant inom            

fältet mänskliga rättigheter eftersom de intervjuade i många fall befinner sig i en             

utsatt situation. I rapporten från Fair Finance Guide samt i boken Modeslavar den             

globala jakten på billigare kläder får vi möta textilarbetare som vittnar om sin             

18 Borglund, Tommy m.fl., CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar, förord.  
7 

 



 

arbetssituation och miljö. Vid deltagande skapas flera risker för de intervjuade,           

exempelvis kan det uppstå konflikt med arbetsgivaren. I Modeslavar den globala           

jakten på billigare kläder har namnen på de intervjuade i första kapitlet bytts ut              

mot andra namn.19 I denna studie kommer de fingerade namnen som används i             

boken att användas för att benämna de intervjuade. Detta för att skydda dem och              

minimera risker med deras deltagande i studien.  

 

I rapporten från Fair Finance Guide har textilarbetarnas riktiga namn använts och            

bilder på dem förekommer. I denna studie kommer inte deras riktiga namn eller             

bilder att användas detta eftersom jag inte har varit i kontakt med de intervjuade              

eller har deras medgivande. För att minimera de risker som presenterades ovan            

kommer textilarbetarna att benämnas som “textilarbetare vid H&M:s fabriker”         

eller enbart “textilarbetare” i studien.   

19 Kärnstrand, Moa & Andersson Åkerblom, Tobias, Modeslavar den globala jakten på billigare kläder, 
s.32. 

8 
 



 

 
 

2. Teori och metod 

I detta avsnitt kommer CSR-teorin att presenteras och en grundläggande redogörelse av            

den kommer att göras. Vidare kommer den valda metoden riktad kvalitativ           

innehållsanalys att introduceras och en förklaring av hur den kommer att användas i             

denna studie.  

2.1 Teori 

Genom tiden har kraven på företags ansvarstagande ökat markant. Det finns tydliga            

krav och riktlinjer gällande hur företags verksamhet bör och ska se ut. Mänskliga             

rättigheter har tagit stor plats i företags utvecklingsprocesser och agendor. En anledning            

till detta är att många företag anammar CSR-teorin i sin företagsstrategi. CSR handlar i              

korthet om att företag ska integrera två av tre huvudaspekter i sin affärsmodell; miljö              

och socialt ansvar. CSR fungerar som rekommendationer och vägledning som företag           

ska följa för att genom miljö och socialt ansvar investera i hållbarhet och långsiktig              

framgång för sitt företag, utan att det visar sig på den tredje aspekten nämligen den               

ekonomiska, och vidare på de ekonomiska resultaten.20 Man kan se det som att de tre               

perspektiven i vissa fall samspelar med varandra. Svagheten med CSR-teorin är att det             

inte utvecklats någon gemensam tydlig bild av vad CSR egentligen betyder och innebär             

i praktiken. Detta resulterar i att företag gör egna och individuella tolkningar om vad              

socialt ansvarstagande egentligen innebär och det uppstår varierade hanteringar av det.21           

Tommy Borglund m.fl. förklarar de generella riktlinjerna som ska finnas som           

utgångspunkt inom teorin på följande vis:  

 

20 CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility, SIS förlag, s.8. 
21 Borglund, Tommy m.fl., CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar, s.24. 
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De viktigaste generella referenserna för CSR är OECD:s riktlinjer för          

multinationella företag, ICC:S Principle for Business in Society samt de          

konventioner som ligger till grund för FN:s Global Compact, nämligen22 FN:s           

resolutioner rörande mänskliga rättigheter och korruption, ILO:s grundläggande        

arbetsrättsliga dokument, samt Riodeklarationen rörande miljön.23 [Författarens       

kursiveringar] 

 

Borglund m.fl. förklarar att den främsta anledningen till varför företag väljer att            

anamma CSR-teorin är för att skapa legitimitet. Styrkan med teorin är att det finns nya               

krav utifrån, men även inifrån företag - det är inte endast den ekonomiska aspekten som               

ses som viktigt utan socialt ansvarstagande väger tungt också. Företag anpassar sig            

därför efter de normer och värderingar som förväntas uppfyllas inom samhällsansvar.           

Det är även här teorins brister träder fram. Den vaga definitionen om vad CSR exakt               

innefattar för företag leder till tolkningsmöjligheter av deras egentliga samhällsansvar.24          

Vad begreppet “ansvar” och företags ansvarstagande betyder och innebär i denna           

kontext är omdiskuterat. Begreppet får exempelvis olika betydelser utifrån vilket land vi            

studerar. Definitionen är inte heller något som är statiskt, utan påverkas hela tiden av              

den rådande samhällssynen.25  

 

I denna studie kommer CSR-teorin att användas för att studera H&M:s två            

hållbarhetsrapporter. Det sociala perspektivet kommer att appliceras på de två          

redovisade hållbarhetrapporterna. De tre perspektiven samspelar delvis, men den         

ekonomiska och miljömässiga aspekten kommer inte att vara en del av studien. Dels på              

grund av att studiens storlek begränsar det och att det sociala perspektivet är tillräckligt              

för att svara på frågeställningen och uppnå syftet.  

 

Det sociala perspektivets grundläggande nivå för företags ansvarstagande berör ansvaret          

för sina anställda. De ska ha rätt till uppfyllda lagstadgade krav, såsom kollektivavtal             

och arbetsrätt, vidare ska företaget ha tillämpat relevanta delar av arbetslagstiftningen i            

verksamheten. I boken CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate             

social responsibility presenterar sju områden som ingår i socialt ansvarstagande: 

22 Borglund, Tommy m.fl., CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar, s.42. 
23 Ibid., s.43. 
24 Ibid., s.29. 
25 Ibid., s.19. 
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Arbetslagar [...], kollektivavtal, specifika företagsavtal med anställda eller        

fackföreningar [...], möjliggöra/utse fackliga representanter, informera anställda       

och fackliga representanter, involvera fackliga representanter i beslutsfattande,        

anställdas hälsa och säkerhet.26  

 

De lyfter praktiska råd för att arbeta med uppfyllandet av det sociala ansvaret. De tar               

upp frågan om barnarbete, löner, arbetsmiljö, övertid, tvångsarbete, diskriminering,         

ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, föreningsfrihet och         

kollektiva förhandlingar samt relationen mellan ledning och anställda. Därtill ger de råd            

för hur företag ska agera på ett ansvarsfullt sätt i dessa olika kategorier.27 

 

I denna studie kommer de åtta presenterade praktiska råden att användas som            

utgångspunkt för att studera de två hållbarhetsrapporterna. De kommer att vävas           

samman under fyra olika kategorier som redovisas i metodavsnittet för att kunna uppnå             

studiens syfte och söka ett svar på den ställa frågeställningen. Genom att använda den              

valda teorin och applicera den på transnationella företaget H&M kan vi få en generell              

bild av hur CSR fungerar i praktiken på andra internationella klädföretag.  

2.2 Metod 

För att kunna uppnå syftet, att jämföra H&M:s två hållbarhetsrapporter publicerade           

olika år och studera förändringen i arbetet, samt att nå en slutsats i denna studie kommer                

en riktad kvalitativ innehållsanalys att användas som metod. Denna metod skapar           

förutsättningarna för att kunna analysera de två rapporterna genom kategorisering.          

Enligt författarna till Textens mening och makt “[...] syftar vi på en metod för               

textanalys där man systematiskt bryter ner och kategoriserar delar av textinnehåll för att             

besvara bestämda forskningsfrågor.”28 Innehållsanalys används främst för att svara på          

26 CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility, SIS förlag, s.19. 
27 Ibid., s.20-21. 
28 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan, 
Studentlitteratur, Lund, 2018, s.50. 
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frågan “Vad säger texten?” och för att finna mönster i större material.29 Det finns två               

olika inriktningar inom innehållsanalys, kvalitativ och kvantitativ.30 Kvalitativ        

innehållsanalys beskrivs som “[...] systematiskt beskriva innebörden av kvalitativa data          

genom att successivt kategorisera delar av ett material med hjälp av ett kodschema             

(coding scheme).”31 Kvantitativ innehållsanalys förklaras som en metod som används          

genom att mäta eller räkna till exempel begrepp i ett material för att studera antalet               

gånger det förekommande samt om det sker i stor eller liten utsträckning, för att vidare               

undersöka om detta beror på någon antydan utanför texten.32  

 

Målet med metoden är att utvärdera och vidareutveckla en redan befintlig teori eller ett              

ramverk. Undersökningen börjar med att identifiera nyckelord i materialet för att vidare            

sortera den insamlade data. Det som inte passar in under de förutbestämda kategorierna             

hamnar under nya kategorier.33 Styrkan med att använda denna metod är att en redan              

existerande teori kan stödjas och utvecklas.34 Svagheten med metoden är att det finns             

risk att inte alla delar av materialet analyseras samt att kategoriseringen missar delar             

som är väsentliga. Det kan leda till att en fullständig förståelse av materialet blir              

felaktig.35  

 

Den riktade kvalitativa innehållsanalysen kommer att användas för att studera de två            

rapporterna. Samma kategorier kommer att sättas upp för de båda två rapporterna och             

undersökning kommer att ske av de delarna av rapporterna som berör frågor om             

arbetsvillkor, rättvisa löner och arbetsförhållande för textilarbetarna. De uppsatta         

kategorierna kommer att ha sin utgångspunk i CSR-teorin. Vid användningen av teorin            

kommer de valda kategorierna studeras i materialet för att sedan utforska vilka likheter,             

skillnader och förändringar som finns inom de olika områdena. De två rapporterna från             

H&M kommer att analyseras med sekundärlitteraturen i åtanke.  

 

29 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s.51. 
30 Ibid., s.50. 
31 Ibid., s.50. 
32 Ibid., s.50. 
33 Hsieh, Hsiu-Fang & E.Shannon, Sarah, Three Approaches to Qualitative Content Analysis, 
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH,  Sage Publications, Vol. 15 No. 9, November 2005, 1277-1288 
DOI: 10.1177/1049732305276687, s.1281. (Hämtad 2020-12-02) 
34 Hsieh, Hsiu-Fang & E.Shannon, Sarah, Three Approaches to Qualitative Content Analysis, s.1283. 
(Hämtad 2020-12-02) 
35 Ibid., s.1282.  
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Undersökningen av primärmaterialet har gjorts genom en djupgående läsning av          

H&M:s hållbarhetsrapporter där presenterade avgränsningar i studien har avgränsats till          

de delar som är relevanta. För att säkerställa att alla delar är lästa och undersökta har                

“Ctrl+F” använts för att söka på centrala begrepp inom de presenterade kategorierna            

nedan. Det görs för att undvika att metodens brister ska träda fram och inte ska sätta                

sina spår på studien. De kategorierna som kommer att undersökas har utgångspunkt i de              

centrala delarna av CSR-teorins sociala perspektiv, som presenteras i studiens teoridel.           

De olika kategorierna kommer att undersökas alla med hjälp av frågan “Har någon             

förändring, samt förbättring skett inom [...]?”. De fyra valda kategorierna är:  

 

● Arbetsvillkor  

● Barnarbete  

● Anställdas hälsa och säkerhet  

● Fackliga representanter och fackföreningar  

 

Barnarbete inkluderar att företag varken nyttjar eller stödjer barnarbete. Om barnarbete           

upptäcks ska företaget anta åtgärder som förbättrar och säkrar barns framtid. Företaget            

ska inte endast avskeda barn, utan hjälpa de med bland annat finansiellt stöd och arbeta               

för att barn kan återgå till skolan. Inom företag ska rätten till att bilda eller vara medlem                 

i fackföreningar vara godkänt. Om lokala bestämmelser inte tillåter det ska företaget se             

till att det finns motsvarande föreningar att vara delaktiga i.36 En annan central del är att                

företag antar arbetslagar och har lagstadgade krav inom arbetsrätt och kollektivavtal.37           

Det innebär att företaget bland annat har antagit ILO:s konventioner om mänskliga            

rättigheter i arbetslivet.38 Hälsa och säkerhet innefattar att företaget säkerställer en säker            

och hälsosam arbetsmiljö. De ska anta nödvändiga åtgärder för att förebygga att olyckor             

inträffar på arbetsplatsen.39 

 

 

 

 

36 CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility, SIS förlag, s.20-21. 
37 Ibid., s.19. 
38 Ibid., s.20. 
39 Ibid., s.21. 
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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Studier och undersökning inom området CSR har förekommit under flera decenniers           

tid. Det finns som tidigare nämnt flera olika delar inom CSR och ett brett spektrum att                

studera. Jag har valt att fokusera på de studier som tidigare har gjorts om              

textilarbetarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö samt utmaningar med CSR inom         

klädindustrin. Detta eftersom syftet är att undersöka och identifiera förändringar inom           

det sociala perspektivet i H&M:s arbetet samt eftersom studien är inom fältet mänskliga             

rättigheter är det mest relevant.  

 

3.1 Utmaningarna med CSR inom klädindustrin  
 
Artikeln “The CSR Challenges in the Clothing Industry” presenterar tre olika segment            

inom klädindustrin, nämligen “[...] basic, seasonal and short-season products.”40 De          

kläder som produceras inom de olika kategorierna har olika livslängd. Kläder som faller             

under kategorin “basic” är de kläder som är mest genomarbetade och tar längst tid att ta                

fram samt de som är mest hållbara. De andra två kategorierna är å andra sidan reglerade                

av rådande trender och årstid. Detta leder till att det finns ständigt press på möjlighet att                

producera nya kläder snabbt och att lära sig nya tekniker för att producera kläderna.41 

 

Klädindustrin spelar en stor och viktig roll i utvecklingsländer. Den skapar miljontals            

jobb som inte kräver någon utbildning för många människor i länderna. Branschen ger             

framförallt arbete för kvinnor som i utvecklingsländer annars har svårigheter att finna            

ett arbete. Inom industrin har förändring skett på grund av etiska aspekter av “[...]              

consumption, overconsumption, aging of society and cultural differences.”42 Detta har          

resulterat i företags ökade medvetenhet om återvinning och förhållandet mellan          

människan och dess totala omgivning.43 Det finns större press från konsumenter på            

multinationella företag än små att de tar sitt ansvar. Kunden vill inte känna sig skyldig               

40 Księżak, Paulina, The CSR Challenges in the Clothing Industry, s.54. (Hämtad 2020-12-06) 
41 Ibid., s.54.  
42 Ibid., s.55. 
43 Ibid., s.55. 
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till att bidra till dåliga löner och ohållbara arbetsförhållande när hen konsumerar. Det             

finns en vilja och krav på att de kläder vi köper är producerade under arbetsförhållande               

som är rättvisa och skapliga.44 

 

De största utmaningarna med CSR inom klädindustrin är aspekterna som rör lön,            

arbetstider och arbetsförhållande. Eftersom deras företagande även bedrivs i andra          

länder än där huvudkontoret finns, är det viktigt att även det etiska inkluderas i              

tillverkningsländerna.45 Inom ett företag som H&M spelar CSR en viktig roll i företags             

bild och framställning.46 Företaget, som är ett så kallat “fast-fashion” företag, ligger i             

framkant gällande hållbarhet och återvinning. Deras val av material, återvinning av           

gamla kläder och miljösmarta val i butikerna är några av de åtgärder som har åtagits.47 I                

“ Code of Conduct” (företagets uppförandekod) får H&M höga poäng vilket talar för att              

företaget väljer ansvariga samarbetspartners att arbeta med bland annat granskas nya           

leverantörer innan affärer görs mellan dem. I artikeln lyfts H&M:s samarbete med ILO             

och förklaras att:  

 

H&M cooperates with International Labour Organisation and devised a Code of           

Conduct that contains employee rights, anti-corruption and anti-discrimination        

rules, promotes equality and fights against harassment.48 

 

Företaget sätter priser på sina produkter så att textilarbetarna ska få rimliga levnadslöner             

och arbetar även tätt med regeringarna i framförallt Burma/Myanmar, Bangladesh,          

Kambodja och Etiopien för att utveckla ett juridiskt ramverk för minimilöner.49 Den            

slutsats som författarna drar är att klädindustrin har flera utmaningar för att CSR ska              

fungera och uppnås. För att det ska fungera behöver CSR-teorin genomsyra arbete i hela              

arbetskedjan och extra viktigt är samarbetet med leverantörerna och återförsäljarna.50          

Denna princip är framförallt viktigt för ett multinationellt företag som H&M eftersom            

de verkar över stora delar av världen och måste ta sitt ansvar i alla länder.51 

 

44Księżak, Paulina, The CSR Challenges in the Clothing Industry, s.57. (Hämtad 2020-12-06) 
45 Ibid., s.57. 
46 Ibid., s.59. 
47 Ibid., s.61. 
48 Ibid., s.62. 
49 Ibid., s.63. 
50 Ibid., s.64. 
51 Ibid., s.63. 
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3.2 Strategier inom CSR 

CSR är något som under de senaste decennierna vuxit fram som en viktig del av               

företagsstrategier. Navo och Ferreira studerar detta i sin artikel “Corporate social           

responsibility strategies: Past research and future challenges”. Där undersöker de          

litteratur för att se hur strategier är porträtterade samt hur implementeringen av CSR har              

sett ut över tid.52 En bild som presenteras av CSR är att det finns flera olika definitioner                 

men att de alla alltid återkopplat till fem olika dimensioner nämligen “[...] (a) the              

environment dimension, (b) the social dimension, (c) the economic dimension, (d) the            

stakeholder dimension, and (e) the voluntariness dimension.”53 Det är inte längre endast            

de etiska aspekterna som leder till att företag väljer att implementera CSR-strategin,            

utan även de potentiella vinsterna som det kan resultera i.54 Det är fyra kategorier av               

ansvarstagande som behöver tas hänsyn till: etiskt, juridiskt, ekonomiskt och          

filantropiskt ansvar.55 CSR kan ses som en möjlighet att göra företagspraxis mer            

transparant och skapa socialt ansvarstagande på flera nivåer.56 Det krävs mål, riktlinjer            

och strategiska positioner för att integrera en CSR-policy på ett flertal avdelningar inom             

företag som exempelvis produktion, marknadsföring, personalresurser och       

kommunikation.57  

 

3.3 Textilarbetarnas röst 
I boken Modeslavar den globala jakten på billigare kläder möter författarna ett flertal             

textilarbetare vid H&M:s fabriker i Myanmar/Burma och Bangladesh. Mötet med          

textilarbetarna öppnar upp en annan verklighet än vad som presenteras av företagen i             

många fall. I boken förklarar en av textilarbetarna Zu Zu hur hon började arbeta på en                

av H&Ms fabriker i Myanmar/Burma flera år innan hon fyllt 18 år. För henne var det                

inte svårt att få jobb på fabriken trots att H&M säger sig inte anställa personer under 18                 

år. Hon lånade en bekants legitimation som var över 18 år, vilket är vanligt              

förekommande bland de unga textilarbetarna. När kontrollanterna kommer till fabriken          

förklarar Zu Zu att de minderåriga får två dagar ledigt.58 Zu Zu vittnar även om               

52 Nave, Ana & Ferreira, João, Corporate social responsibility strategies: Past research and future 
challenges, s.887. (Hämtad 2020-12-11) 
53 Ibid., s.886. 
54 Ibid., s.885.  
55 Ibid., s.887.  
56 Ibid., s.887.  
57 Ibid., s.887. 
58 Kärnstrand, Moa & Andersson, Åkerblom, Tobias, Modeslavar den globala jakten på billigare kläder, 
s.13. 
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outhärdliga arbetstider. Hon arbetar 12 timmar om dagen med en lunchrast, sex till sju              

dagar i veckan.59 H&M förklarar i sin uppförandekod, det vill säga de uppsättning regler              

H&M kräver att leverantörer ska följa och skriva under, att alla juridiska begränsningar             

för anställning av personer under 18 år måste följas.60 

 

Enligt burmesisk lag får barn över 14 år arbeta men det finns regler. Enligt lagen får                

barn mellan 14 och 16 år arbeta fyra timmar per dag, men då ska ett giltigt läkarintyg                 

finnas som understryker att personen klarar av det. För barn från 16 år upp till 18 år får                  

de arbeta lika mycket som en vuxen person. Det som är godkänt då är 8 timmar om                 

dagen och max 12 timmars övertid i veckan. Även här ska ett giltigt läkarintyg finnas               

samt minst ett sammanhängande dygn ledigt per vecka. Vid förekommande av arbete            

utöver lagen är det barnarbete.61 I ett flertal av H&M:s fabriker i Myanmar/Burma             

vittnar flera av arbetarna att de antingen arbetar fler timmar än vad lagen tillåter eller är                

under den lagliga gränsen för att få börja jobba. De textilarbetare vid H&M:s fabriker              

har inget läkarintyg, eftersom de uppgav en ålder över 18 år vid anställningen.62 

 

Fair Finance Guide rapport Broke in Bangladesh: Nordic banks and living wages in the              

garment sector möter textilarbetare vid H&M:s fabriker i Bangladesh. Likt det som            

presenteras ovan lyfts tuffa arbetsförhållande och otillräckliga löner för att kunna           

försörja sig själva och sina barn. En arbetare vid H&M:s fabrik förklarar att hon inte har                

råd att få läkarvård. Om det behövs får hon låna pengar för att ha råd. Deras inkomst är                  

för låg för att kunna spara pengar och det finns inget utrymme för plötsliga kostnader.               

Den ekonomiska situationen leder till fortsatt fattigdom för textilarbetarna och ingen           

möjlighet ges att ta sig ur det.63  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att i de fyra källorna presenterade ovan får vi ta del av                

textilarbetares röster och en annan bild av H&M:s verksamheten blottas. Det           

förekommer en annan verklighet som H&M själva inte är stolta över. Vi kan även se att                

det finns utmaningar med CSR inom textilindustrin och utvecklingsområden. De två           

artiklarna som berör CSR lyfter den otydlighet och tolkningsmöjlighet som finns inom            

59 Ibid., s.14. 
60 Ibid., s.15. 
61 Ibid., s.21. 
62 Ibid., s.22. 
63 Aronsson, Charlie & Sjödin, Maria, Broke in Bangladesh: Nordic banks and living wages in the 
garment sector, s.22. (Hämtad 2020-12-02) 
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CSR och vidare även hur CSR fungerar i praktiken. Med detta som utgångspunkt ämnar              

min studie att fortsätta att granska H&M för att undersöka om det har skett konkreta               

förändringar i deras arbete. Studien kommer att bidra med ytterligare ett perspektiv och             

det är H&M:s egna perspektiv, de vill säga hur de själva väljer att presentera              

information och vad som får ta plats.  
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4. Undersökning och resultat av H&M:s      

hållbarhetsrapporter 

I denna del av studien kommer det valda primärmaterialet, de vill säga de två              

hållbarhetsrapporterna som H&M publicerade år 2009 respektive 2019, att granskas. De           

delar som kommer att undersökas är de som presenterades i avgränsningsavsnittet,           

vilket är de kapitel som rör textilarbetarnas arbetsförhållande. Som hjälp kommer en            

riktad kvalitativ innehållsanalys att användas för att sätta upp olika kategorier som ska             

undersökas. Dessa kategorier har utgångspunkt i CSR-teorin och det sociala          

perspektivet inom teorin. Studien kommer att utgå från dessa kategorier för att kunna             

besvara de ställda frågeställningarna och uppnå studiens syfte. De fyra kategorierna som            

kommer att undersökas är: arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, barnarbete samt fackliga           

representanter och fackföreningar. De redovisade kategorierna är alla centrala delar av           

det sociala perspektivet inom CSR-teorin.  

 
 
 4.1 Arbetsvillkor 
 

Style & Substance, Sustainability Report 2009: 

De fabriker som tillverkade de kläder H&M sålde år 2009 ägde inte företaget själva,              

utan drevs av “suppliers”, de vill säga leverantörer. H&M förklarar att de som ett stort               

internationellt företag strävar efter att påverka “[...] our suppliers to improve           

environmental and working conditions in their operations.”.64 De anser att deras           

fabriksarbetare ska vara medvetna samt förstå sina rättigheter som anställda och           

hänvisar till sin “Code of Conduct”.65 “Code of Conduct” blev en del av H&M:s arbete               

redan år 1997 och grundar sig på FN:s konvention Rights of the Child samt ILO:s               

64 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, s.15. (Hämtad 2020-12-14) 
65 Ibid., s.15. 
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Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Deras uppförandekod          

innehåller åtta principer som berör följande: förbud av barnarbete, hälsa och säkerhet,            

arbetstagarnas rättigheter, miljö, lagkrav, efterlevnad och övervakning, systeminriktning        

samt levnadsvillkor. För att dessa punkter ska införas, uppfyllas och efterlevas erbjuder            

H&M en implementeringsguide för sina leverantörer. Den guiden finns på kinesiska,           

turkiska, engelska och rumänska.66 Genom “The Full Audit Program” (FAP) övervakar           

H&M att deras uppförandekod efterlevs och följs.67 

 

För att textilarbetarna ska få reda på vilka rättigheter de har rätt till skapade H&M en                

serie av korta filmer i samarbete med lokala NGO:er. Syftet med filmerna var att visa               

exempel på situationer som kan uppstå och hur arbetarna samt chefer kan lösa dessa              

situationer. Exempel som visades var det som tidigare hade identifierats som           

nyckelfrågor i FAP. Det var frågor om föräldraledighet, hälsa och säkerhet, övertid,            

ledighet och dokumentation samt klagomål och missbruk av arbetsgivaren.68 

 

Företaget strävar efter att arbeta i partnerskap med NGO:er och andra organisationer för             

att kunna använda gemensamma åtgärder för att uppnå den bästa effekten. I rapporten             

förklarar H&M att de arbetar med “Fair Labour Association” (FLA) vilket innebär att             

deras uppförandekod samt FAP följer de linjer och kriterium som FLA har satt upp.              

Målet är att arbeta för att främja bra arbetsförhållande och fastställa att internationell             

och nationell arbetsrätt samt att de mänskliga rättigheterna respekteras.69  

 

Sustainability Performance Report 2019: 

H&M skriver i sin rapport att de arbetar med så kallade “policy makers”. De samarbetar               

med ILO för att implementera deras “Decent work Agenda” och målet är att påverka              

beslutsfattare att göra nationella branschplaner för att kunna driva på förbättring av            

arbetsförhållandena samt öka leverantörernas lönsamhet och produktivitet i länder där          

textilindustrin är stor.70  

 

66 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, s.16. (Hämtad 2020-12-14) 
67 Ibid., s.17. 
68 Ibid., s.22. 
69 Ibid., s.23. 
70 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.60. (Hämtad 2020-12-16) 
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I rapporten lyfter H&M de svårigheter och utmaningar som finns inom textilbranschen.            

Anställning på en textilfabrik är i många fall textilarbetarnas första jobb och det är              

främst kvinnor som arbetar inom branschen. I de länder där de flesta textilfabrikerna             

finns är den nationella lagen rörande arbetsvillkor under utveckling och håller inte de             

internationella måttstockarna. H&M förklarar att detta resulterar i en utmaning att           

konsekvent försöka säkerställa förbättrade löner, bra arbetsvillkor och        

utvecklingsmöjligheter. De vill vara en del av en positiv förändring inom branschen och             

arbetar med leverantörerna och “stakeholders” för att uppnå högre standard inom           

industrin.71 “Stakeholder” beskrivs som en individ eller organisation som påverkar eller           

påverkas av ett företags verksamhet.72 En central del i H&M:s inställning är att             

systematiskt utveckla och förbättra lönesystem för fabriksarbetare. Det långsiktiga         

målet är att de lönerna som delas ut ska vara tillräckliga för att kunna täcka en hygglig                 

och grundläggande nivå av levnadsstandard för den anställda hennes familj.73 

 

H&M:s lokala produktionskontor arbetar med att stärka relationen mellan         

fabriksarbetare och ledningen genom en rad olika program. Detta inkluderar ökad           

medvetenhet om de rättigheter och skyldigheter samt stödjer närvarande av          

arbetstagarrepresentanter. En annan viktig del i arbetet för att stärka en hållbar relation             

är att engagera ländernas regeringar. Detta görs framförallt genom att stödja           

implementeringen av ILO:s “Decent Work Agenda”.74 I framtiden planerar H&M att           

bibehålla sitt tillvägagångssätt för att förbättra textilarbetarnas löner. Detta görs genom           

kollektivavtal på industrinivå, dialog med arbetsplatserna, förbättra lönesystemen samt         

förbättrade inköpsrutiner.75  

 

Avslutningsvis arbetar H&M med “Due diligence” även kallat “företagsbesiktning” för          

att kunna identifiera, adressera samt rapportera om det finns risker för att de mänskliga              

rättigheterna inte följs. Deras “Sustainability Commitment” bär ansvaret att se till att            

goda arbetsvillkor och de mänskliga rättigheterna uppfylls i hela tillverkningskedjan.76 

 

Likheter och skillnader: 

71 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.66. (Hämtad 2020-12-16)  
72  CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility, SIS förlag, s.66. 
73 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.68. (Hämtad 2020-12-16)  
74 Ibid., s.67. 
75 Ibid., s.71. 
76 Ibid., s.61. 
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År 2009 ägde H&M inte någon av sina leverantörsfabriker och det är detsamma tio år               

senare. Dock lyfter de inte detta lika tydligt i hållbarhetsrapporten från år 2019 utan              

informationen återfinner läsaren tydligast på deras egna hemsida.77 Tydligt i båda           

hållbarhetsrapporter är att det ständigt vidtas åtgärder för att upprätthålla godkända och            

rättvisa arbetsvillkor. En skillnad mellan rapporterna är att i den som är publicerad år              

2019 lyfter de tydligt svårigheter som finns med textilindustrin och ger en mer             

transparent bild av textilarbetarnas verklighet.  

 

År 2009 användes “Code of Conduct” H&M:s uppförandekod som riktlinjer inom           

företaget och övervakas genom FAP. “Code of Conduct” grundar sig på FN samt ILO:s              

dokument och tio år senare finner vi liknande arbete. I rapporten från år 2019 använder               

sig H&M av ILO:s “Decent Work Agenda” för att kunna driva fram en förbättring av               

arbetsvillkoren inom textilindustrin. Det är företagets “Sustainability Commitment”        

istället för FAP som övervakar och ser till att de mänskliga rättigheterna följs och              

uppfylls i företaget. Till sist förklaras ett tydligare samarbete med ländernas regeringar            

för att kunna uppnå förändring i hållbarhetsrapporten från 2019, till skillnad från den             

publicerad år 2009 där större fokus läggs på samarbete med NGO:er och andra             

organisationer.  

 

4.2 Anställdas hälsa och säkerhet 
 
Style & Substance, Sustainability Report 2009: 

Ett av H&M:s långsiktiga mål år 2009 var att ligga i framkant med social hållbarhet.78               

En av punkterna för att uppnå detta förklaras vara genom hälsa och säkerhet på sina               

leverantörers fabriker.79 Detta är en del av H&M:s “Code och Conduct” som har             

redovisats ovan.80 År 2009 höll H&M en workshop i Bangladesh för leverantörer med             

syfte att uppmuntra dem att anta den bästa praxisen. Detta för att kunna förbättra              

arbetsvillkoren, relationen mellan de anställda och ledningen samt hälsa och säkerhet           

för textilarbetarna. Workshopen resulterade i bättre förståelse av vad förbättrade villkor           

leder till och det var ett inspirerande möte för att göra skillnad.81 

77 H&M Careers, FAQ Production, H&M Group, 
https://career.hm.com/content/hmcareer/en_et/workingathm/get-to-know-us/faq-production.html. 
(Hämtad 2020-12-18)  
78 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, s.4. (Hämtad 2020-12-16) 
79 Ibid., s.5. 
80 Ibid., s.16. 
81 Ibid., s.21. 
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Som tidigare presenterat samarbetade H&M med NGO:er och producerade kortfilmer          

där ett av de problem samt lösning på det togs upp var hälsa och säkerhet på                

arbetsplatsen.82 En annan åtgärd inom hälsa är stödet av “UNICEF HIV/AIDS           

prevention and care” program i Kambodja som syftar till att minska överföringen av             

HIV mellan unga och personer i högriskgrupper. Programmet erbjuder bland annat           

HIV-test och hälsofrämjande sessioner. En av de grupper som presenteras som en            

högriskgrupp är unga kvinnor inom textilindustrin. H&M har använt sin tillgång till            

fabrikerna för att hjälpa UNICEF med sitt arbete.83 

 

Sustainability Performance Report 2019: 

I H&M:s rapport förklaras att en del i att arbeta för rättvisa jobb för alla är genom hälsa                  

och säkerhet på arbetsplatsen.84 De är engagerade i att skapa en säker och hälsosam              

arbetsplats för sina anställda och tar sig an ett proaktivt tillvägagångssätt för att             

identifiera potentiella risker inom områdena.85 En dialog mellan de anställda och           

arbetsledningen förklaras som en central del för att kunna uppnå och försäkra en hög              

säkerhetsstandard.86 H&M använde sig av “Sustainable Impact Partnership Programme”         

(SIPP) för att öka hållbarheten från sina leverantörer. Via SIPP strävar H&M att bygga              

ledande leverantörskapacitet inom miljö- och sociala frågor. H&M förklarar att detta           

“[...] gives us deeper insight into supplier performance and creates a positive feedback             

loop of measurement, root cause analysis, capacity building, supplier ownership, and           

constant improvement.”.87 

 

När det gäller frågor om säkerhet på H&M:s fabriker skrev H&M år 2013 på              

“Bangladesh Accord” som innefattar hjälp att förebygga brand och bygga säkra fabriker            

inom textilbranschen i Bangladesh. Fabrikerna i Bangladesh har åtgärdat 98% av de            

brand-och byggsäkerhetsfrågor som har lyfts i “Bangladesh Accord”. Vidare förklarar          

de att inga nya leverantörer kommer att godkännas förens de har uppfyllt dessa krav.88 

 

82 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, s.22. (Hämtad 2020-12-16) 
83 Ibid., s.67. 
84 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.59. (Hämtad 2020-12-16) 
85 Ibid., s.64. 
86 Ibid., s.66. 
87 Ibid., s.77. 
88 Ibid., s.66. 
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Likheter och skillnader: 

De båda hållbarhetrapporterna lyfter vikten av hälsa och säkerhet på arbetsplatserna och            

att de är en del av deras arbete för social hållbarhet och rättvisa jobb. Likt andra centrala                 

delar av i hållbarhetsrapporten från år 2009 är även hälsa och säkerhet en del av H&M:s                

uppförandekod. Samarbete med NGO:er samt workshops används framförallt som ett          

medel för att kunna uppnå skillnad. Detta till skillnad från hållbarhetsrapporten från år             

2019 där tydligare program har satts upp att främja säkerhet och hälsa samt motverka              

potentiella risker.  

 

4.3 Barnarbete  
 

Style & Substance, Sustainability Report 2009: 

I rapporten förklaras att H&M tar ett bestämt ställningstagande mot barnarbete. Det är             

oacceptabelt att någon är minderårig och det gäller genom hela tillverkningskedjan.89 I            

sin uppförandekod är förbud av barnarbete en del samt grundar sig på FN konventionen              

Rights of the Child.90 Om en leverantör upprepade gånger använder barnarbete kommer            

produktionen av H&M:s kläder vid fabriken inte att tillåtas.91 Vidare i rapporten            

förklaras ett samarbete med UNICEF för att motarbeta barnarbete. År 2009 lanserade            

H&M “All for children” tillsammans med UNICEF för att framförallt motverka           

barnarbete inom bomullsindustrin.92 Det är främst arbetet mot barnarbete inom          

bomullsindustrin som lyfts i rapporten och vilket arbete H&M gör i denna fråga. De              

presenterar sitt tillvägagångssätt för att motverka det och specifika områden där åtgärder            

ska införas.93 

 

Sustainability Performance Report 2019: 

H&M hänvisar till sin “Child Labour Policy” att fabriker som tillverkar H&M:s            

produkter är fria från barnarbete. De har kontinuerlig övervakning av efterlevnad och            

undersöker alla misstänkta fall av barnarbete. Under år 2019 identifierades inga fall av             

barnarbete i någon del av tillverkningskedja.94 De lyfter bland annat att de arbetar för att               

öka lönerna för arbetarna hos leverantörerna för att föräldrarna ska kunna försörja sina             

89 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, s.24. (Hämtad 2020-12-14) 
90 Ibid., s.16. 
91 Ibid., s.19. 
92 Ibid., s.67. 
93 Ibid., s.8. 
94 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.61. (Hämtad 2020-12-15) 
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barn. De samarbetar även med “Centre for Child Rights” och CSR i Myanmar för att               

“[...] improve and develop young workers’ life skills in one of our suppliers’             

factories.”.95  

 

Likheter och skillnader: 

I de båda rapporterna finns det inte mycket information om barnarbete inom            

textilindustrin. Deras tydliga ställningstagande är att det inte förekommer i deras           

tillverkningskedja. Det finns redovisat samarbete med organisationer som verkar för att           

barnarbete inte får förekomma. I hållbarhetsrapporten från år 2009 presenteras även om            

barnarbete identifieras vid produktionen av H&M:s kläder kommer samarbetet med          

leverantören att avbrytas. Det är främst barnarbete inom bomullsindustrin som          

diskuteras och blir belyst i hållbarhetsrapporten från 2009 och i hållbarhetsrapporten           

från år 2019 lyfts fortfarande en ökad risk för barnarbete inom bomullsindustrin.96 

 

4.4 Fackliga representanter och fackföreningar  
Style & Substance, Sustainability Report 2009: 

Tillgången av fackliga representanter är en central del av det sociala perspektivet inom             

CSR.97 H&M presenterar i sin rapport att de sedan år 2005 är med och stödjer               

programmet “Better factories Cambodia” (BFC) som hanteras av ILO. BFC innefattar           

stöd från bland annat den Kambodjanska regeringen, internationella företag och          

fackföreningar. Deras arbete går ut på oberoende övervakningar enligt ILO:s standard           

och den nationella lagen.98 I sin del “Q & As” svarar de på en fråga om hur de anser en                    

tillräcklig levnadslön kan implementeras och en av de saker som nämns är förstärkning             

av fackföreningar.99 De förklarar även att informationen om kränkning av arbetarnas           

rättigheter framförallt kommer från arbetarna eller fackföreningar.100  

 

De anser att det finns svårigheter i frågan om fackliga representanter bland annat             

eftersom många textilarbetare inte har någon vetskap om sina rättigheter på sitt arbete.             

Ett mål inom arbetet för att främja arbetskommittéer och dialogen mellan dem och             

95 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.62. (Hämtad 2020-12-15) 
96 Ibid., s.41. 
97 CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility, SIS förlag, s.19.  
98 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, s.11. (Hämtad 2020-12-15) 
99 Ibid., s.74. 
100 Ibid., s.76. 
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cheferna. Svårigheterna med det är att i många av tillverkningsländerna finns det ingen             

erfarenhet av att fritt och demokratiskt välja representanter.101 

 

Sustainability Performance Report 2019: 

H&M förklarar sig stå för en miljö där en öppen dialog mellan de anställda              

textilarbetarna och cheferna. För att kunna adressera och förbättra sitt arbete inom            

exempelvis löneförhandlingar, sociala frågor och förbättrad relation med fabrikerna         

förespråkar de representanter för de anställda, fackföreningar ocharbetskommittéer.102        

För att kunna uppnå en hållbar utveckling inom textilindustrin och utveckla strategier            

förklaras i rapporten vikten av att arbeta med fackföreningar, kollegor inom branschen            

och andra partners. Nedan ser vi hur de förklarar sitt samarbete med viktiga             

fackorganisationer.  

 

Our Global Framework Agreement (GFA) with trade unions IndustriALL and IF           

Metall focuses on the right to freedom of association and collective bargaining            

across many our production markets. Its purpose is to strengthen industrial           

relations and enable peaceful conflict resolution in our global supply chain.103 

 

Vidare har de satt upp program för att övervaka att det efterlevs vilket är “National               

Monitoring Committees” (NMCs) i länder där H&M:s textilindustrin är stor såsom           

Indien, Bangladesh, Kambodja samt Myanmar. NMC ser över den implementeringen av           

“Global Framework Agreement” (GFA) och lokala samarbete för att skapa goda           

relationer inom textilindustrin.104 H&M förklarar den framgång som har skett under det            

gångna året. I de fabriker som producerar 85% av produktvolymen har           

arbetstagarrepresentanter blivit valda genom demokratiska val.105 I rapporten lyfts ett          

konkret exempel på hur fackföreningar och NMC gemensamt har löst en uppkommen            

situation rörande övertid. År 2018 hölls en strejk av fabriksarbetare vid en av H&M:s              

fabriker i Myanmar. Ungefär 60% av de anställda var med i fackförbundet “Basic             

Labour Organisation” (BLO) som rapporterade problemet med övertid till MNC och att            

101 H&M Group, Style & Substance Sustainability Report 2009, s.76. (Hämtad 2020-12-15) 
102 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.67. (Hämtad 2020-12-15) 
103 Ibid., s.67. 
104 Ibid., s.67.  
105 Ibid., s.68. 
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detta inte gått att lösa trots den tidigare strejken. Efter några möten mellan de              

inblandade parterna fick det tidigare problemet en snabb lösning.106 

 

H&M är med i “Action, Collaboration, Transformation” (ACT) som är en samverkan            

mellan 22 företag inom branschen som arbetar tillsammans med den tidigare fackliga            

unionen “IndustriALL”. Genom att skriva under ACT:s “Memorandum of         

Understanding” anförtror sig de till att “[...] ensuring our purchasing practices facilitate            

the payment of a living wage.”107 

 

Likheter och skillnader: 

En stor skillnad mellan de två rapporterna är att i den från år 2019 ges betydligt mer                 

information om arbetet med fackföreningar och fackliga representanter. H&M förklaras          

arbeta med ett flertal fackliga organisationer och lyfter en tidigare strejk av            

textilarbetarna vid en av deras fabriker. De presenterar tydligare samarbete än vid år             

2009. Fackliga representanter och fackföreningar lyser inte med sin frånvaro i 2009 års             

hållbarhetsrapport utan likt den från år 2019 presenteras samarbete för att främja detta.             

Skillnaden är att de diskuterar de svårigheter det finns med att införa detta, eftersom i               

vissa av tillverkningsländerna har brist på erfarenhet av demokratiska val.  

  

 

 

 

  

106 H&M Group, Sustainability Performance Report 2019, s.69. (Hämtad 2020-12-15) 
107 Ibid., s.70.  
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5. Analys och diskussion 

I denna del av studien kommer den information som presenterades i undersökningsdelen            

att först analyseras utifrån den CSR-teori som presenteras i boken CSR - socialt             

ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility med stöd från            

Tommy Berglund m.fl. Jag kommer att undersöka om och i så fall vilken förändring              

som har skett inom H&M:s arbete för att förbättra arbetsvillkoren för textilarbetarna. I             

diskussionsdelen kommer en friare och mer kritisk analys av undersökningen att göras.            

Svagheter och styrkor med valet av metod samt teori kommer att belysas och vidare              

kommer den sekundärlitteratur som presenterades i tidigare forskningsavsnittet att finns          

med. Detta för att kunna undersöka om, och i så fall vilken, vidare forskning som               

behövs inom området.  

5.1 Analys utifrån CSR-teorin 

Efter att ha studerat två av H&M:s hållbarhetsrapporter som har publicerats med ett             

decennium emellan finns det områden som har förändrats. De fyra kategorierna som            

sattes upp i metoddelen kommer nu att analyseras utifrån CSR-teorin.  

 
H&M har genom decenniet arbetat som presenterat med ILO och både antagit och byggt              

sina egna policyer inom företag på deras grunder. Tommy Borglund m.fl. presenterar            

detta som en viktig del i antagandet av CSR, att företag antar generella riktlinjer och tar                

upp ILO:s grundläggande arbetsrättsliga dokument som ett exempel. Detta visas även i            

de grundläggande sju områdena boken CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR             

- corporate social responsibility diskuterar där arbetslagar är en av dem. Detta            

förtydligas vidare i delen där de presenterar praktiska råd för att uppfylla det sociala              

ansvaret. Den utveckling som har skett inom företaget är att ILO:s konventioner har gått              

från att vara en del av grunden till företagets policy till att samarbeta och implementera               

ILO:s “Decent Work Agenda” i sitt arbete. I H&M:s hållbarhetsrapport från år 2019             
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finns även en tydligare transparens om de svårigheter och utmaningar som finns inom             

textilindustrin. De förklarar att företaget vill vara en del av en positiv förändring. Att              

lyfta och visa på de svårigheter och utmaningar som finns kan vara en del av att skapa                 

legitimitet som företag. Borglund m.fl. talar om att detta är en anledning till att många               

företag anammar just CSR-teorin för att skapa legitimitet.  

 

Det är tydligt att H&M:s uppförandekod, “Code of Conduct”, genomsyrar          

hållbarhetsrapporten från år 2009. I tre av de fyra kategorierna som har granskats tas              

uppförandekoden upp som en central del i arbetet för att uppnå ett rättvist och hållbart               

företagande för alla. Som presenterat tidigare i undersökningsdelen grundar sig “Code           

of Conduct” på FN konventionen Rights of the Child och ILO:s Declaration on             

Fundamental Principles and Rights at Work. Att använda sig av dessa dokument och             

framförallt ILO:s är en central del i det sociala perspektivet av ansvarsfullt företagande.  

 

Fackföreningar och fackliga representanter är en del av kärnan inom CSR och även i              

H&M:s strategi. Relationen mellan de anställda och cheferna är något som främjas            

genom fackliga representanter, som förklaras i de båda hållbarhetsrapporterna. I          

rapporten från år 2009 lyfts problematik med att textilarbetarna i många fall inte är              

medvetna om sina rättigheter och inte har någon erfarenhet av demokratiska val. Under             

denna punkt syns en tydlig förändring och förbättring utifrån vad som presenteras i             

rapporten från år 2019. Från 85% av de fabriker som tillverkar de kläder H&M säljer               

har arbetstagarrepresentanterna valts genom demokratiska val. Vidare exemplifieras hur         

deras arbete mellan fabriksarbetares, fackföreningen “Basic Labour Organisation”        

(BLO) och övervakningskommittén MNC fungerat i praktiken för att lösa en           

uppkommen konflikt om övertid. Under decenniet mellan rapporterna har förändring          

under kategorin fackliga representanter och föreningar skett. Det visas tydligare i           

hållbarhetsrapporten från år 2019 om det faktiska arbetet. Det arbete som presenteras            

liknar det som finns redovisat i CSR-teorin under det sociala perspektivet.  

 

I CSR-teorin förklaras ett bestämt förbud mot nyttjande eller stödjande av barnarbete.            

Om det förekommer ska tydliga och direkta åtgärder tas som genererar i att barnet får               

resurser för att återgå till skolan. H&M säger i båda sina hållbarhetsrapporter att de inte               

stödjer eller tillåter barnarbete i någon del av tillverkningskedjan. I hållbarhetsrapporten           

från år 2019 förklaras att inga fall av barnarbete identifierades under det gångna året.              
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Det finns ett samband till CSR-teorins tes om att företag anammar CSR för att skapa               

legitimitet. I samhället finns normer och krav att barnarbete inte sker eftersom det är              

både olagligt och omoraliskt. Att H&M skriver i sin rapport att de inte stödjer              

barnarbete är viktigt för företagets legitimitet och överlevnad på marknaden. Dock är            

det inte lika tydlig transparens i detta avsnittet om hur det har sett ut tidigare i företaget                 

och vilka brister som funnits utan det presenteras endast väldigt kort med information             

om frågan inom textilbranschen. En anledning till detta kan vara att förekomsten            

barnarbete kan utifrån samhällsnormerna klassas som “värre” än dåliga arbetsvillkor. Vi           

är medvetna om att dåliga och icke-tillräckliga arbetsvillkor förekommer men i de flesta             

fallen blir vi mer illa berörda när det förekommer barnarbete. Anledningen till att det              

inte finns någon information om de svårigheter och utmaningar textilindustrin står inför            

i frågan om barnarbete inom H&M:s två hållbarhetsrapporter kan grunda sig i den             

nolltolerans av barnarbete som finns i samhället.  

 

Anställdas säkerhet och hälsa är en central del av socialt ansvar inom företag. Vid 2009               

års rapport tar de upp att H&M har antagit åtgärder för att motverka spridningen av               

HIV/AIDS genom att stödja “UNICEF HIV/AIDS prevention and care” samt erbjuda           

provtagning för fabriksarbetare befann sig inom en riskgrupp. CSR-teorin är i ständig            

förändring och det finns ingen specifik definition av vad begreppet och teorin innebär.             

Detta resulterar i att den påverkas av hur samhället ser ut. H&M:s arbete för att hjälpa                

riskgrupper och minska smittspridning av HIV/AIDS nämns inte i deras          

hållbarhetsrapport från år 2019. Ett skäl för detta kan vara just att den frågan tog större                

plats i samhällsdebatten och företagsansvar för tio år sedan än idag. Kategorin hälsa och              

säkerhet går även in under de tre andra kategorierna. De samverkar till exempel med              

arbetsvillkor. För att godkänna hälsa och säkerhet för sina anställda krävs det att det              

finns bestämmelser och avtal som säkerställa detta, som exempelvis kan vara ILO:s            

“Decent Work Agenda” eller FN konventioner. Detta görs tydligare i          

hållbarhetsrapporten från år 2019 och det finns ett tydligare samarbete med ILO.  

 

För att nå ett resultat på denna studie har en riktad kvalitativ innehållsanalys använts för               

att granska två av H&M:s hållbarhetsrapporter publicerade med tio års mellanrum. Den            

teoretiska infallsvinkeln ges från CSR-teorin och det sociala perspektivet. Det resultat           

som studien kommer fram till är att förändring har skett. Det är framförallt inom              

arbetsvillkor, fackliga representanter och föreningar samt hälsa och säkerhet. Det är           
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tydligt att H&M integrerar de rekommendationer och centrala delar som finns inom det             

sociala perspektivet av CSR-teorin. För att H&M ska kunna fortsätta vara ett            

multinationellt företag krävs det att de följer de normer som samhället har satt upp.  

5.2 Diskussion: Är en förändring en förbättring?  

Vi ser hur det har skett en förändring i H&M:s arbete utifrån vad som visas i de två                  

hållbarhetsrapporterna. De följer CSR-teorin och har utformat olika policys, program          

och antagit agendor som grundar sig i CSR-teorin. Utifrån vad de själva presenterar och              

redovisar går det att dra slutsatsen att det sociala perspektivet inkluderas och följs.             

Frågan blir då om en förändring verkligen är en förbättring? En av de brister som               

redovisas inom CSR-teorin är att definitionen är otydlig och ger företag egna            

tolkningsmöjligheter av den. Det är därför svårt att veta om det som presenteras i              

rapporten är tillräckligt för att uppnå godkända arbetsvillkor genom hela          

tillverkningskedjan. 

 

H&M skriver i sin rapport från år 2019 att barnarbete inte förekom under året i någon                

del av tillverkningskedjan. Men i boken Modeslavar den globala jakten på billigare            

kläder som presenteras i tidigare forskningsavsnittet förklaras en annan bild av           

systemet. Där förklarar textilarbetarna hur de börjat arbetat i fabrikerna i unga åldrar             

och när kontrollanterna kommer ger arbetsgivaren dem ledigt i två dagar. Ett annat             

exempel som lyfts i texten är att barn använder en annan persons ID-kort när de söker                

jobb som textilarbetare på H&M:s fabriker. Detta resulterar i att barnarbete fortsätter            

trots att H&M har satt upp övervakningkommitteér och andra åtgärder för att motverka             

det. Det arbete som H&M gör och som presenteras i de två hållbarhetsrapporterna visar              

sig inte vara tillräckligt eftersom det fortfarande finns utrymme att gå runt systemet.             

CSR:s brister kring tolkningsmöjlighet visar sig tydligt genom detta exempel. Utifrån           

H&M:s egna rapportering ser det ut som de följer de lagar och rekommendationer de              

ska men när vi belyser utifrån ett annat perspektiv visar sig något annat. En annan viktig                

punkt att lyfta är att i rapporten från år 2009 förklarar H&M att vid upptäckt av                

barnarbete så avbryts samarbetet med fabriken. Det är givetvis bra att företaget tydligt             

visar att de inte stödjer eller tillåter barnarbete men frågan blir då vad som händer med                

de utsatta barnen. Fabriken som använder sig av barnarbete kommer troligtvis att            
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fortsätta med detta även fast H&M avbryter sin produktion. Istället för att direkt avbryta              

samarbetet borde åtgärder tas för att barnet ska få återgå till skolan och ekonomiskt stöd               

till familjen.  

 

Begreppet “ansvar”, som diskuteras i teoridelen, är ett begrepp som ständigt påverkas            

av yttre faktorer. Synen på företags ansvar i samhället påverkas av de normer och              

värderingar som florerar i samhället i stunden. Att det har skett en förändring i H&M:s               

arbete kan därför nästan ses som en självklarhet. De problem och kriser som fanns för               

tio år sedan kan ha fått en lösning och andra problem finns istället på agendan. Den                

hållbarhetsrapport som kommer att publiceras från H&M från år 2020 kommer           

troligtvis lyfta pandemin “Covid-19”. Lika som att förebyggande åtgärder av HIV och            

AIDS diskuterades rapporten från år 2009 under hälsa och säkerhet kommer “Covid-19”            

troligtvis göra detsamma i den nästkommande. Frågor om vilket ansvar H&M bär samt             

vilka konsekvenser det har resulterat i för de anställda genom hela tillverkningskedjan.            

Den brist som finns med CSR kan även bli en fördel. Eftersom det inte finns några fasta                 

definitioner om det faktiska ansvar företag bär kan de lättare anpassa sig efter kriser              

som denna.  

 

Efter att ha granskat de två hållbarhetsrapporterna med hjälp av CSR-teorin ställer jag             

mig frågan om CSR verkligen är den mest framgångsrika teorin att ha utgångspunkt i.              

Frågan blir om CSR och det sociala perspektivet inom teorin verkligen är tillräckligt för              

att säkerställa att godkända och tillräckliga arbetsvillkor uppfylls för textilarbetarna.          

Svaret blir nej. Det visar sig i intervjuer från textilarbetare vid H&M:s fabriker att              

lönerna är otillräckliga, barnarbete förekommer och arbetstider. Textilbranschen är en          

industri som tillhandahåller jobb för många människor i utsatta positioner. Det är första             

jobbet för en stor del anställda och många kommer från fattiga förhållande.  

 

H&M som ett multinationellt företag har stor påverkansförmåga borde använda den på            

rätt sätt för att förbättra situationen för textilarbetarna. De har möjlighet att ställa krav              

och besitter mycket makt. Det som presenterat i tidigare forskningsavsnittet är att            

arbetet på en textilfabrik många arbetares första jobb och majoriteten av de som arbetar              

där är unga kvinnor. Textilarbetarna kommer i många fall redan från utsatta situationer             

och ska givetvis inte utnyttjas på grund av detta. Den makt H&M bär inom marknaden               

ska användas för att förändra situationer som denna. Utifrån hållbarhetsrapporterna syns           
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det att förändring och förbättring har skett men ytterligare behöver göras. H&M följer             

de kategorier som har satts upp utifrån det sociala perspektivet inom CSR. De som ett               

multinationellt företag måste följa de lagar och rekommendationer som finns och har            

inte råd att avstå från detta. Den utveckling som har skett i samhället och de normer som                 

finns hade troligtvis resulterar i att H&M hade bojkottats och gått med förlust. Det är               

därför ytterst viktigt för deras legitimitet som företag att de följer de bestämmelser och              

normer som presenteras inom CSR. Trots att de presenterar i hållbarhetsrapporterna att            

de följer rekommendationer och lagar inom CSR är det tydligt att det finns ännu mer               

förbättringar att göra. Det är en komplex bild som ska sammanfalla men H&M som ett               

stort företag har stor påverkan på att göra en positiv förändring borde verkligen ta den.  

 

I denna studie har en kritisk riktad innehållsanalys använts och som med alla metoder              

finns det för- och nackdelar. I metoddelen diskuteras detta och där förklaras att bristen              

med denna metod är att vid kategorisering av materialet finns det risk att vissa delar av                

materialet uteblir och den fullständiga förståelsen av materialet kan påverkas av detta.            

Om en annan metod hade använts skulle resultatet kanske blivit annorlunda. De            

kategorier som sattes upp för denna studie hade alla utgångspunkt i det sociala             

perspektivet inom CSR. Om en annan metod valts, där kategorisering inte var            

tillvägagångssättet, skulle möjligtvis de andra två kategorierna inom CSR spela en           

annan roll. En annan viktig del att diskutera är att det finns en risk att vi människor                 

kategoriserar innehållet vi studerar olika. När en metod som riktad kvalitativ           

innehållsanalys används är det viktigt att ha det i åtanke. Å andra sidan är de kategorier                

som använts i denna studie tydliga i dess innebörd och risken för att de kategoriseras               

annorlunda av någon annan är liten.  

 

Denna studie har granskat två av H&M:s hållbarhetsrapporter med ett decenniums           

mellanrum. Det är viktig att granska företag och se hur deras företagande ser ut. Genom               

denna studie kommer jag fram till svaret att mer forskning krävs inom området och              

framförallt av oberoende källor som inte är från H&M. Att förändring har skett är              

tydligt. Dock är det inte tillräckligt för att uppnå bra arbetsvillkor för de som arbetar               

inom textilbranschen. För att i framtiden kunna studera den verkliga förändringen inom            

företaget behövs en studie som har fler infallsvinklar än bara från H&M:s egna             

rapportering. Det är H&M Group som har publicerat de två hållbarhetsrapporterna och            

har därför möjlighet att styra vilken information som tas upp och inte. För att få en så                 
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bred och representativ bild av hur situationen verkligen ser ut krävs det mer än bara de                

två rapporterna.  
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6. Sammanfattande slutsats  

Efter att ha granskat de två redovisade rapporterna går det att komma fram till ett               

resultat och ett svar på den ställda frågeställningen. Studiens syfte som ämnar att             

undersöka om det har skett förändring i H&M:s arbete och vidare om detta har              

resulterar i förbättring utifrån de rekommendationerna som finns inom det sociala           

perspektivet i CSR har undersökts. Förändring har skett och framförallt inom områdena            

arbetsvillkor och fackföreningar fackliga representanter har fått stark ställning. ILO:s          

konventioner har fått en mer integrerad del av H&M:s arbete och demokratiska val av              

arbetstagarrepresentanter har fått en ökad plats. Det finns mer transparens i           

hållbarhetsrapporten från år 2019 om vilka utmaningar textilindustrin faktiskt står inför.           

Något som är gemensamt i de båda hållbarhetsrapporterna är bristen på information om             

barnarbete inom textilbranschen. Det nämns och diskuteras endast ytligt men ingen           

vidare djupinformation ges. Förändring inom H&M har skett och till viss del även en              

förbättring. De rekommendationer och krav som presenteras i det sociala perspektivet           

inom CSR är i flera fall vaga och ger företag tolkningsmöjlighet. Att använda             

CSR-teorin som måttstock för att bedöma om H&M:s arbete är tillräckligt, för att             

uppfylla godkända arbetsvillkor, kan ge ett missvisande resultat. Men         

sammanfattningsvis kan vi se att H&M till största del uppfyller de krav som finns och               

om detta inte var fallet skulle företaget troligtvis inte överleva som ett multinationellt             

företag. För framtida forskning behövs en bredare studie av flera perspektiv göras där             

framförallt textilarbetarnas röst måste bli bättre hörd.  
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