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Abstract 

In the last years people has become more aware of issues regarding corporate social 

responsibility. This has led to a more thorough control of big multinational companies, which 

are often held account of violating social, ethical and environmental values. The term most 

often used for this is corporate social responsibility (CSR). H&M is a Swedish multinational 

company and the concept of H&M is fashion to a low price. The material most often used in 

producing clothes is cotton. Cotton is the most sprayed crop and a great amount of water, 

pesticides and inorganic fertilizers are used in order to get better and bigger harvests leading 

to a negative impact on both environment and people working in the production chain. 

Organic cotton is a great alternative and a growing number of consumers are asking for 

clothes made out of organic cotton. The purpose of the thesis is to investigate whether H&M 

is taking responsibility for the social, ethical and environmental parts of CSR and how H&M 

uses organic cotton in their clothes. The thesis also accounts for the role of the consumer and 

other stakeholders regarding demand of organic cotton.  

 

Methods used are literature studies and interviews conducted by phone and e-mail. The results 

show that the overall impression is that H&M as a company is taking several actions in order 

to take responsibility. By using organic cotton in collections on all departments and by 

supporting a number of non governmental organizations (NGO) H&M has had a positive 

development and is now seen as one of the most successful companies regarding CSR. H&M 

has integrated a stakeholder perspective in their activities which shows that the company is 

putting focus not only at the consumers but also at other important stakeholders. H&M should 

however focus more on local sustainability, in order to help sustain a positive development in 

developing countries multinational companies such as H&M need to take a bigger 

responsibility and attend so that a bigger profit remains in the sub contractor countries.  

Keywords: CSR, ekologisk bomull, H&M, lokal hållbarhet, intressenter, 

konsumentpåverkan. 
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1 Inledning 

Detta kapitel innehåller en bakgrund om uppsatsens ämnesområde samt problemdiskussion 

och presentation av uppsatsens syften.  

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling har blivit en återkommande fras sedan 1990-talet och det är ingen nyhet att 

jordens resurser förbrukas och utnyttjas i alldeles för snabb takt. Trots detta är termer som 

hållbar utveckling och hållbarhet relativt nya och förknippas ofta med en ganska radikal 

agenda. 1 Vad som står klart är att för att nå en mer hållbar utveckling måste vi alla börja ta 

mer ansvar, från privatperson till företag och regeringar.  

Idag saknar en femtedel av jordens befolkning tillgång till rent vatten och andelen ökar 

stadigt. Merparten av allt sötvatten används i jordbruket och det krävs i genomsnitt 8500 liter 

vatten för att odla ett kilo bomull, vilket ungefär motsvarar ett par jeans. För att odla bomull 

använder man dessutom ofta mycket kemikalier eftersom man behöver insektsgifter för 

bekämpning av skadeinsekter och gödningsmedel för att få plantorna att växa. Men för 

miljontals bönder i fattiga länder är bomull en viktig inkomstkälla. Dessutom är bomull en 

betydelsefull fiber eftersom den används i nästan hälften av våra kläder och annan 

textiltillverkning. 2

I och med globaliseringen har allmänhetens medvetenhet och engagemang angående 

förhållanden i andra länder ökat. Detta har lett till en mer noggrann kontroll av företags 

verksamhet.  

                                                 
1 Selman, Paul H., 1996 
2 www.cottonexchange.com 2009-04-14 
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Stora internationella företag hålls allt oftare ansvariga för att bryta mot vissa etiska normer 

som kanske går i konflikt med andra rådande normer i en annan nation. Det här har kommit 

att utgöra en svår utmaning för många företag. 3  

Ofta används begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) när man talar om detta ämne. 

Det finns ingen rådande definition av begreppet men ofta förklaras CSR som ”ett ansvar 

utöver kraven i nationell lagstiftning som omfattar frågor om mänskliga rättigheter, miljö och 

sociala rättigheter”. 4

Under den sista hälften av 1900-talet har sättet att odla bomull förändrats drastiskt. Precis som 

med annan odling så har man börjat använda allt större mängd bekämpningsmedel mot 

insektsangrepp. Till en början fungerade detta bra med större skördar och därmed lägre priser. 

Men på senare tid har vi börjat se tecken på att människa och natur tar skada. Alternativet, 

ekologisk bomull, har börjat odlas på flera håll i världen. Den ekologiska bomullen odlas 

fortfarande i mycket liten skala och står inte ens för 0,1 procent av världens 

bomullsproduktion. Men mängden av ekologiskt odlad bomull ökar stadigt i och med ökad 

efterfrågan.5

H&M är ett multinationellt företag som idag finns i 34 länder och har 73000 medarbetare. 

Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Enligt företagets hemsida 

betyder detta inte bara att produkterna ska motsvara kundens förväntningar utan det betyder 

också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden. Att ta ansvar för hur människor och 

miljö påverkas av verksamheten anses vara en viktig del i företaget.6

 

 

                                                 
3 Kline, J., 2005 
4 Magnusson, Å., 2003:135 
5 Bergman, S., 1995 
6 www.hm.com 2009-04-14 
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1.2 Problemformulering och Syfte 

Bomull är den i särklass mest besprutade grödan i världen och hundratals cancerogena 

kemikalier används i produktionen av kläder. Användningen av konstgödsel och kemiska 

bekämpningsmedel leder till stora miljöproblem och människor som lever och arbetar på 

bomullsfälten skadas svårt.7 Syftet med att odla ekologisk bomull är att skapa ett långsiktigt 

och hållbart jordbruk där nyttjandet av naturresurser sker utan miljö- och hälsoskadliga 

bieffekter. Ekologisk bomull odlas helt utan bekämpningsmedel och konstgödsel. 8 Bomull 

växer under varierande omständigheter och i varierande regioner i världen, med den 

gemensamma nämnaren att där finns ett klimat som är gynnsamt för bomull. 

Bomullsproduktion ger arbetstillfällen åt många människor, både textilarbetare och 

producenter men skapar samtidigt en rad utmaningar på social hållbarhet exempelvis hälsa 

och säkerhet, kredit och skuldsättning, organisering av arbetare och producenter, 

genderfrågor, barnarbete samt tvingad arbetskraft. 9 Den process som gör bomullsfibern till 

färdigt plagg innebär stor belastning på miljön. Textilindustrin använder mest kemikalier av 

alla industrier.  

Bomullsodlingarna hotar också sötvattensförsörjningen och den biologiska mångfalden på 

många håll i världen. Det beror på att bomullen ofta odlas i varma, torra områden och behöver 

därför stora mängder vatten. Merparten av bomullen odlas med konstbevattning och bidrar 

därmed till hotet mot vattenförsörjningen.  

Ett annat problem som den ökade bomullsproduktionen leder till är att den konkurrerar med 

matproduktionen. Landområden och jordbruk som tidigare använts för att odla grödor på 

används nu istället för att odla bomull då detta ofta är mer gynnsamt. Det här får en stor 

negativ påverkan på det lokala samhället som redan tidigare har svårt att tillgodose sin 

befolkning med mat. 10

                                                 
7 www.swedenorganics.com
8 ibid 
9 BCI Better Cotton Initiative., Final Report. 2006 
10 www.swedenorganics.com 
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Den ekologiska odlingen av bomull har visat sig vara lönsam för bönder i exempelvis 

Uganda, Peru och Indien. Det är kostsamt att ställa om till ekologisk odling men väl där får 

bönder ofta mer betalt samtidigt som de slipper höga kostnader för sjukvård och 

bekämpningsmedel. Förutom att ekologisk bomull är miljövänlig så håller den generellt sett 

även en högre kvalitet. De kriterier som man använder sig av för att bedöma kvalitet är 

fiberlängd, renhet och färg. När man tillåter bomullsfibern att växa på naturens villkor utan 

konstgödsel och bekämpningsmedel blir kvaliteten bättre. 11

Eftersom H&M är ett stort multinationellt företag innebär det ett ansvar, både gentemot 

konsument, underleverantör samt det lokala samhället på de platser som H&M påverkar i 

produktionskedjan.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett stort multinationellt företag som H&M har 

utvecklat sitt användande av ekologisk bomull. För att få en bredd undersöker uppsatsen hur 

H&M arbetar med CSR och i vilken utsträckning företaget tar sitt sociala, etiska och 

miljömässiga ansvar. Uppsatsen analyserar även hur detta arbete berör olika intressenter samt 

vilken påverkan konsumentens efterfrågan har.  

 

 

 

                                                 
11 Bergman, S., 1995 
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2 Teori 

I detta avsnitt beskrivs en del av den skrivna teorin som finns som behandlar det valda 

ämnesområdet. Avsnittet börjar med att ge en bild av teorin om lokal hållbarhet men redogör 

även för konsumentens betydande roll för att påverka ett företags arbete med CSR genom att 

belysa teorin om Intressentsynsättet. 

2.1 Lokal Hållbarhet 

En av de stora utmaningar som mänskligheten står inför är befolkningsökningen. Men, 

problemet verkar inte bara vara det faktum att vi blir fler människor, det är snarare den 

påverkan som vi människor har på jorden som spelar roll. Ansvaret ligger främst på oss som 

hör till den rika delen av världen, den så kallade västvärlden. Intensiteten av vår påverkan på 

jorden har många gånger varit mycket stark och ibland även omöjlig att vända. I våra 

vardagsliv, hem, byar och städer måste vi nu börja leva på ett mer hållbart sätt. Länder måste 

även ta sitt ansvar genom att se till att denna utveckling inte sker på någon annans bekostnad. 

Exempelvis får ett land inte skada ett annat land med alltför utbredd turism, genom att 

exportera sitt avfall eller genom att importera produkter eller service som leder till plundring 

av det exporterande landet. 12 Hållbarhet behöver inte nödvändigtvis betyda att vi måste sänka 

vår levnadsstandard. Om de principer som följer med hållbar utveckling ska accepteras av 

framtida generationer måste vi förstå och erkänna människans behov av komfort och ökad 

kapitalvinst.  

 

Som Selman nämner i sin bok om lokal hållbarhet; många människor anser att hållbar 

utveckling är beroende av en friare världshandel och att endast genom att ta bort 

handelshinder och karteller kan man nå jämlikhet inom en hållbar utveckling.  

                                                 
12 Selman,. Paul H. 1996 
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För en mer rättvis handel skulle det även behövas ekonomisk och strukturell förändring så att 

fler av de fattiga länderna vinner på detta. 13   

Selman delar in ansvaret om lokal hållbarhet på följande vis; 

• policies måste ständigt genomsyras av miljömässiga behov 

• varje aktivitet ska bidra till att miljömål på både nationell och lokal nivå nås 

• aktiviteter ska hanteras så att de inte skadar viktiga miljöfaktorer eller överskrider 

kapaciteten av ett område eller en resurs 

• oåterkallelig skada på miljön ska undvikas vid tillfällen då konsekvenser av ett 

agerande är ovisst och där miljön kan påverkas drastiskt. 

H&M är ett stort multinationellt företag som har intressenter i alla de länder som företaget når 

på ett eller annat sätt. Detta medför ett ansvar att ta hänsyn till den lokala hållbarheten i så 

många steg som möjligt. Det är viktigt att H&M inte bara ser till konsumenten utan även till 

de bönder som odlar den bomull vilken används samt de textilarbetare som arbetar med att 

tillverka företagets kläder. Men det handlar också om att ta ett större ansvar att arbeta för att 

mer resurser stannar kvar i ursprungslandet så att den lokala ekonomin kan utvecklas på ett 

gynnsamt och naturligt sätt. Detta resonemang för uppsatsen vidare in på intressenterna.  

2.2 Intressentsynsättet 

Intressenter är ett centralt begrepp inom CSR. Intressenter kan definieras som individer eller 

grupper som påverkar eller påverkas av företagets verksamhet. Begreppet intressenter 

inkluderar kunder, anställda, leverantörer, aktieägare, finansiärer och andra som antingen kan 

hjälpa eller skada företaget. 14 Intressentsynsättet gör det möjligt att analysera och förklara ett 

företag med utgångspunkt i dess intressenter.  

                                                 
13 Selman,. Paul H. 1996 
14 Werther, W. och Chandler, D., 2005   
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Det som ofta lyfts fram i intressentteorin är företagets ansvar inte bara gentemot dess ägare 

utan gentemot samtliga intressenter. 15 Löhman och Steinholtz menar att intressentgrupper 

ofta har ett mycket större inflytande på andra intressentgrupper än vad själva företaget har. 

Till exempel har media inte en direkt påverkan på företaget i en fråga men kan ändå påverka 

kundens uppfattning vilket i sin tur påverkar företaget. 16

2.2.1 Intressenters påverkan 

Wood och Jones menar att intressenter inte bara fyller en funktion hos ett företag, utan är 

involverade i företagets verksamhet på många sätt genom att ha ett flertal olika roller. Enligt 

Wood och Jones finns det minst tre sätt som intressenters relation till organisationen påverkar 

ett företags sociala ansvar: 17

1. Intressenter är de som skapar förväntningar om ett önskvärt och icke-önskvärt 

agerande av ett företag. Intressenterna definierar normer för företagets sociala ansvar.  

2. Intressenter är mottagare av företagets agerande och prestation.  

3. Intressenter utvärderar hur väl ett företag har motsvarat förväntningar och hur 

företagets agerande har påverkat grupper i dess omgivning. Intressenter bedömer sina 

egna erfarenheter, andra intressenters erfarenheter och huruvida deras förväntningar 

har blivit uppfyllda. De ger feedback så att företagets sociala prestationsprocess 

uppdateras.  

 

2.2.2 Institutionaliserat intressentperspektiv 

Institutionaliserat intressentperspektiv innebär att ett intressentperspektiv institutionaliseras i 

företagets kultur och struktur. Exempelvis bör alla beslut ses från konsumentens, 

leverantörens och andra intressenters perspektiv.  

                                                 
15 Bruzelius, L Skärvad, P., 2000   
16 Löhman, O. och Steinholtz, D., 2003   
17 Wood, D. och Jones, R., 1995   

 10



 

                                                                                                            

Institutionaliserat intressentperspektiv innebär också att företaget ökar sin medvetenhet om 

exempelvis CSR och uppmuntrar till dialog med civila organisationer. Företaget tjänar på att 

involvera civila organisationer eftersom de ofta reflekterar konsumentens synsätt. De kan 

samtidigt hjälpa företaget att följa olika marknadstrender och sociala trender. Detta samarbete 

mellan företag och civila organisationer leder till att man konstruktivt tar tag i gemensamma 

problem och samarbetar för att lösa dem.  

 

Företag uppmanas allt oftare att visa att deras handlingar lever upp till olika förutbestämda 

miljö- och sociala kriterier. När företag kan hävda att de är ”certifierade” av en ackrediterad 

organisation kan de märka sina produkter med organisationens märke. De flesta standards 

sätts av antingen olika nationella grupper som arbetar med regleringar eller av organisationer 

som tar betalt av företagen för att tillhandahålla ”certifikat”. Ju mer trovärdig organisationen 

som utfärdar certifikatet är, desto mer kan företaget använda certifikatet för att försvara sig 

mot negativa påståenden. 18

 

                                                 
18 Blomberg, L., 2006 
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3 Metod 

I detta avsnitt förklaras valet av metod. Undersökningsobjekt valdes och utifrån det var det 

nödvändigt att göra vissa avgränsningar. Avsnittet förklarar även valet av teori samt 

redovisar tillvägagångssätt för insamling av material. Vidare tar avsnittet upp en källkritisk 

diskussion. 

3.1 Val av undersökningsobjekt och avgränsningar 

Valet att undersöka företaget H&M och deras användande av ekologisk bomull grundar sig på 

att företaget är ett av de ledande i branschen med en stor kundkrets och därmed stort 

inflytande och möjlighet att påverka. Uppsatsen fokuserar på den miljömässiga aspekten och 

då hamnade valet på att se hur H&M arbetar med ekologisk bomull eftersom detta är ett 

återkommande ämne på hemsidan och i företagets CSR-rapporter.  Uppsatsen analyserar dock 

även hur H&M arbetar med CSR för att få ett bredare perspektiv. Det finns många aspekter av 

CSR och det man kanske oftast hör talas om är det sociala och etiska ansvaret. Att ett företag 

arbetar med CSR är dock på inget vis unikt för H&M men en orsak till varför jag har valt att 

skriva om just H&M är att jag arbetat på företaget sedan 2000 och därför tycker mig ha en 

god insikt i hur företaget fungerar. Under de nio år som jag varit anställd har jag själv upplevt 

att en stor förändring har skett när det gäller miljömedvetenhet. För nio år sedan talades det 

inte mycket om miljöpåverkan och företagsansvar, nu däremot blir detta en mer och mer 

integrerad del av företaget och målet enligt H&M är att alla anställda ska tänka hållbart i varje 

steg. Jag inser att min anställning på H&M kan innebära en viss risk för partiskhet, jag tror 

mig dock kunna inta en objektiv ställning vilket är nödvändigt för att kunna nå önskvärda 

resultat. Jag anser att min anställning och erfarenhet i företaget snarare är positiv eftersom jag 

faktiskt har fått följa utvecklingen personligen.  

 

 12



 

                                                                                                            

Uppsatsens syfte är att studera hur ett multinationellt företag utvecklar sitt arbete med samt 

ökar sitt användande av ekologisk bomull och som undersökningsobjekt valdes därför ett 

företag där jag vet att en förändring har skett. Genom det valet fokuserar uppsatsen på hur 

förändringen har sett ut och inte om en förändring har ägt rum. H&M är ett företag som främst 

drivs av ett vinstintresse. Det bör läggas på minnet att när det handlar om att ta sitt sociala och 

miljömässiga ansvar kanske ofta handlar mer om vackra ord snarare än om handling. Syftet är 

dock inte att se på hur H&M:s retorik motsvarar vad de faktiskt gör. Detta på grund av att jag 

i och med brist på tid och resurser samt en bruten arm inte har haft den fysiska möjligheten att 

göra en evaluering, exempelvis genom att besöka fabriker och bomullsfält.  

Ett antal avgränsningar har varit nödvändiga då ämnet är stort och täcker in flera olika 

aspekter. Uppsatsen ser främst på H&M:s arbete med ekologisk bomull och är därmed 

avgränsad till just detta undersökningsområde. Uppsatsen analyserar inte på djupet H&M:s 

arbete med CSR generellt, då detta skulle innebära en risk att drunkna i den mängd material 

som finns skrivet och undersökt i frågan om företagets sociala och etiska ansvar.  

Dessutom ansågs det vara mer relevant att välja ett undersökningsområde som rör miljöfrågor 

snarare än socialt ansvar då detta område inte alls i samma utsträckning blivit undersökt 

tidigare. När det handlar om ekologisk bomull finns det många olika aspekter som spelar in. 

Uppsatsen går inte in närmare på hur ekologisk bomull fungerar i praktiken och dess påverkan 

på miljön. Ett av de största problemen med att odla bomull är de enorma mängder vatten som 

krävs. I vissa områden konkurrerar odlingarna ut vattenförsörjningen och detta väntas få stora 

negativa effekter i framtiden. Uppsatsen tar dock inte upp problemet med vatten av den enkla 

anledningen att det ligger utanför mitt fält, jag saknar helt enkelt tillräcklig kunskap om miljö 

och hydrologi.  

3.2 Val av teori 

Uppsatsen vägs gentemot teorin om Lokal hållbarhet (Local Sustainability) samt 

Intressentsynsättet. Eftersom stora multinationella företag som H&M agerar på så många 

olika platser i världen medför det även ett stort ansvar gentemot dessa platser. Det finns 

mycket att vinna för ett företag att satsa på och ta ansvar för miljön.  
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Den kanske främsta anledningen för H&M att ta ett miljöansvar är den ökande 

konsumentefterfrågan. Det här leder in på både teorin om lokal hållbarhet och 

intressentsynsättet. Genom att arbeta för en lokal hållbarhet på de platser som H&M har 

fabriker och underleverantörer så kan företaget skapa långsiktiga och respektfulla samarbeten 

som alla parter tjänar på i längden. Jag hade relativt lite kännedom om ämnena innan och 

därför var det nödvändigt med litteraturstudier. Litteraturstudierna gav en bra helhetsbild av 

ämnesområdet och gav en god grund för uppsatsen. Det var tidskrävande och ganska svårt att 

hitta relevant litteratur som berörde de valda teorierna, dock användes tillslut både litteratur 

och vetenskapliga artiklar som möjliggjorde valet av teori. För att få en djupare förståelse 

studerades teorierna ur olika källor, därefter gjordes ett antal antaganden. Beroende på i vilken 

grad teorierna har studerats kan giltigheten ifrågasättas och det är därför nödvändigt att pröva 

sin teori gentemot verkligheten.19 För att få en uppfattning om verkligheten i det här fallet 

undersöktes hur H&M arbetar med att utveckla sitt företagsansvar och främst då genom att 

öka användningen av ekologisk bomull.   

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med litteraturstudier och en mängd data inom det aktuella 

ämnesområdet granskades. Data bestod av böcker, tidskrifter samt avhandlingar. Visst 

material som använts är bearbetat material, d v s material som samlats in och bearbetats i ett 

vetenskapligt sammanhang och hittades genom sökning på bibliotek och Internet. Som grund 

för teorin om lokal hållbarhet användes Paul Selmans bok Local Sustainability, Managing and 

planning ecologically sound places från 1996.  

För att få en bild av ekologisk bomull, Corporate Social Responsibility (CSR) och 

intressenters påverkan genomsöktes ett flertal sökmotorer på Internet. Intrycket är att det 

sedan tidigare finns mycket skrivet om CSR och företagsansvar generellt men relativt lite är 

skrivet om det miljömässiga ansvaret och ekologisk bomull specifikt. När det gäller CSR 

verkar det mesta vara fokuserat på det sociala och etiska ansvarstagandet.  

                                                 
19 Ejvegård., R. 2009 
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För att undersöka hur H&M arbetar med att utveckla sitt användande av ekologisk bomull 

genomfördes ett antal telefon- och mailintervjuer med ett par anställda samt ansvariga på 

företagets avdelning för miljökoordination. Det har även funnits tillgång till H&M:s 

årsredovisningar från 2004 till 2008 samt CSR-rapporter från samma år. H&M:s hemsida har 

ett flertal länkar till de organisationer som företaget samarbetar med och det har varit lätt att 

hitta nödvändigt material.   

3.4 Val av metod 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som samtidigt är beskrivande eftersom syftet var att 

undersöka det valda företaget och vad de gör för att utveckla sitt arbete med ekologisk 

bomull. Studien är beskrivande på så vis att den redogör för hur H&M utvecklar sitt arbete 

med CSR och ekologisk bomull.20 Det finns två huvudsakliga angreppssätt för 

teoriutveckling, induktiv och deduktiv. Forskningsansatsen har varit deduktiv då uppsatsen 

utgår ifrån en mängd teoretisk förförståelse. Det innebär att utifrån vad som framkommit har 

jag försökt dra logiska slutsatser. Uppsatsen är deduktiv på det vis att den utgår från ett antal 

befintliga teorier. Utifrån dessa teorier har sedan en empirisk studie gjorts inom det valda 

ämnet. 21 Valet av metod grundar sig på att det ansågs vara den mest lämpliga för 

undersökningsobjektet. På grund av omständigheter som brist på ekonomiska resurser och tid 

var det omöjligt att göra en kvantitativ studie med evaluering av hur arbetet ser ut på plats.  

 

Uppsatsen studerar ett företag och hur arbetet och utvecklingen sett ut i just detta specifika 

fall. Utifrån detta gjordes försök att dra vissa slutsatser som berör det valda studieobjektet. 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse av hur ett företag arbetar med att utveckla 

sitt miljöansvar, vilket i detta fall innebar att övergå från konventionell till ekologisk bomull.  

                                                 
20 Ejvegård., R. 2009 
21 Svenning., C. 2000 
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3.5 Källkritik 

Ett företags främsta mål är att sälja sina varor och öka sin vinst. Det är därför värt att fråga sig 

om allt prat om företags- och miljöansvar bara är vackra ord på en hemsida eller faktiskt 

något som tas på allvar genom handling. H&M är ett företag som drivs av ett vinstintresse och 

först och främst arbetar för att öka sin försäljning. Det finns därför en risk för att de kanske 

väljer vad dom redovisar på sin hemsida. Det finns även en risk att informationen som jag fått 

från anställda på H&M kan vara färgad eftersom de förmodligen har företagets bästa som 

främsta intresse. Man kan dock anta att H&M som de säger vill ligga i framkant när det gäller 

CSR och miljöansvar och därför arbetar med dessa frågor på ett mer hållbart sätt än att endast 

öka försäljningssiffror.  

I analysen har även material från externa källor använts som kritiskt granskat H&M och jag 

tror mig därför ha nått tillräcklig reliabilitet för att kunna dra vissa slutsatser.  

 

Valet att endast ha telefon och mailkontakt med ansvariga på företaget grundar sig på att det 

ansetts tillräckligt för att få svar på relevanta frågor. Det har inte känts det nödvändigt att 

träffa personerna i fråga personligen då svaren troligtvis inte hade blivit annorlunda. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att H&M precis som andra företag vill visa sig från sin bästa sida 

och jag har hela tiden försökt hålla mig kritisk till mitt undersökningsområde. Det hade annars 

varit lätt att förlora sig i alla vackra ord om miljö och företagsansvar på den välarbetade 

hemsidan. Fördelen med internetintervjuer är att frågorna inte behöver besvaras vid en viss 

tidpunkt utan att respondenten kan svara när denna har tid och möjlighet. Nackdelarna är att 

det finns risk för bortfall och att man inte kan se hur respondenten reagerar på frågorna, vilket 

i vissa fall kan ge en indikation på om svaren är sanningsenliga. 22 Jag anser att det har varit 

tillräckligt att bara ha haft telefon- och mailkontakt då jag fått snabba och tillräckliga svar på 

de frågor jag haft. 

 

 

                                                 
22 Eriksson&Wiedersheim-Paul., 1991 
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Jag inser att min anställning på H&M kan medföra tankar om att jag redan innan är positivt 

färgad. Jag menar att det snarare är tvärtom. Jag anser att det har varit en styrka att 

personligen ha sett utvecklingen som har skett under åren. En stor del av de anställda på 

företaget ser enligt min mening fortfarande inte miljö och sociala frågor som en stor del av 

H&M. Men för mig är det viktigaste att fler gör det än tidigare. Det är en långsam och 

komplicerad process att integrera dessa frågor så att de till slut genomsyrar ett stort företag 

som H&M men jag tycker ändå att det är positivt att processen är igång, att H&M går åt rätt 

håll.  
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4 Analys 

I detta avsnitt kommer den empiri som hittats att presenteras. Syftet var att undersöka på 

vilka sätt H&M tar sitt ansvar genom att utveckla en mer hållbar och långsiktig affärsidé. 

Analysen bygger på hur H&M arbetar med att använda ekologiskt odlad bomull samt hur 

konsumentens roll påverkar detta arbete. Avsnittet kommer även att belysa Corporate Social 

Responsibility (CSR) som ett regelverk som används för att styra in företag som H&M mot att 

använda sig av schyssta varor. Jag vill understryka att analysen endast kommer att gå in 

djupare på det miljömässiga ansvaret av CSR då undersökningsområdet ekologisk bomull 

främst hamnar under den rubriken trots att ämnet visserligen påverkas av både etiska och 

sociala faktorer.  

4.1 Corporate Social Responsibility   

Enligt många undersökningar förväntar sig alltfler kunder och anställda att företag ska ta ett 

större ansvar i samhället än att bara generera vinst och därmed säkra jobb för de anställda. 

Detta samhällsansvar kallas ofta Corporate Social Responsibility (CSR) men på svenska 

används begreppet Företagens Samhällsansvar i allt större utsträckning. Det växande kravet 

på företag att ta ansvar flyttar CSR från att ha varit ett minimalt åtagande till att bli en 

strategisk nödvändighet. För att utvecklingen av CSR ska ge ett positivt resultat måste det 

integreras i företagets alla sektioner. Enligt EU-kommissionen kan CSR definieras på följande 

sätt;  

Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver 

vad lagen kräver. 23

                                                 
23 Löhman & Steinholz,. 2003 
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Ett företags samhällsansvar kan enligt Caroll delas in i tre delar; etiskt ansvarstagande, socialt 

ansvarstagande samt miljömässigt ansvarstagande. 24

4.1.1 Etiskt ansvarstagande 

Företagets etiska ansvarstagande handlar främst om ett företags sätt att göra affärer, dess 

affärsetik. Det handlar även om vilka krav företaget ställer på sina underleverantörer och hur 

man agerar för att följa upp underleverantörerna så att de agerar i linje med de krav som 

företaget ställt. Det kan handla om att de anställda hos underleverantörerna har drägliga 

arbetsförhållanden, rimliga arbetstider, att arbetsplatsen är säker och att de har rätt att 

organisera sig fackligt. Det handlar också om produktansvar, att kunna garantera att 

produkten inte påverkar användarens hälsa negativt. 25

4.1.1.1 H&M:s etiska ansvarstagande 

Syftet med ekologisk odling är att skapa ett långsiktigt hållbart jordbruk där användandet av 

naturresurser sker utan miljö- och hälsofarliga bieffekter. I slutändan gynnas både producent 

och konsument av att gå över till ekologisk bomull. Ekologisk odling innebär att människor i 

tillverkningsledet slipper sätta liv och hälsa på spel till följd av en hälsofarlig arbetsmiljö. 26 

Konsumenten i sin tur får en produkt som är fri från allergiframkallande kemikalier samtidigt 

som man kan känna sig nöjd med att ha gjort en god gärning både för miljö och för 

medmänniskor.27 Under 1990-talet fick H&M gång på gång kritik för att bryta mot sitt etiska 

ansvar. Företaget utsattes för hård granskning i media och anklagades för att ha minimilöner 

och barn anställda på sina fabriker. Konkurrenterna menade att H&M:s låga priser berodde på 

att man lagt produktionen i låglöneländer som Indien där arbetarna utnyttjades och inte tilläts 

engagera sig fackligt. Företaget fick också kritik för att inte kontrollera och följa upp sina 

underleverantörer korrekt. 1997 skildrades H &M i en dokumentär; Senaste mode-till vilket 

pris? av Cecilia Zadig. H&M användes som exempel på ett multinationellt företag som 

pressar priserna hos sina underleverantörer utan att ta ansvar för de förhållanden under vilka 

varorna tillverkas. 

                                                 
24 Caroll, A., 1991 
25 ibid 
26 www.swedenorganics.se 2009-04-07 
27 Världsnaturfonden 2009-04-14 

 19

http://www.swedenorganics.se/


 

                                                                                                            

Dokumentären ledde till hot om bojkott och sedan dess har H&M arbetat hårt för att få bort 

sitt skamfilade rykte. 28 Man omformulerade sin gamla devis ”mode till lägsta pris” till ”mode 

och kvalitet till bästa pris”. Idag anser man på H&M att nyckeln för framgång är samarbete. 

Inte bara mellan H&M och dess underleverantörer utan också mellan kollegor i branschen, 

frivilligorganisationer och fackföreningar. Under 2004 utvecklade H&M en ny plattform för 

arbetet med att utveckla sin uppförandekod som kallas Full Audit Programme (FAP). Syftet 

med FAP är att gå in på djupet till varför uppförandekoden ibland brister i hur den efterlevs. 
29

4.1.2 Socialt ansvarstagande 

Företagets sociala ansvarstagande innebär att företaget ska se till att alla anställda är nöjda 

och att det finns en balans mellan kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen samt att 

ingen grupp diskrimineras. Företagets samhällsengagemang handlar om att företaget ska bidra 

till ett bättre samhälle genom att exempelvis anställa grupper som diskrimineras och har svårt 

att få anställning. 30

4.1.2.1 H&M:s sociala ansvarstagande 

Under 2007 påbörjade UNICEF en studie på uppdrag av H&M, med syfte att kartlägga 

bomullsodlingens sociala konsekvenser. Arbetet med studien har fortsatt och kommer att 

utgöra en grund för framtida insatser. 31 Ingrid Schullström, ansvarig för miljö och socialt 

ansvar på H&M, berättar i en intervju att 2008 var ett viktigt år i H&M:s historia. Under 

hösten sjösatte man en ny hållbarhetsstrategi som innebär att CSR inte längre bara är en 

avdelning inom företaget utan en fråga som berör alla medarbetare i alla steg.  

H&M engagerar sig även tillsammans med Världsnaturfonden och andra organisationer och 

företag i Better Cotton Initiative (BCI) vars ambition är att förbättra den konventionella 

bomullsodlingen i världen. BCI fokuserar på att anpassa principerna för bättre bomull efter 

det klimat och sociala sammanhang som råder lokalt.  

                                                 
28 Cecilia Zadig., 2006-05-30 
29 www.hm.com 
30 Caroll, A., 1991 
31 www.hm.com 
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 BCI fokuserar på en rad olika faktorer inom bomullskultivering som påverkar människor och 

sociala relationer. Dessa är; hälsa och säkerhet, skuld- och kreditfrågor, arbetares rätt att 

organisera sig fackligt, jämlikhet mellan kön, ålder och etnicitet samt barnarbete. De största 

hälsoriskerna för personer som arbetar med bomullskultivering är de stora mängder 

bekämpningsmedel och kemikalier som används. Främst eftersom arbetarna sällan bär 

tillräckliga skyddskläder samt saknar kunskap om de faktiska risker som finns. Bönder 

hamnar ofta i skuld och i situationer där de omöjligt kan betala tillbaka dessa skulder. Detta 

beror på en mängd olika orsaker men som exempel kan nämnas skördar som slår fel eller 

utebliven betalning från köpare. Problemet med att få arbetare fackligt organiserade beror inte 

bara på att de saknar friheten att organisera sig. Snarare beror det på det faktum att de saknar 

resurser att göra det. Många arbetar oregelbundet och faller därför utanför denna struktur. 

Kvinnor och flickor bidrar till stor del i alla steg av bomullsindustrin, de är dock ofta 

underbetalda eller får ingen lön alls. Samtidigt saknar de ofta rätt till äganderätt vilket 

försvårar deras möjlighet till försörjning. I främst Västafrika och Sydasien arbetar även många 

barn med bomull, främst genom att plocka och skörda. Beroende på barnets ålder och om 

arbetet riskerar att påverka barnets hälsa och skolgång går barnarbete emot internationella 

lagar.32  

Henrik Lampa, miljökoordinator på H&M har vid ett flertal tillfällen besökt flera 

bomullsproducerande regioner med mål att utveckla lokalt anpassade verktyg och metoder. 

Tillsammans med lokala experter undersöker man miljömässiga förhållanden och olika 

sociala och ekonomiska faktorer.  

Genom att vara med i BCI vill H&M ta ett mer långsiktigt grepp om problemen med 

bomullsodlingar, men man menar att man än så länge är precis i början av processen att forma 

verktygen. Om några år hoppas man på mera kläder i bättre bomull. 33 H&M handlar upp de 

ekologiska produkterna som vanligt, däremot kan det enligt Henrik Lampa ibland krävas mer 

framförhållning för att säkerställa att det finns ekologisk bomull vid tiden för produktion. 

Ibland har man tvingats boka den ekologiska bomullen för att säkra detta. 34

                                                 
32 www.swedenorganics.se 2009-04-30 
33 www.hm.com 2009-04-30 
34 Lampa, Henrik. Mailintervju 2009-04-08 
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4.1.3 Miljömässigt ansvarstagande 

Företagets miljömässiga ansvarstagande handlar främst om att företaget ska handla på ett sätt 

som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt. Det handlar om att främja miljömedvetandet hos 

såväl kunder som underleverantörer. Företaget ska även nyttja resurser på ett effektivt och 

hållbart sätt och säkerställa att produkterna inte är farliga och att de når konsumenten på ett så 

miljövänligt sätt som möjligt. 35

4.1.3.1 H&M:s miljömässiga ansvarstagande 

H&M har använt ekologisk bomull sedan 2004, då företaget började blanda in en del 

ekologisk bomull i utvalda barnkläder. Sedan 2007 finns plagg i 100 procent ekologisk 

bomull och även plagg med 50 procent ekologisk bomull och 50 procent konventionell 

bomull. Under 2006 använde H&M 30 ton ekologisk bomull. Sedan dess har det skett en 

markant ökning och under 2008 visar siffran på 3000 ton ekologisk bomull. 36

De länder som odlar mest ekologisk bomull är Turkiet med 39 procent samt Indien med 32 

procent. Ekologisk bomull odlas helt utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Istället 

använder man sig av metoder som exempelvis växelbruk. Växelbruk är en metod som kraftigt 

minskar angrepp från skadedjur genom att man växlar odling av bomull med andra grödor 

beroende på olika säsonger. Som alternativ till konstgödsel används naturgödsel. Negativa 

aspekter av ekologisk bomull är att skörden oftast blir mindre per ytenhet jämfört med en 

skörd från en konventionell odling. Därför ligger priset på ekologisk bomull ofta högre än 

konventionellt odlad bomull.37 De flesta problem som bomullsodling skapar kan undvikas 

med ekologisk odling. Trots detta påverkas inte det faktum att bomull är en otroligt törstig 

gröda som kräver gigantiska mängder vatten. Vattenförsörjningen fortsätter att vara ett av de 

största problemen med att odla bomull, konventionellt och ekologiskt. Det här är ett stort 

problem som hotar både vatten och matförsörjning för många människor. Som jag nämnde i 

3:1 ligger dock detta utanför mitt kunskapsfält men jag ser det som ett viktigt incitament för 

vidare forskning.  

 

                                                 
35 Caroll, A., 1991 
36 www.hm.com 2009-03-30 
37 www.swedenorganics.se 2009-04-07 
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Det finns siffror som talar för att ekologiskt odlad bomull inte ger lika hög avkastning som 

konventionell odling. Det i sin tur leder till att priserna på ekologisk bomull ligger över den 

konventionella. Ett annat problem är att lyckas hålla bomullen separerad i hela processen från 

planta till plagg. Detta har visat sig vara både en komplicerad och dyr process vilket leder till 

att många bönder blir avskräckta från att konvertera till ekologisk bomull. 38

Kraven för vad som får kallas för ekologisk bomull varierar något mellan olika 

certifieringsorgan. H&M arbetar på flera sätt för att stödja en förbättrad bomullsodling i 

världen. I butikerna finns speciella kollektioner i ekologisk bomull och sedan flera år tillbaka 

blandar man in ekologisk bomull i en del barn- och babyplagg. H&M:s vision är att genom att 

bidra till ökad efterfrågan på ekologisk bomull kunna uppmuntra flera bönder och odlare att 

byta från konventionellt till ekologiskt jordbruk. En del av H&M:s ekologiska kläder 

tillverkas i Turkiet. Hulya Sevindik som är ansvarig för H&M:s satsning på ekologisk bomull 

i Turkiet berättar:              

– ekologisk bomull odlas med hjälp av naturgödsel och växelbruk. Istället för att bespruta 

bomullen med kemiska bekämpningsmedel används till exempel skalbaggar och spindlar 

mot skadeinsekter och ogräs.  

 

För att den ekologiska bomullen inte ska blandas med vanlig bomull hanteras den separat hela 

vägen från bomullsplanta till färdigt plagg. Med varje leverans följer ett dokument som anger 

bomullens ursprung och kontrollorganet Control Union kontrollerar att bomullen verkligen 

odlats ekologiskt. 39

 

Mer än 99 procent av världens bomull odlas fortfarande på konventionellt vis med hjälp av 

kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Detta faktum gör det viktigt att minska även 

den konventionella odlingens negativa miljöpåverkan. Better Cotton Initiative (BCI) är ett 

samarbete mellan textilföretag, organisationer och myndigheter som arbetar för att hitta mer 

hållbara metoder för bomullsodling. Exempelvis handlar det om att bevattna och bespruta 

bomullen på rätt sätt. 40            

 

                                                 
38 Världsnaturfonden 2009-04-14 
39 www.hm.com 2009-04-07 
40 Better Cotton Initiative, Final Report. 2006 
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I H&M:s senaste årsredovisning från 2008 kan man läsa att företagets långsiktiga satsning på 

ekologisk bomull fortsätter. Man arbetar även med att utveckla nya ”gröna” material, som 

återvunnen bomull, ull och polyester. För 2009 är målet att öka användningen av ekologisk 

bomull med 50 procent jämfört med 2008.  

 

Företaget satsar mycket på modegraden i sina kollektioner med ekologisk bomull och 

kundens medvetenhet för såväl mode som miljö har på senare tid blivit alltmer tydlig. H&M 

har plagg med ekologisk bomull på nästan alla avdelningar i sina butiker. Från 2008 har man 

även börjat använda återvunna material. Exempelvis polyester som produceras av återvunna 

PET-flaskor, textilrester och ull från uttjänta kläder. En annan nyhet är bomull från tygrester 

som återanvänds i produktionen. H&M:s ekologiska plagg hänger på respektive avdelning 

och är märkta med särskilda hängetiketter. 41   

 

Bomull är det vanligaste materialet i H&M:s sortiment, därför arbetar företaget på olika sätt 

med att minimera den negativa påverkan som bomullsodling har på miljön. H&M:s mål är att 

varje år öka andelen ekologisk bomull med minst 50 procent jämfört med föregående års mål. 

Ett mål som för 2008 har överträffats med råge. 42

4.2 Konsumentens påverkan  

Konsumenten spelar en betydande roll när det gäller att påverka ett företag i riktning mot ett 

större CSR-engagemang. Genom intressentsynssättet, som jag redogjort för, kan ett företag 

analyseras med utgångspunkt i dess intressenter. Det ger i sin tur förståelse för vilka 

förutsättningar ett företag har att utvecklas. Ett företags mål måste ständigt omformuleras så 

att de stämmer överens med de krav som omgivningen och intressenterna ställer på 

företaget.43

 

 

 
                                                 
41 H&M:S årsredovisning., 2008 
42 www.hm.com 2009-04-30 
43 Blomberg, Lisa., 2006 
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Jag har tidigare redogjort för teorier som Intressentsynsättet och CSR som kan ses som ett 

regelverk för företag att ta ansvar för miljö- och sociala frågor. Detta för att kunna analysera 

hur H&M arbetar med att ta sitt miljöansvar genom att utveckla sin handel med ekologisk 

bomull. Man kan säga att intressenter utvärderar hur väl ett företags agerande motsvarar 

förväntningar och hur ett företags beteende har påverkat olika grupper i sin omgivning. 

Intressenter bedömer sina egna erfarenheter, andra intressenters erfarenheter och till vilken 

grad förväntningar har blivit mötta genom företagets agerande.  

I fallet med H&M och ekologisk bomull påverkas exempelvis konsumenter av företagets 

förmåga att ta ansvar genom att de kan köpa och använda kläder med gott samvete. Genom 

media kan intressenter i västvärlden se hur intressenter i utvecklingsländer, exempelvis 

bomullsodlare påverkas av företagets agerande. 44 Trots att siffror visar på att det inte har 

skett någon markant ökning av ekologisk bomullsodling under de senaste åren märker man en 

ökad efterfrågan hos konsumenter.45                                                                                                                     

Werther och Chandler talar om att ett intressentperspektiv bör institutionaliseras i ett företags 

kultur och struktur. Detta innebär att ett företag måste ta hänsyn till alla intressenter.46 Detta 

är något som H&M tagit till sig. Företaget har gått från att ha fokus främst på konsumenten 

till att nu även ta hänsyn till andra intressenter, exempelvis anställda, underleverantörer och 

ideella organisationer. Företaget samarbetar idag med ett flertal organisationer som 

exempelvis Better Cotton Initiative och Världsnaturfonden. H&M samarbetar även med 

organisationer som är vana att använda sig av media för att göra sin röst hörd, exempelvis 

organisationen Rena kläder. Genom att samarbeta med dessa organisationer minskar företaget 

risken för att organisationen använder sig av media som pådrivare. Istället kan kraven nu 

ställas direkt på företaget.  

Vid kontakt med ansvariga på H&M ville jag veta om det genomförts 

konsumentundersökningar för att få reda på hur efterfrågan efter ekologisk bomull ser ut. Så 

verkar inte vara fallet utan man går istället efter försäljningssiffror och uppmärksamhet i 

media. 47

                                                 
44 ibid 
45 Världsnaturfonden 2009-04-14 
46 Werther&Chandler,. 2005 
47 Lampa., H. Telefonintervju. 2009-04-08 
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På 90-talet hade H&M ekologisk bomull för första gången, det avslutades dock när de 

plaggen som saknade färg eller bara fick ha vissa färger inte sålde. Sedan började man med 

inblandning av ekologisk bomull, dessa plagg saknade kommunikation med hängettikett till 

kund. Sedan 2007 har man blandat in mer och mer ekologisk bomull i plaggen, nu med 

specificerade hängettiketter. Sedan 2008 har H&M satt upp ett mål att öka användningen av 

ekologisk bomull med 50 procent varje år gentemot föregående år. Sedan man började 

använda sig av hängettiketter på plaggen har man märkt att dessa plagg säljer väldigt bra och 

att efterfrågan är stor. 48

Utmaningen för företag som H&M som gör försök att satsa på ekologiska kläder är att få sina 

produkter att tilltala sina kunder. När man på H&M under 90-talet började sälja kläder med 

ekologisk bomull var försäljningen ingen succé, kläder saknade färg och uppfattades generellt 

som ganska tråkiga.  

Men idag ser utvecklingen annorlunda ut. Många nya designers satsar på mer hållbara och 

ekologiska material och flera stora affärskedjor, däribland H&M, har haft flera ekologiska 

kollektioner som inte längre består av färglösa kläder tillverkade i hampa. Det har blivit 

trendigt med ekologiska kläder och allt fler ser det som en del av sin medvetna livsstil att 

välja att köpa rättvist producerade plagg.  

 

                                                 
48 Lampa., H. Mailintervju. 2009-04-08  
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5 Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka på vilket sätt H&M tar sitt ansvar som ett 

multinationellt företag. Jag ville se hur företaget arbetar med CSR som ett slags styrdokument 

för socialt, etiskt samt miljömässigt ansvarstagande. Jag ville också försöka ta reda på vilken 

roll konsumentens efterfrågan spelar. 

 

Hur ett företag väljer att se på sitt samhällsansvar är individuellt för företaget. Ibland, som i 

H&M:s fall använder sig företaget av en uppförandekod (code of conduct) där företaget själv 

beskriver de krav de kan tänkas ha på sig själva. Genom sina värderingar kan företaget 

försöka skildra sitt förhållningssätt och ansvar till omvärlden. Företag som använder sig av 

CSR är ofta ute efter att använda sitt engagemang för att skapa mer långsiktiga mål och 

värden inom företaget. 49

 

Under arbetets gång med att skriva den här uppsatsen har det flera gånger slagit mig att det 

kan vara av vikt att se problemet ur ett postkolonialistiskt perspektiv. Det som är utmärkande 

för postkolonialismen är att den ser på den geografiska positionens betydelse för människors 

ekonomiska och politiska situation, och där kolonialmaktens historia fortfarande anses ha 

inverkan på det globala samhället. Enkelt uttryckt kan man säga att postkolonial teori ”pekar 

på hur västerlandets framsteg bygger på att resten av världen systematiskt utnyttjas. ”50  

Man kan ställa sig frågan om ett företag som är engagerat och aktivt arbetar med CSR 

verkligen kan påverka frågor som att minska fattigdom och miljöförstöring. Enligt Löhman 

och Steinholz är svaret nej då de anser att dessa frågor är alldeles för stora och komplicerade.  

                                                 
49 Löhman&Steinholz,. 2003 
50 Lindström,. 2001 
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Däremot kan ett företag bidra till en klar förbättring på olika sätt genom att exempelvis ställa 

krav och försöka påverka de situationer de kan rå på och därmed fungera som ett föredöme. 51 

Ett stort problem som funnits och till stor del fortfarande lever kvar med CSR är att det 

kommer ur ett slags top-down perspektiv. Det är de stora multinationella företagen som har 

pengarna och därmed även makten att diktera villkor för de i jämförelse små och ofta ganska 

fattiga underleverantörerna och textilarbetarna i syd. Säkerligen är det ofta med välmening 

som CSR introduceras i ett företag, det finns ofta en vilja att hjälpa och förbättra situationen 

men tyvärr tas inte kulturella och sociala aspekter med i bilden särskilt ofta.  

För att visa på ett extremt exempel; alla anser nog i grund och botten att barnarbete är fel och 

att alla barn borde få gå i skolan och bara vara barn. Så för att se bra ut mot media och 

konsumenter förbjuder man barnarbete. Det man missar är att för en fattig familj kan det 

handla om överlevnad, att alla i hushållet drar sitt strå till stacken och bidrar med pengar. 

Dessutom ser många barn och unga det som en hedersvärd uppgift att få hjälpa sin familj. Sen 

kan man tycka att det ena inte skulle behöva utesluta det andra, det borde inte påverka ett 

barns skolgång. Det här är dock ett komplext ämne som jag inte har haft möjlighet att gå in 

närmare på, dock vore det intressant att i framtiden göra vidare forskning på detta.  

En svaghet med CSR är att det nästan uteslutande handlar om att ta sitt sociala ansvar. Det är 

visserligen viktigt, och jag menar inte alls att man ska minska ner på detta, men en stor del 

som man missar när man bara fokuserar på det sociala, etiska och miljömässiga ansvaret är att 

grunden till dessa faktorer faktiskt ofta ligger i en generering av kapital. Företagen måste i 

mycket större utsträckning ta sitt ekonomiska ansvar. Om H&M verkligen vill visa att de tar 

sitt ansvar måste de öka på sin vinstfördelning i de länder de har sina leverantörer. Lokala 

bönder och fabriker måste få ut mer vinst från kakan för att få igång en sund utveckling. Vi 

måste se till att större värde stannar kvar lokalt. Exempelvis behöver vi se till att de lokala 

samhällena får större möjlighet att förädla sina råvaror, i detta fall bomull, så att de kan 

utveckla sin lokala marknad och ekonomi. Här skulle företag som H&M kunna gå i bräschen 

och visa att de tar ett reellt ansvar och bidrar till en ”win-winsituation”.  

 

                                                 
51 ibid 
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I och med globaliseringen är livet på enskilda platser över hela världen mer sammankopplat 

än någonsin. Alltfler händelser och sammanhang beror på varandra och vad som sker någon 

annanstans. Ser man till historien har det alltid funnits handelsutbyten och 

migrationsströmmar. Skillnaden idag verkar vara den hastighet och den mängd vilken varor, 

kapital och människor kan förflytta sig i. 52

Ett exempel som visar på att H&M tar sitt ansvar till viss del är hur man använder sig av 

övergångsbomull. När man konverterar från konventionell till ekologiskt odlad bomull 

inträffar en övergångsperiod som enligt EU och NOP (National Organic Production) i USA 

ligger på mellan två till tre år. Bomull som produceras under den här perioden kallas 

övergångsbomull. Genom att öka efterfrågan på ekologisk bomull skapar man initiativ för fler 

bönder att konvertera från konventionellt odlad bomull. Men, övergången från konventionell 

till ekologisk bomull tar tid och kan innebära en utmaning för bönderna på många vis. 

Avkastningen är generellt lägre under övergångsperioden, vilket sätter bönderna i en 

ekonomisk risk. Därför är det viktigt att stödja bönder i den här perioden så att fler är villiga 

att konvertera. Genom att efterfråga och sätta ett värde på övergångsbomull kan det leda till 

en positiv utveckling. 53

För att stödja bönderna i den här processen har H&M bestämt sig för att öka sin användning 

av bomull producerad under övergångsperioden. Trots att det tar två till tre år att konvertera 

till ekologisk bomull hålls landet och bomullen som konverteras under övervakning och det är 

möjligt att ansluta till att odla ekologisk bomull omedelbart som konverteringen inletts.  

Genom sitt samarbete med Organic Exchange arbetar H&M för att öka medvetenhet och 

kunskap samt öka användandet av övergångsbomull. 54

 

När det gäller diskussionen om intressenter och konsumentens påverkan skulle jag vilja dela 

in konsumenter i en skala bestående av tre delar; låt oss kalla de som tar första steget för 

pionjärer. Pionjärer är de som skapar trender, de är först med att snappa upp nytt mode och 

nya idéer. Efter pionjärerna kommer efterföljarna. För ett företag som H&M är efterföljarna 

den kanske viktigaste gruppen att nå. 

                                                 
52 Eriksson,. 1999 
53 www.organicexchange.com 2009-04-16 
54 CSR_Report. H&M,. 2007 
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Det är de som har koll på pionjärerna och snabbt vill ta efter trender och mode. Ju fler 

efterföljare som väljer att haka på ett mode desto snabbare sprids det till den stora massan, de 

så kallade eftersläntrarna. Det här är den stora massan, och när ett mode har spridit sig från 

pionjär, via efterföljare till eftersläntrare, då har man nått succé. När det gäller kläder 

tillverkade i ekologisk bomull gäller det alltså att nå pionjärerna först. Man kan se att när det 

gäller ekologiska kläder så har modet gått i vågor och det är värt att ställa sig frågan om det 

här med ekologiska kläder bara handlar om trend eller om det faktiskt är något som är här för 

att stanna.  

För H&M har utvecklingen av CSR inneburit en förändring i intressentsynsättet, på det vis att 

företaget nu tar mycket större hänsyn till olika intressentgrupper än tidigare. I större 

utsträckning tar man nu hänsyn inte bara till konsumenterna utan även till de människor som 

arbetar med att odla och producera klädesplaggen. Man har även börjat se företaget som en 

del i något större. För att få en positiv utveckling krävs det att dessa stora företag tänker mer 

på de lokala samhällen som berörs av produktionen. Processen är komplicerad och kommer 

att ta lång tid men det känns som att H&M i alla fall är på väg i rätt riktning i och med sitt 

arbete med CSR. Det faktum att företaget har en egen avdelning med anställda som enbart 

arbetar med att utveckla ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar anser jag vara positivt. Jag 

anser att den förbättrade relationen med ideella organisationer är en starkt bidragande orsak 

till att den här utvecklingen har blivit framgångsrik. Genom dialoger samt användande av 

ideella organisationer som oberoende granskare av företagets verksamhet ökar H&M 

trovärdigheten hos konsumenterna.  

Att utveckla sitt användande av ekologisk bomull i sin produktion är bara en liten del av 

H&M:s företagsansvar. Men det är en del av produktionen som påverkar en rad sociala, etiska 

och miljömässiga faktorer. Dessutom är det något konkret och omedelbart. De ekologiska 

plaggen märks med särskilda hängettiketter och konsumenten kan därmed göra ett medvetet 

val mellan ekologisk eller konventionell bomull.  
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Om dessa plagg har höga försäljningssiffor och hög efterfrågan kommer H&M att öka sitt 

användande och ekologisk bomull får ett högre marknadsvärde vilket leder till att 

produktionen ökar.  

Man kan inte bortse ifrån att företaget fortfarande får kritik och att det säkerligen finns en hel 

del att förbättra. Men samtidigt kan det vara värt att komma ihåg att det kan vara svårt för ett 

så stort företag att helt undkomma anmärkning, det finns troligtvis alltid något att kritisera. 

Eftersom H&M:s affärsidé grundas på mode till lågt pris blir företaget ständigt kritiserat för 

att skoningslöst pressa priserna hos sina underleverantörer. Det är lätt att kritisera ett företag 

för att pressa priserna med dåliga arbetsförhållanden i leverantörskedjan och konventionellt 

odlad bomull med negativa miljöeffekter som följd, men samtidigt är många konsumenter inte 

villiga att betala högre priser för kläderna.  

Det är ingen hemlighet att företag som H&M i grund och botten drivs av ekonomisk vinst. 

Skillnaden nu och inför framtiden är att de måste börja dela med sig av denna ekonomiska 

vinst till de länder och samhällen där de har sina leverantörer och arbetare. Här har H&M 

enligt min mening ett gyllene tillfälle att gå i bräschen för det ökade företagsansvaret. Att gå 

ifrån hot om bojkott och hård kritik till att förändra både sitt synsätt och arbetssätt är en 

långsam och komplicerad process. Men det är inte omöjligt. Däremot måste vi alla hjälpa till 

genom att ta det ansvar vi kan på individnivå. Vi konsumenter kan inte bara luta oss tillbaka 

och vänta på att företag som H&M ska ändra sig utan att själva ta ansvar. I grund och botten 

kanske det är så att varor inte kommer att produceras under rättvisa och mer hållbara 

förhållanden så länge vi konsumenter inte är beredda att betala ett högre pris för plaggen. I 

slutändan är det trots allt vi konsumenter som har den yttersta makten att påverka ett företag 

att ta sitt ansvar.  
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6 Förkortningar 

BCI            Better Cotton Initiative 

 

CSR            Corporate Social Responsibility 

 

EU               Europeiska Unionen 

 

FAP             Full Audit Programme 

 

H&M           Hennes & Mauritz 

 

NGO           Non Governmental Organization 

 

NOP            National Organic Production 

UNICEF      The United Nations Children’s Fund  
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