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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka den kris som uppstod kring H&M:s textilförbränning 

2017 genom att analysera medierapporteringen samt en intervju ur Uppdrag granskning. 

Uppsatsens problemställningar har undersökt hur denna kris uppkom samt vilka faktorer som 

låg till grund för denna. Den teoretiska tyngdpunkten är issues och issues management, 

hållbar kommunikation, förväntningssamhället (Nextopia) samt agenda setting.  

I resultatet presenteras en analys av den kodade medierapporteringen och intervjun utifrån en 

tematisk samt diskursanalytisk metod där materialet har tematiserats till att kretsa kring miljö, 

etik och ansvar samt källhantering. Miljöaspekten är inriktad mot konsekvenser av 

textilproduktion och etik och moral har visat sig vara en betydelsefull faktor för 

krisskadandet. Gemensamt för samtliga artiklar är att de är någorlunda presenterar en 

samstämmig bild av H&M:s textilbränning och att detta var en bidragande faktor till krisen.  

Slutligen visar uppsatsen på att vi har en rad förväntningar på media samtidigt som vi har 

förväntningar på H&M som företag, vilket tillsammans bidrar till krisskapandet. Mediernas 

uppbyggnad och syfte påverkar även att rapporteringen inte alltid är rationell. Det kan även 

vara problematiskt att förutspå hur förtroendekapital som skapas via PR-aktiviteter kan 

komma att tolkas i en framtida kontext. Agenda setting är ytterligare en bidragande orsak till 

krisskapandet och varför vissa händelser hamnar på mediernas agenda. Gränsen mellan 

hållbar och ohållbar kommunikation är inte alltid helt spikrak och genuint hållbar 

kommunikation kan endast legitimeras av organisationer med hållbara strategier och 

affärsmodeller.  

 

Nyckelord  

H&M, Uppdrag granskning, kris, issues, CSR, Issues management, Nextopia, 
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1. Inledning 

1.1 Inledning  

”Modeindustrin vill gärna framstå som miljömedveten. Ändå bränner flera klädjättar 

nytillverkade, oanvända kläder i Sverige. Företaget som bränner mest i Uppdrag 

gransknings kartläggning är H&M” ( Svt.se). 

”Idag är modebranschen mer resursintensiv än vår planet klarar av. Genom att lämna in 

för återvinning och återanvändning bidrar du till att minska mängden naturresurser som 

går åt för att tillverka nya kläder. För oss är det viktigt att hitta bättre sätt att tillverka, 

använda och kassera kläder. Alldeles för mycket kläder hamnar på soptippen – varje år 

slängs tusentals ton textilier i hushållssoporna” (H&M.se).  

2017 fick klädföretaget H&M stor uppmärksamhet för sin textilhantering. Företaget uppgavs 

av media bränna funktionsdugliga kläder, som inte innehöll de höga halter av kemikalier 

vilket företaget påstod. I och med detta uppstod en kris vilket väckte stor uppståndelse hos 

allmänheten och i medias rapportering.  

Denna uppsats handlar om att undersöka den värdekonflikt som uppstod i och med dessa 

motstridiga och oöverensstämmande uppgifter samt kommunikationsmeddelanden till 

allmänheten. Utifrån denna presenterade kris syftar denna uppsats till att analysera när och 

hur en kris blir till, och vad detta innebär. L ´Etangs definition av en kris är att det är något 

som debatteras, en trend eller återkommande tema som förflyttar sig från det privata till den 

allmänna och publika sfären och i sin tur i mediernas agenda.1 I slutsatsen diskuteras om detta 

endast är negativt eller om kan det finnas något värde i det vedertagna talesättet att det enda 

som är värre än att folk pratar om en är att de inte pratar om en.  

Vad är det då som gör att vissa företag, händelser, teman eller personer blir föremål för 

medias granskning och hamnar högst upp på deras agenda? Denna uppsats kommer bland 

annat att undersöka om svaret på dessa frågor är vi lever i Nextopia - ett förväntningssamhälle 

där man aldrig är bättre än sin senaste prestation och att våra förväntningar till och med kan 

vara så starka att de kan lura oss att grapefruktjuice smakar apelsinjuice.2 

 

                                                

1 Jacquie L´Etang, Public Relations Concepts, Practice and Critique, SAGE London, 2008, s. 75. 
2 Micael Dahlén, Nextopia: livet, lyckan och pengarna i förväntningssamhället, Stockholm: Voltante, 2009, s. 17. 
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka den kris som uppstod i och med medias rapportering 

om att företaget H&M påstås bränna funktionsdugliga kläder. Detta genom att undersöka 

material från olika avsändare med hjälp av en tematisk och diskursanalytisk metod, i syfte att 

förstå och förklara vilka faktorer som ligger till grund för hur krisen uppstod.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur uppkom ”krisen” i och med medias rapportering om att H&M påstås bränna 

funktionsdugliga kläder?  

• Vilka faktorer ligger till grund för denna kris?  

1.4 Avgränsning  

Det empiriska materialet för denna uppsats kretsar kring och bygger på den krissituation som 

uppstod i och med medias rapportering om H&M och den påstådda textilbränningen. 

Avgränsningen för medierapporteringen är Uppdrag gransknings reportage ”Brännbart mode” 

samt fyra tidningsartiklar. Hela reportaget ”Brännbart mode” kommer inte att analyseras utan 

endast en sex minuter lång intervju ur programmet med tillförordnad hållbarhetschef Cecilia 

Strömblad och reporter Janne Josefsson. Detta på grund av att uppsatsens primära syfte inte i 

sig är att undersöka och gå på djupet med reportaget utan att undersöka reportagets kontext, 

tematisering samt del i skapandet av krissituationen. Uppsatsen utgår inte från ett 

genusperspektiv och därför fokus inte på detta utan detta nämns endast kortfattat i ett vidare 

sammanhang om dominansförhållanden i resultatet.  Uppsatsens andra empiristiska hörnsten 

är fyra stycken tidningsartiklar publicerade i samband med Uppdrag gransknings reportage. 

Dessa kommer att analyseras grundligt och tematiseras för att få ökad förståelse för 

medierapporteringen och medielogiken.  

För att kunna besvara och förstå uppsatsens syfte och frågeställningar kommer även material 

från H&M och tidigare hållbarhetsstrategier i samband med detta område användas, detta som 

en del av denna uppsats bakgrundskapitel. Med H&M denna rapport syftar enbart till 

varumärket ”H&M”, och inte om deras övriga varumärken som hör till samma koncern. Detta 

på grund av att det var detta varumärke som var föremål för granskning och som användes i 

medierapporteringen.   
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1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med en presentation av H&M:s hållbarhetsarbete samt kort presentation av 

företaget för att ge läsaren ett sammanhang och bakgrund inför kommande analys. Här 

introduceras även den kris som rapporten syftar till. Detta följs av ett teoriavsnitt där ett flertal 

teorier om kriskommunikation och hållbar kommunikation presenteras och diskuteras. I 

följande avsnitt diskuteras metoden för denna uppsats som består av en kombination av 

tematisk analys och diskursanalys. I samband med metodpresentation presenteras även 

undersökningens material.  

Uppsatsens resultat inleds med en utförlig presentation och analys av uppsatsens material 

baserad på tidigare presenterad metod. I syfte att förtydliga tematiseringen presenteras en 

illustrerad karta över materialets teman. Efter detta följer ett kapitel med tyngdpunkt på analys 

och diskussion utifrån uppsatsens teoretiska ramverk samt inslag ur uppsatsens tidigare 

forskning, där möjliga svar på frågeställningarna presenteras och diskuteras baserat på 

empirin.  

Slutligen presenteras slutsatser utifrån den kvalitativa undersökningen samt diskussion om 

vetenskaplig relevans, vetenskapligt bidrag och förslag på ytterligare forskning och 

fördjupning.  
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2. Bakgrund  
 

2.1 H&M och företagets hållbarhetsarbete  

Globalt finns H&M på 69 olika marknader med ca 171 000 anställda och hade ett resultat på 

över 232 miljarder svenska kronor år 2017.3 Koncernen består av varumärkena COS, 

WEEKDAY, H&M, MONKI, H&M HOME, ARKET, CHEAP MONDAY samt  & other 

Stories. Enligt företagets grundläggande hållbarhetsvision och strategi handlar företagets 

hållbarhetsarbete om att ”Looking good should do good to.”4 Företaget säger sig ha en stark 

historia inom hållbarhet och har en långsiktig syn på sitt företagande i relation till detta. För 

att uppnå en helt igenom hållbar industri som både är bra för människor, communities samt 

planeten säger företaget att de måste ta sitt arbete vidare till en annan nivå. Visionen för att 

genomföra detta är att använda sin storskalighet för att leda modeutvecklingen till en cirkulär 

och förnybar process samtidigt som företaget är ett rättvist och jämställt företag. Denna vision 

inkluderar samtliga varumärken i H&M-gruppen, som alla delar samma passion för mode och 

kvalitet. Företaget vill att hållbart mode ska vara valbart, attraktivt och överkomligt för så 

många som möjligt.  Följande citat är från företagets hållbarhetschef Anna Gedda och 

företagets syn på hållbarhet: ”Our size, scale and influence mean we have both a 

responsibility to do the right thing and an opportunity to create real lasting change.”5 

 2.2 Garment Collecting  

H&M lanserade 2013 ett globalt klädinsamlingsprojekt vid namn Garment Collecting där de 

genom sina butiker samlar in kläder och textiler oavsett märke eller skick. Följande är hur 

företaget presenterar detta projekt:  

”Idag är modebranschen mer resursintensiv än vår planet klarar av. Genom att lämna in 

för återvinning och återanvändning bidrar du till att minska mängden naturresurser som 

går åt för att tillverka nya kläder. För oss är det viktigt att hitta bättre sätt att tillverka, 

                                                

3 About us. H&M:s hemsida. 2018-04-13. 
4 Sustainability vision and strategy. H&M:s hemsida. 2018-04-10.   
5 ibid   
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använda och kassera kläder. Alldeles för mycket kläder hamnar på soptippen – varje år 

slängs tusentals ton textilier i hushållssoporna.”6 

Textilierna sorteras i olika kategorier och säljs antingen igen som second-hand, 

återanvänds som t.ex. rengöringsdukar eller så återanvänds och återvinns de som 

textilfiber för isolering.7 Förteget uppger att upp till 95 procent av de kläder som slängs 

varje år hade kunnat återvinnas. Genom initiativet Garment Collecting har företaget 

samlat in över 55 tusen ton kläder för återvinning samt återanvändning, detta är ungefär 

lika mycket tyg som det går åt för att tillverka 275 miljoner t-shirts. Utan att påverka 

kvalitén eller hållfastheten kan ett plagg innehålla upp till 20 procent återvunna fibrer. För 

att öka denna andel strävar företaget för att öka efterfrågan och investera i teknisk innovation. 

Företaget anser att deras kläder förtjänar bättre öde än att hamna på soptippen. Ur ett längre 

perspektiv säger sig företaget vilja hitta tekniska lösningar för att kunna återanvända och 

återvinna 100 procent av textilfibrerna.”8 

Överskottet från denna insamling uppger företaget sig donera till H&M Foundation som 

sedan fördelar detta mellan olika återvinnings och sociala projekt. De sociala projekten 

fokuserar på jämställdhet och integration av marginaliserade grupper. Utöver detta uppger de 

att för varje kilo textilier som samlas in går 0,02 euro till en lokal välgörenhetsorganisation.9 

2.3 Bakgrund till krisen  

Den 22 november 2017 sändes Uppdrag gransknings reportage Brännbart mode sändes 

klockan 20:00 i SVT1 samt SVT Play. Bakgrunden till avsnittet är att det i Danmark 2016 

avslöjades att företaget brände nästan 19 ton i Västerås värmeverk. Enligt reportaget 

framkommer det att mängden varor som H&M har bränt i Sverige 2016 motsvarar ungefär 

50.000 par jeans. Programmet utgår ifrån och ifrågasätter varför dessa kläder bränns och 

varför de lämnat fabrikerna i produktionsländerna. H&M förklarar att textilbränningen är på 

grund av höga halter av farliga kemikalier. Uppdrag granskning genomför en egen studie av 

                                                

6 ibid 
7 ibid 
5 ibid 
6 ibid 
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de plagg H&M påstår innehålla dessa kemikalier och presenterar ett negativt resultat för 

detta.10 

Den femtonde oktober publicerade företaget ett inlägg på sin svenska Facebooksida där de tar 

avstånd från att de bränner funktionsdugliga kläder. ”Helt ärligt förstår vi inte vad det danska 

tv-programmet, som uppgifterna kommer från, menar eller vad de vill uppnå.”11 I uttalandet 

skriver de att kläder som samlas in via butikernas klädinsamling skickas till deras 

samarbetspartner I:CO, där det sorterats efter EU:s avfallshierarki för återanvändning och 

återvinning.  

”Vi vill att ni, våra kunder, ska lita på oss. Vi vill att ni ska fortsätta hjälpa oss att öka 

livslängden på kläder, exempelvis genom att lämna in kläder ni inte längre vill ha till vår 

klädinsamling och återvinning i våra butiker. Vi vill att ni ska veta att vi är genuina i våra 

ambitioner att öka livslängden för kläder och att skapa en cirkulär modeindustri. Det här är det 

som gäller.”12 

 Inlägget har i skrivande stund (maj 2018) fått över 3 000 reaktioner, 356 kommentarer samt 

438 delningar.13 

  

                                                

10 Uppdrag granskning, Brännbart mode. SVT. 2017-12-22.  
11 Facebook, Nej vi bränner inte. H&M. Facebook. 2017-10-15.  
12 ibid 
13 ibid  



 
11 

3. Tidigare forskning  

 

3. 1 Kristeorins mångtydighet  

Fältet för kriskommunikation och tidigare studier är brett. Enligt Falkheimer & Heide finns 

det ett flertal olika definitioner och inriktningar kring begrepp om specifikt kriser, vilket är ett 

område där forskning ökat de senaste tio åren. Kriskommunikation utgör en del i fältet för 

public relations.14 Falkheimer & Heide presenterar ett flertal olika snarlika definitioner av 

kriser där de uppger att skillnaden dessa emellan är graden av pression och poängterar 

begreppets komplexitet och enorma omfattning. Pear och Mitroff förtydligar förståelsen 

ytterligare genom att peka på att kriser består av fem dimensioner. De fem dimensionerna är 

att de är mycket synliga, kräver omedelbar uppmärksamhet, innehåller inslag av överraskning, 

kräver någon form av handling och är utanför en organisations fullständiga kontroll. Denna 

argumentation av kriskommunikationens olika begrepp, tvetydighet och olika definitioner 

syftar till att öka förståelsen av kristeori. Detta används som stöd och bakgrund för den 

kommande teorin om issues och issues management, samt i syfte att problematisera det 

kommande resultatet ytterligare.15  

3.2 Uppdrag granskning – den granskande makten   

I denna uppsats baseras materialet direkt och indirekt på tv-programmet Uppdrag granskning 

(SVT). Magnus Danielsson studerade detta program i sin doktorsavhandling ”Den granskande 

makten - Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning”. Materialet för 

denna avhandling är bland annat intervjuer med journalister, en kvalitativ innehållsanalys av 

Uppdrag gransknings samtliga program mellan 2001 och 2014 samt en narrativ analys av fem 

utvalda avsnitt. Syftet med Danielssons narrativa analys är bland annat att undersöka hur 

programmets granskningar ”konstruerar institutionell identitet samt formerar, reproducerar 

och legitimerar journalistikens egen makt och legitimitet då de presenteras i rättsnarrativ 

form.”16 Ur Danielssons narrativa perspektiv på programmet är det medieproducenten som 

faktiskt är med och talar om för tittarna vad de ska tycka om personer och hur de ska uppfatta 

                                                

14 Peter Berglez & Ulrika Olausson, Mediesamhället centrala begrepp, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 7.  
15 Ibid., s. 223. 
16 Magnus Danielsson, Den granskande makten: Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag 
granskning. Diss., Stockholms universitet, 2016. 
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händelser och företeelser genom att organisera dessa i ett narrativ, vilket ofta sker omedvetet. 

Producenten använder sig av en uppsättning tekniker och hjälpmedel för att åstadkomma detta 

och inga detaljer där av en slump. Berättelsen byggs med tanke på att utforma den historia 

man föreställt sig, medvetet eller undermedvetet.17   

3.3 Tidigare studie av H&M:s hållbarhetsrapport  

Duygu Turker och Ceren Altuntas har studerat hållbarhetsrapporter från nio olika företag 

(däribland H&M, Mango, Inditex, Marimekko och Puma) och studerar SCM (supply chain 

management) närmare inom fast fashion. Studien visar på att företagen främst fokuserar på 

huruvida leverantörerna lever upp till uppförandekoderna, försöker förhindra 

produktionsproblem i utvecklingsländer, förbättra den övergripande utbudskedjan samt 

fastställa hållbarhetskriterier för sina leverantörer. Slutsatsen som utgår ifrån H&M:s 

hållbarhetsrapport blir att likt H&M skriver vill alla företag idag vara ledare inom innovation, 

hållbarhet och så klart trendigt mode. Detta har lett till ökade krav på expansion av externa 

leverantörer, vilket gjort det problematiskt med kontroll över dessa. Möjligheten att köpa in 

produkter till låga priser har även blivit en nackdel då sociala och miljömässiga förhållanden 

hos leverantörer i utvecklingsländer inte är lika utvecklade och goda som i icke 

utvecklingsländer.18 Detta visar på komplexiteten och svårigheter inom området för fast 

fashion och att låga priser ofta kommer till ett högt pris för de utvecklingsländer som erbjudet 

det. Denna komplexa situation blir viktigt för den kommande analysen i denna uppsats.  

3.4 Problem och utmaningar för textilsektorn  

Detta är en studie vilket utgår från aktieägares perspektiv och utmaningar med att anpassning 

till hållbar textilproduktion av Swayam Sampurna Panigrahi och Nune Srinivasa Rao, och 

knyter samman issues (kris och problem) samt utmaningar för textilsektorn i Indien. Företag 

tvingas anpassa sig till kunders och politikers ökade krav på hållbara produktionskedjor 

(sustainable supply chain practices, SSCP) vilket kan leda till konkurrensfördelar. Sustainable 

supply chain management (SSCM) är en managementprocess vilket främjar anpassningen till 

miljövänliga aktiviteter vid konventionell produktion. I och med industrialiseringen och att 

                                                

17  Ibid., s. 78. 
18 Duygu Turker & Ceren Altuntas, Sustainable supply chain management in the fast fashion industry: An 
analysis of corporate reports, European management journal, 2014.  
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textilproduktion är en av Indiens viktigaste ekonomiska sektor ställer detta höga krav på att 

hantera dess miljöpåverkan samt ökade utsläpp och påverkan på global uppvärmning. Utsläpp 

skadar bland annat ekosystem och kräver stora mängder kemikalier och studien presenterar att 

det finns ett kunskapsglapp för kemikaliehantering.19  

Sammanfattningsvis belyser studien att det existerande ramverket för supply chain (SC) 

saknar global anpassning då SC kan vara olika i olika länder. Anpassningen till SSCP för SC i 

textilföretag kräver hjälp från professionellt erfarna inom området som är kapabla att ta 

förnuftiga och legitima beslut. Genom att göra konsumenter medvetna samt propagera för 

hållbara produkter visar studien leder till högre efterfrågan för dessa. SSCP skall 

implementeras i början av SC för högst effekt och alla aktieägare skall hållas ansvariga för att 

upprätthålla detta. Att utvidga detta till leverantörerna har varit avgörande för att uppnå 

hållbarhetsmål. I nära samarbete med SC-intressenter kan företag utgöra stordåd för att 

genomföra ekonomisk tillväxt med hänsyn till miljö och samhälle. Vid anpassning av gröna 

inköp krävs kontinuerligt stöd från leverantörerna samt den översta ledningen för att 

sanktionera medel i syfte att utveckla företagens infrastruktur.20 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning och vetenskapligt bidrag 

Sammantaget leder den tidigare forskningen till ökad förståelse för mångtydigheten inom 

kriskommunikation och begreppets breda innebörd. Detta avsnitt har även bidragit till ökad 

förståelse för Uppdrag granskning som medium och maktfaktor samt problematisering kring 

textilproduktion och uppförandekoder. Utifrån detta tar jag avstamp och presenterar nedan 

denna uppsats huvudsakliga teoretiska ramverk, men kommer i uppsatsens analys återkoppla 

till denna tidigare forskning.  

Genom denna uppsats triangulering samt analys utifrån olika perspektiv genom att studera det 

avgränsade materialet, är målet med kombinationen av tidigare forskning och det kommande 

presenterade teoretiska ramverket att bidra till det befintliga forskningsfältet samt presentera 

ytterliga forskningsmöjligheter.  

                                                

19 Swayam Sampurna Panigrahi & Nune Srinivasa Rao, A stakeholders’ perspective on barriers to adopt 
sustainable practices in MSME supply chain: Issues and challenges in the textile sector, Research Journal of 
Textile and Apparel, 2018.   
20 ibid 
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4. Teoretiskt ramverk  

Den första delen i detta teoretiska ramverk fokuserar på begrepp kring kris och 

kriskommunikation. L ́Etangs definition fokuserar på att relatera arbetet med 

kriskommunikation till CSR vilket leder denna teoridel vidare till begrepp beträffande hållbar 

kommunikation. Teorin Nextopia om förväntningssamhället samt agenda setting är även 

centrala i denna uppsats och presenteras sist.  

4.1 Issues  

Jacquie L´Etangs definition om issues management kommer att användas för denna uppsats i 

syfte att förklara hur krisen uppstod och vilka faktorer som kan förklara detta. L Étang utgår 

ifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt till issues management. Den systemteoretiska teorin 

föreslår att medan system har sina egna distinkta gränser, så relaterar och interagerar de 

samtidigt med omgivningen och deras system. Detta skapar en holistisk samling förbindelser 

vilket blir en viktig utgångspunkt att ha i åtanke inför kommande teoridefinition.21  

Ett issue definieras som något som debatteras, en trend eller återkommande tema som 

förflyttar sig från det privata till den allmänna och publika sfären och i sin tur i mediernas 

agenda.22 När ett issue eller en händelse har befunnit sig på mediernas agenda en tid, är de 

oftast presenterade av media att utgöra ett ramverk. Detta är på grund av att media förenklar 

och klassificerar event eller händelser så att upprepade event paketeras i ”ytterligare en sådan 

händelse”.23 Sambanden mellan issues, mediabevakningen och den allmänna debatten kan 

försätta en organisation i det publika ögat och högst upp på mediernas agenda. Kitemodellen 

av McQuail (se figur 1) är en kommunikationsmodell som visar på sambanden mellan elites, 

media, publics samt issues. Modellen har sin hemvist och utvecklades för att studera 

masskommunikation men togs senare upp av systemteorin inom public relations i syfte att 

betona vikten av at nå både organisatoriska samt aktieägares åsikter och förståelser om issues 

och varandras infallsvinklar.  

                                                

21 L´Etang., s. 71. 
22 Ibid., s. 75. 
23 Ibid., s. 76.  
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Figur 1: Kitemodellen  

Sambandet mellan eliten, mediabevakningen och den publika debatten kan leda till att en 

organisation hamnar i ”the public eye”. 24 Organisationen kan ställas till svars för frågor om 

svåra issues, till exempel etiska frågor, återvinning samt åldersdiskriminering. Istället för att 

vänta på att en organisation hamnar i strålkastarljuset föreslår managementstrateger att det är 

mer hjälpsamt för organisationer att arbeta förebyggande och preventivt. Detta genom att 

förutse trender och debatter samt överväga issues förhållande till den organisatoriska 

funktionen i syfte att försvara en organisations anseende. Organisationsspecialister har i syfte 

att hantera oförutsägbara händelser utvecklat metoderna issues management och risk 

management. Dessa kräver ett kommunikationsfokus även då de inte är utförda av 

kommunikationsspecialister. I denna uppsats kommer fokus ligga på inriktningen issues 

management och CSR, vilket presenteras nedan.25   

4.1.2 CSR och issues management  

Issues management är enligt L´Etang ofta tillskriven till USA:s public relations på 1970-talet 

och ofta definierat som en del av public affairs, där den främst opererar på den politiska 

arenan. Issues management beskrivs vara nära sammankopplat och allt mer associerat med PR 

(vilket tidigare presenterats i uppsatsens tidigare forskning om kristeorins mångtydighet) och 

lobbying, i och med att det har utökat sitt strategiska territorium. Målet för issues 

management är att skapa och respondera på ”public policy” i syfte att gynna den egna 

organisationen.26  

                                                

24 Ibid., s. 76. 
25 Ibid., s. 76.  
26 Ibid., s. 78.  
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CSR är ett välkänt och vedertaget begrepp som L´Etang skriver vara nästan ”självskrivet” när 

det kommer till hållbarhet och fokuserar i sin definition av detta på att relatera arbetet med 

CSR till organisationen och PR-branschen i sin helhet. Enligt L ́Etang har CSR (corporate 

social responsibility) haft så stort genomslag inom PR eftersom man sett det som att PR-

aktiviteter har bidragit till att bygga upp förtroendekapital och vid en eventuell kris kan detta 

lindra konsekvenserna av den.27   

L ́Etang belyser CSR i förhållande till organisationers kommunikation och att de strävar efter 

makt och inflytande. PR är skapat som en teknokratisk disciplin utformad för att hjälpa 

organisationer att nå sina mål. Numera ses bredare politiska, sociala och ekonomiska 

kontexter och strukturer ofta som något där PR används av organisationer för att fokusera på 

problem som är relevanta för organisationens egna mål och aktieägarna28. Issues management 

är länkat till CSR på ett strategiskt plan i och med att det har setts som en nyckelfunktion för 

företag i hur de ska kunna förutspå framväxande problem. Dessa är oftast av social natur, till 

vilket de kan respondera antingen med issues advocacy, advertising, PR-kampanjer eller 

CSR-program. Nackdelen med detta är att företag kan utveckla osammanhängande, oklara 

och reaktiva förhållningssätt till deras program för socialt ansvarstagande. Detta genom att 

respondera på externa problem eller trender snarare än att definiera deras moraliska 

ansvarstagande på ett rationellt sätt.29   

4.2 Hållbar kommunikation 

I syfte att presentera och förtydliga hållbar kommunikation som begrepp och teori presenteras 

olika författares definitioner, detta kommer att diskuteras ytterligare i den kommande 

analysen när dessa appliceras på det avgränsade materialet. Detta i syfte att visa på dessa 

teoriers komplexitet, variation samt olika infallsvinklar.  

För att uppnå hållbar kommunikation är det viktigaste att företagen fokuserar på de 

långsiktiga och socio-ekonomiska effekterna av sin kommunikation enligt Peattie. 30 Ett 

sådant långsiktigt perspektiv tillåter företagen att vara mer öppna gällande de negativa 

aspekterna av sitt ekologiska uppträdande. Detta är extra viktigt på grund av att vi lever i en 

                                                

27 Ibid., s. 82. 
28 Ibid., s. 190. 
29 Ibid., s. 88. 
30 Ken Peattie, Grön marknadsföring: att möta den gröna utmaningen, Lund: Studentlitteratur, 1995, s. 387.  
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värld av konkurrens där nyhetshungriga medier letar efter sensationella exempel på företagens 

miljömisstag, blir företagsledningens instinkt att dölja svagheter för konkurrenter, kunder, 

investerare etc. detta kan skapa en illusion av att problemet inte finns, medan nya problem i 

själva verket skapats. Ett exempel på detta är en okontrollerbar informationsbomb begravd 

inom organisationen. Lösningen på detta är långsiktig planering, vilket tillåter företagen att 

offentliggöra sina brister samtidigt som de lanserar trovärdiga handlingsprogram för att 

förbättra organisationen. Peattie ställer i figur två hållbar och icke hållbar kommunikation mot 

varandra.31 

    Hållbar kommunikation Ohållbar kommunikation 

Innebär en företagsledning som bemöter förväntningar Manipulerar känslor 

Ser tidigare dålig miljöprestation som ett allvarligt problem Ignorerar eller nekar till misstag, eller tar för lätt på 
saken 

Söker möjligheter som är attraktiva för alla intressenter Utgår bara för sig själv 

Presenterar bevis som stöder ståndpunkter och idéer Avslöjar inte relevant förstahandsinformation och 
förarbete 

Frågar och försöker även svara på frågor Sprider ut nyheter och beslut 

Fokuserar på sin viktigaste publik för att skapa relationer Bedriver PR mot allmänheten 

Behandlar intressenter som kunder, som man måste lyssna på Anser att intressenter och andra behöver utbildas 

Kommunicerar med intressenter på deras respektive 
medvetandenivå, alltid med samma engagemang Varierar sitt budskap efter vem som lyssnar 

Är alltid öppen 
 

Öppen när det passar 
 

Figur 2: Tabell Hållbar/ Ohållbar kommunikation  

Denna tabell visar på att den konventionella gråa modellen av marknadsföring och 

kommunikation måste utvecklas och bli mer holistisk i takt med att företag rör sig mot 

grönare och mer hållbara marknadsföringsstrategier. Huvudprinciperna i denna modell är att 

bygga upp förlorat förtroende samt tillgänglighet och tillgång till information, i vidare mening 

                                                
31 Ibid., s. 383.  
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handlar detta om transparens. Detta fungerar som en motreaktion till etablissemanget och 

affärslivets slutenhet i frågor om miljöförstöring. De två ytterligare principerna är att ge 

information då hemlighetsmakeri skapar misstänksamhet, samt slutligen promotion 

(lansering) där syftet och avsikten med kommunikation från företag är att lansera företaget 

eller dess produkt.32  

Peatties holistiska tankesätt kan även identifieras i det systemteoretiska förhållningssättet till 

issues management som tidigare presenterats. Detta visar på att utvecklingen inom både 

kommunikation och issues management går mot att integreras mer i samhället med 

omgivningen och deras system. Det hållbara i kommunikationen blir således att den inte bara 

är hållbar i det egna interna systemet utan även är fullt fungerande i det externa systemet och 

samhället och kan svara på dess krav och efterfrågan på information och transparens.  

Ottosson och Parment presenterar i sin definition av hållbar marknadskommunikation 

huruvida det är möjligt för ett klädföretag eller möbelföretag att använda hållbar 

kommunikation när produkten de säljer i sig aldrig kommer bli helt hållbar. Deras definition 

är mer inriktade på organisationer, deras strategier och affärsmodeller. Författarnas huvudtes 

är marknadskommunikation i sig inte kan vara hållbar, ifall det budskap som kommuniceras 

inte bygger på en hållbar grund. Genuint hållbar kommunikation kan endast organisationer 

med hållbara strategier och affärsmodeller. De uttrycker det som att det underliggande och 

centrala budskapet är att marknadskommunikation måste integreras i företagets vidare 

hållbarhetsstrategi för att betraktas som hållbar.33 De skiljer på fyra olika typer av hållbar 

marknadskommunikation; den som strävar efter att förändra alla konsumenters beteende i en 

mer hållbar riktning, den som fokuserar på att förändra konsumenternas köpbeteende i 

samband med specifika köp, den som syftar till att informera konsumenter och andra 

intressenter om hållbara varor och tjänster och slutligen den som strävar efter att övertyga 

kunder att köpa produkter från ett specifikt företag efter som detta företag är hållbart.34   

Både Peattie, Ottosson och Parment lyfter fram Shannon och Weawers klassiska 

kommunikationsmodell som innehåller; sender, encoding, message, media, noice, decoding, 

receiver, response och feedback. Denna modell har enligt båda kritiserats för att vara 

                                                

32 Ibid., s. 384-385.  
33 Mikael Ottosson & Anders Parment, Hållbar marknadsföring: Hur sociala, miljömässiga och ekonomiska 
hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 139. 
34 Ibid., s. 140. 
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schematisk och sakna den interaktivitet som kännetecknar dagens markandsföringspraktik. I 

modellen har endast sändaren av budskapet en aktiv roll, medan mottagaren ses som en passiv 

aktör.35  Intressant att författarna ovan lyfter fram denna modell och att kommunikation idag 

fortfarande måste förhålla sig till den, trots att de båda kritiserar den. En möjlig förklaring till 

detta skulle kunna vara att den har varit så betydande för kommunikation som ämne, och 

genom att de kritiserar den förhåller de sig ändå till den. Denna modell kommer inte heller att 

vara central i denna uppsats men den kommande analysen bygger ändå på modellens kärna – 

att det kan vara problematiskt att tolka kommunikationsmeddelanden och att avgöra hur brus 

påverkar dem.  

4.3 Nextopia – förväntningssamhället  

Micael Dahléns begrepp ”Nextopia” kommer att appliceras på denna kris i syfte att besvara 

uppsatsens frågeställningar och för att förstå krisers uppbyggnad. Dahlén skriver i sin bok 

”Nextopia: livet, lyckan och pengarna i förväntningssamhället” att Nextopia beskriver 

människornas strävan framåt i förväntningssamhället och att förväntningar är anledningen till 

att grapefruktjuice kan smaka apelsinjuice. Detta begrepp har applicerats främst på 

marknadsföring där den allmänna tron på att nästkommande produkt alltid blir bättre.36  

”Nextopia är den förverkligade utopin, men steget före oss. I en värld där i stort sett allting 

finns tillgängligt blir vi allt mer intresserade av vad som kommer härnäst och rusar mot 

Nextopia.”37  

I Nextopia och förväntningssamhället skriver Dahlén att ”nuet reas ut” och att det alltid 

kommer någonting som är bättre. Detta på grund av globaliseringens ökade framfart och 

teknologiska framsteg vilket göra att oddsen för att en ny produkt som kommer ut på 

marknaden är bättre än de som redan existerar där.38 Kärnan i Nextopia som perspektiv och 

begrepp är att man aldrig är bättre än sin nästa prestation.39  

Ett exempel Dahlén använder sig av för att exemplifiera sin teori är bland annat Steve Jobs 

och lanseringen av Iphone 2007, och det faktum att det var en världssuccé redan innan den 

                                                
35 Ibid., s. 143. 
36 Micael Dahlén, Helge Thorbjørnsen & Henrik Sjödin,“A Taste of “Nextopia”: Exploring Consumer Response 
to Advertising for Future Products”, Journal of Advertising, 2011. 
37 Dahlén., s. 17.   
38 Ibid., s. 57.  
39 Ibid., s. 19. 
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hade släppts. Kunderna hade i undersökningar gett den nya telefonen betyget ”den 

mobiltelefon som människor tycker är bäst” redan innan de hade testat den. Samtidigt hade 

priset på företagets aktie fördubblats i samband med detta.40 Detta innebär att människors 

förväntningar på produkter och händelser kan vara otroligt starka vilket är något som kan 

användas och utnyttjas.   

4.4 Agenda settning – makt och medier  

Agenda setting handlar om mediernas makt att påverka opinionen och är en del i Max 

McCombs och Donald Shaws samhällsvetenskapliga dagordningsteori. Agenda setting är 

både en hypotes och en teori. Det underliggande antagandet är att det som massmedia uppger 

vara viktigt, också blir det i publikens ögon. Detta kan även påverka att allmänheten värderar 

vissa frågor baserat på hur mycket uppmärksamhet de får i media. Ett exempel på denna teori 

och hypotes är att under det amerikanska presidentvalet 1986 påverkade mediernas 

rapportering eller avsaknad av rapportering om ett ämne väljarna och vilka frågor de ansåg 

vara viktiga.41  

Enligt Bergglez och Olaussons är mediemakt ett centralt begrepp inom mediesamhället och 

även här kopplas politiskt inflytandet ihop med denna teori. De argumenterar för att agenda 

setting är en del av mediemakten och olika aktörers inflytande på medieinnehållet. De lyfter 

fram Kent Asp och hans verk Mäktiga massmedier inriktad gentemot det politiska landskapet 

och debatten, samt även som central för svensk medieforskning. Genom att erhålla kontroll 

över den politiska dagordningen (främst inom den politiska debatten) har medierna makt att 

lyfta fram specifika frågor. Enligt denna teori påverkar mediernas makt och agenda setting 

inte hur väljarna röstar utan istället vilka frågor som genererar engagemang.42  

Skillnaden mellan de dessa två olika definitioner är att Asp menar på att agenda setting inte 

påverkar hur väljarna röstar medan McCombs och Shaw inte är lika tydliga med detta och 

visar på detta samband, utan istället belyser styrkan i dagordningsteorin. Gemensamt är dock 

mediernas inflytande och makt över allmänheten.  

                                                

40 Ibid., s. 20.  
41 Mark Balnaves, Stephanie Hemelryk Donald & Brian Shoesmith, Media theories & Approaches: A global 
perspective, PALGRAVE MACMILLIAN: LONDON, 2009, S. 65-66.  
42 Berglez & Olausson, s. 27. 
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5. Metod och material  

Metoden för denna uppsats är en kombination av de båda kvalitativa metoderna; tematisk 

analys samt vissa element från diskursanalysen.  Jag har valt att kombinera dessa metoder då 

de i vissa fall går in i varandra och tillsammans går på djupet av analysmaterialet och hjälper 

till att ge en nyanserad och komplex bild av uppsatsens syfte. I L ´Etangs definition av issues 

vilket presenterats tidigare är begreppet teman centralt. Detta då issues beskrivs som något 

som debatteras, en trend eller återkommande tema som förflyttar sig från det privata till den 

allmänna och publika sfären och i sin tur i mediernas agenda. Detta har påverkat valet av 

metod till denna uppsats i syfte att undersöka kris utifrån L ´Etangs teori med hjälp av 

tematisering.  

5.1 Tematisk analys 

I denna uppsats kommer jag att utgå ifrån Virginia Braun och Victoria Clarkes modell för 

tematisk analys. Den tematiska analysen används och kännetecknas av att identifiera, 

analysera samt rapportera teman och mönster i data.  Enligt Braun och Clarke har den 

tematiska analysen blivit undervärderad och anser att den istället ligger till grund för ett flertal 

analyser t.ex., diskursanalys samt innehållsanalys.43 Braun och Clarke presenterar ett antal val 

man måste göra vid en tematisk analys, det första är; vad räknas som tema? För att kunna göra 

en välgjord tematisk analys måste man definiera vad som i räknas med tema. Ett tema 

representerar något viktigt i datan i relation till forskningsfrågan. Ett tema kan vara mer eller 

mindre synligt och det är upp till att bestämma och definiera vad ett tema är. Nyckeln till ett 

tema är ofta inte baserat till kvantitativa mätinstrument utan huruvida det fångar något viktigt 

i relation till den övergripande forskningsfrågan, och för detta krävs flexibilitet.44 Ytterligare 

ett ställningstagande och val man måste göra är att avgöra vilken typ av analys man vill göra 

och om den skall baseras på ett rikt tematiskt beskrivande av hela datan eller vara mer 

detaljerad utifrån en viss aspekt. Vid en analys av hela datan kan visst djup och komplexitet 

försvinna, men all övergripande beskrivning är bevarad.45  

                                                

43 Virginia Braun & Victoria Clarkes, Using thematic analysis in psychology: Qualitative research in 
Psychology. University of the West of England, 2006, s. 6.   
44 Ibid., s. 10. 
45 Ibid., s. 9. 
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Metoden för denna uppsats är mer analytiskt driven än en induktiv inriktning samt kodar för 

en specifik forskningsfråga vilket kartlägger ett mer teoretiskt tillvägagångssätt.  Denna form 

av tematisk analys tenderar att ge mindre övergripande beskrivning utan fokuserar på en mer 

detaljerad analys utan någon eller några aspekter av datan. Valet mellan induktiva och 

teoretiska kartor på hur och varför du också kodar data. Teman kommer att identifieras på en 

latent nivå och går djupare än en semantisk nivå då den tematiska analys på latent nivå utöver 

går djupare än det som sägs när den identifierar och undersöker de bakomliggande idéerna, 

ideologierna antagandena och konceptualiseringarna som teoretiseras som att forma eller 

informera semantiska innehållet i datan. Ett exempel på detta är att den latenta försöker 

identifiera de egenskaper som gav innehållet den särskilda formen och meningen. För latent 

tematisk analys innebär utvecklingen av teman sig självt tolkningsarbete, och analysen som 

produceras är inte bara beskrivning, men är redan teoretiserad. Analys inom den senare 

traditionen tenderar att komma från ett konstruktivistiskt paradigm och i denna form 

överlappar tematisk analys med vissa former av "diskursanalys" där bredare antaganden, 

strukturer och/eller betydelser teoretiseras som grund för det som faktiskt artikuleras i data.46 

5.2 Att göra en tematisk analys - steg för steg   

Vissa av stegen i en tematisk analys har likheter med andra kvalitativa metoder, och är alltså 

inte helt igenom unik. Processen startar när datainsamlaren börjar sitt arbete med att leta efter 

data som kan vara relevant för sin kommande studie. Betonar reflexiviteten i metoden och att 

det inte är en linjär process.47 Uppsatsens tematiska analys bygger på dessa sex steg, vilka 

kommer att analyseras, bearbetas samt exemplifieras i den kommande analysen i syfte att öka 

uppsatsens tydlighet och transparens.  

Det första steget innebär att aktivt läsa och bekanta sig med sitt material och leta efter 

mönster, meningar etc., detta genom att göra anteckningar och idéer för den kommande 

kodningen. Vid arbete med verbal data ska denna transkriberas, enligt vissa kan detta 

betraktas som en nyckelfras av dataanalys inom tolkning av kvalitativ metodik och erkänd 

som en tolkningsakt där meningar skapas. Följande steg innebär initialt att koda materialet. 

Koder tolkas semantiskt eller latent huruvida de på ett meningsfullt sätt leder 

forskningsfrågan framåt och bestäms av kodaren. Själva kodandet är en del av analysen när 

                                                

46 Ibid., s. 9. 
47 Ibid., s. 16. 
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data organiseras i meningsfulla grupper. För att kunna identifiera intressanta aspekter i data 

som kan utgöra grunden för upprepade mönster och teman är det viktigt att arbeta 

systematiskt och behålla sådant som avviker från den dominerande berättelsen i analysen. 48  

Fas tre inleds när all data har kodats och samlats in och alla de olika koderna har identifierats 

för materialet. Denna fas, som fokuserar på analysen på den bredare nivån av teman, snarare 

än koder, involverar att sortera de olika koderna i potentiella teman och samla alla relevanta 

kodade dataextrakt inom de identifierade teman. Det här är när du börjar tänka på förhållandet 

mellan koder, mellan teman och mellan olika nivåer av teman (t ex huvudövergripande teman 

och underteman inom dem) samt förfining och raffinering av de teman som tidigare 

uppkommit. Det är i denna fas det kommer att träda fram vad som är teman och inte. Detta 

innebär att läsa alla de samlade extrakten för varje tema och överväga huruvida de verkar 

bilda ett sammanhängande mönster eller ej. Handlar om att överväga giltigheten av enskilda 

teman i relation till datasatsen, men också om temakartan korrekt återspeglar betydelsen i 

datasatsen som helhet.49 

Det näst sista steget börjar när du har en tillfredsställande tematisk karta över den insamlade 

datan och koder.  Teman som kommer att presenteras i den kommande analysen definieras 

och namnges. Identifierar essensen av varje tema genom att definiera och förfina vad varje 

tema handlar om och bestämma vilken aspekt av data varje tema fångar. Identifiera vad som 

är intressant om dem och varför! För varje enskilt tema skrivs en detaljerad analys. Förutom 

att identifiera den historia som varje tema berättar, är det viktigt att överväga hur det passar in 

i det bredare övergripande historia som du berättar om dina uppgifter, i relation till din 

forskningsfråga(or). I det sista steget namnges teman och de skall helst vara kortfattade.50  

Det sista steget innebär att skriva den slutliga analysen och författandet av rapporten och 

handlar slutligen om att berätta den komplicerade historien om din data på ett sätt som 

övertygar läsaren av meriter och validitet av din analys.51  

                                                

48 Ibid., s. 18-19. 
49 Ibid., s. 20-21. 
50 Ibid., s. 22. 
51 Ibid., s. 23. 
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5.3 Urval ur diskursanalytisk metod 

Vilket tidigare presenterades under den tematiska analysen finns det beröringsprunketer 

mellan de två kvalitativa metoderna. Därför kommer vissa diskurselement i denna uppsats 

användas för att kompletta den tematiska analysen. Dessa är att undersöka vad i samhället 

texten är en del av eller försöker motverka samt ideologikritik i syfte att fördjupa den 

kommande analysen.  

Enligt Ekström och Larssons definition är en diskurs texter som är inbäddade i olika osynliga 

strukturer i samhället, via olika institutioner och situationer. Man måste alltså gå djupare i 

analysen än att enbart koncentrera sig på språket och själva texten utan undersöka; vad i 

samhället är texten en del av eller försöker motverka. 

 ”Den fördjupade förståelsen av en text kan således enbart uppnås genom att 

dess undanträngda och mindre synliga aspekter fångas analytiskt. Man måste 

gräva fram de kognitiva, kulturella, sociala, politiska och ekonomiska 

betingelser under vilka texten har kommit till.”52  

Utan att gå djupare i sin analys kan detta leda till att man omedvetet tar för givet eller inte 

reflekterar över den omedvetna produktionen av ideologi, eller som Larsson & Ekström 

uttrycker det ”faller offer för en ideologisk makt och inte vara medveten om att ens 

handlingar är med och skapar det samma.” Ideologikritiken presenteras här som något som 

inte längre är begränsad till ett marxistiskt perspektiv utan som idag anses vara ett teoretiskt 

verktyg för att analysera hur olika typer av ideologisk makt – och dominansförhållanden 

etableras i samhället i relationer mellan olika grupper.53 Enligt Ekström & Larsson kan 

nyheter liknas vid en diskurs då de ”utgör ett slags språk ” och presenterar en bild av den 

sociala verkligheten konstruerad av en institutionell verksamhet.54 Den kritiska 

diskursanalysen kan ses som ett verktyg som ”uppmärksammar hur nyhetsdiskursen 

samspelar eller förhandlar med, eller motverkar ideologier, dvs. övergripande samhällsidéer 

och deras mer eller mindre uppenbara dolda agendor, värderingar och intressen.55  

 

                                                

52 Mats Ekström & Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 267.  
53 Ibid., s. 268. 
54 Ibid., s. 272. 
55 Ibid., s. 273. 
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Kritik mot dessa kvalitativa metoder skulle kunna vara att resultatet i sig blir tolkningsbart 

och inte empiri som sådan. Därför kommer jag i den kommande analysen att ta upp flera 

möjliga tolkningar av materialet för att öka uppsatsens trovärdighet och transparens. Till 

skillnad från en kvantitativ undersökning kommer jag att gå på djupet och vrida och vända på 

möjliga tolkningar. Slutligen är det ändå jag som författare till denna uppsats som avgör och 

påverkar urvalet. Det som kan komma att skeva resultatet är att jag själv kan ”falla offer för 

en ideologisk makt och inte vara medveten om att ens handlingar är med och skapar det 

samma.”56 Genom att jag gör mig själv och läsaren medveten om sådana ideologier löpande 

hoppas jag kunna presentera en så objektiv bild som möjligt. Jag har inte något intresse i sig 

att presentera ett förskönat material eller göra ett personligt ställningstagande i och med detta.  

5.4 Material  

Materialet för denna uppsats kretsar kring och bygger på den krissituation som uppstod i och 

med Uppdrag gransknings reportage ”Brännbart mode”. För att presentera en nyanserad och 

utvecklad bild av denna kris kommer även material från H&M och tidigare 

hållbarhetsstrategier i samband med detta område användas, detta som en del av denna 

uppsats bakgrundskapitel. Med H&M syftar i denna rapport enbart modekedjan H&M, inte 

deras andra varumärken som hör till samma koncern.  

5.4.1 Uppdrag granskning ”Brännbart mode” 

Uppdrag gransknings reportage ”Brännbart mode” från 2017 avsnitt 14 handlar om att H&M 

påstås bränna ett flertal ton kläder per år, vilket företaget  inte ville bekräfta trots att 

journalisterna och programmet påstår sig ha bevis för detta. Programmet är totalt 59 minuter 

långt och producerat av Ali Fegan.57 Vad som kommer att analyseras ur detta program är en 

intervju ur programmet med den tillförordnade hållbarhetschefen Cecilia Strömblad och 

reportern Janne Josefsson. Denna intervju är ca sex minuter lång. Läs intervjun transkriberad i 

bilaga 1. Detta material har valts ut för att uppsatsens syfte i sig inte är att analysera själva 

programmet utan vad som sägs och hur detta framställs. På grund av detta och tidsmässiga 

skäl har dessa sex minuter valts ut som material.  

                                                

56 Ibid., s. 268. 
57 Uppdrag granskning, Brännbart mode. SVT. 2017-12-22. 
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5.4.2 Medierapporteringen  

Avgränsningen för denna uppsats är fyra stycken tidningsartiklar publicerade i samband med 

Uppdrag gransknings reportage.  Dessa artiklar är följande; Veckans Affärer: ”Varför bränner 

H&M tonvis med kläder varje år?”58, Aftonbladet: ”H&M bränner tonvis med kläder”59, 

Expressen: ”H&M bränner upp nya kläder i värmeverket”60 samt Dagens Media: ”H&M 

bränner kläder – ny törn för varumärket”. 61 Dessa artiklar har valts ut för denna studie 

eftersom de ger en god representation och är typiska exempel av medierapporteringen i 

samband med ”Brännbart mode” efter att ha studerat medierapporteringen översiktligt. Syftet 

med urvalet av dessa fyra artiklar är att utnyttja den kvalitativa forskningens fördelar och 

studera dessa på djupet.   

  

                                                

58 ”Varför bränner H&M tonvis med kläder varje år?”, Veckans affärer, 2017-10-16. 
59 Alexandra Carlsson Tenitskaja, ”H&M bränner tonvis med kläder”, Aftonbladet, 2017-11-22. 
60 Patrik Micu, ”H&M bränner upp nya kläder i värmeverket”, Expressen, dina pengar, 2017-11-22. 
61 Alex Hartelius, ”H&M bränner kläder – ny törn för varumärket”, Dagens media, 2017-11-23.  
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6. Källkritisk diskussion  

Den källkritiska diskussionen för denna uppsats avser att diskutera och kritiskt reflektera 

kring det tidigare presenterade materialets trovärdighet och tillförlitlighet. Denna diskussion 

berör främst Uppdrag granskning och urval ur medierapporteringen.  

Uppdrag granskning är ett av SVT:s mest sedda program och har vunnit en rad priser för sina 

reportage. Programmet kan även ses som en viktig opinionsbildare enligt Magnus Danielsson 

då det är en agendasättare och sätter på tapeten för allmänheten och kommande journalister 

hur begreppet granskande tv-journalistik ska uppfattas.62 Detta visar på programmets 

genomslagskraft och enorma inflytande. Värt att notera är att programmet granskar H&M 

men inte granskar sig själva. Viktigt kan även vara att ha i minnet att det är ett dramaturgiskt 

program och att de vill ha så många tittare som möjligt. Därför kan urvalet baseras på detta i 

syfte att locka tittare och uppmärksamhet. Urvalet visar på tendenser att bekräfta den redan 

presenterade tesen. För att stärka bilden av detta används t.ex. bilden av rök som kommer ur 

en skorsten genomgående i hela reportaget, en bild som anspelar på kapitalismen och 

industrialiseringen.  

För att kunna göra en källkritisk analys av de tidningsartiklar som kommer att analyseras i 

denna uppsats anser jag att det är viktigt att reda ut vad det kan finnas för olika syften med 

dessa artiklar publicerade på plattformar med vinstintresse, alltså inte ideella. Ett av dessa och 

det starkaste syftet skulle kunna vara vinstintresse. Medielogiken som sådan blir alltså att de 

skriver om sådant som adderar ”klick” av besökarna. Samtliga artiklar är sekundärkällor som 

refererar till primärkällan Uppdrag granskning, vilket i sig kan vara problematisk. Vissa 

artiklar lyfter in andra källor för att stärka trovärdigheten. Syftet i sig är inte att studera och 

använda mig av faktan i dessa artiklar (där det kan vara problematiskt att källorna är baserade 

på Uppdrag granskning), utan detta i sig bildar min empiriska grund och analytiska intresse.  

Slutligen lyfter jag i denna källkritiska diskussion H&M:s egna kommunikation. Detta 

kommer mer ingående att analyseras senare i uppsatsen men vissa aspekter kan vara av vikt 

att belysa redan nu. Ett av dessa är att det är problematiskt att kontrollera informationen de 

uppger och att de själva väljer vilken information de publicerar via sina kanaler.  

                                                
62 Danielsson, s. 26.  
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7. Resultatredovisning   

Resultatet i denna rapport är strukturerat att inledningsvis övergripande presentera den kodade 

intervjun i slutet av programmet ”Brännbart mode” vilket följs av medierapporteringen i 

samband med detta. Efter detta följer en djupare analys av varje tema och slutligen illustreras 

resultatet i en tankekarta.   

7.1 Intervjun i Uppdrag granskning  

Intervjun vilket är föremål för analys är totalt sex minuter lång (se bilaga 1 för hela intervjun 

transkriberad) och är den sista scenen i reportaget ”Brännbart mode”. Denna scen och intervju 

bygger på att journalisten Janne Josefsson ställer frågor till Cecilia Strömblad Brännsten 

vilket presenteras som tillförordnad hållbarhetschef på H&M. Ämnen och teman vilket 

genomsyrar intervjun är miljö och ansvar.  

Vid en första genomgång och analys kretsar hela intervjun om miljö och om hur företag likt 

H&M förstör denna samt vad textilproduktion får för konsekvenser. I följande citat av 

Strömblad Brännsten summeras dessa teman.  

 ”Det är vårt ansvar gentemot kunderna och vår lagliga skyldighet att vi inte säljer produkter 

som kan vara skadliga i våra butiker. Från ett miljöperspektiv så vill vi självklart att 

produkterna ska ha så lång livslängd som möjligt. Att de ska användas och återanvändas. Vi ser 

textilier som en värdefull resurs. Men också från ett miljöperspektiv anser vi också att man 

inte ska föra vidare produkter eller ämnen som är skadliga i slutna kretslopp.”63 

Utifrån ett miljöperspektiv talar Strömblad Brännsten om att produkterna ska ha så lång 

livslängd som möjligt samtidigt som företaget ser textilier som en värdefull resurs. Strömblad 

Brännsten säger även att det är företagets ansvar att kontrollera sina produkter och likställer 

även detta med deras lagliga skyldighet.   

Vid analys av osynliga strukturer i intervjun och utifrån diskursanalysens ideologikritik går 

det går att identifiera ett flertal dominansförhållanden i denna intervju. Ett tydligt sådant 

exempel är maktbalansen mellan man och kvinna. Josefsson besitter även större makt över 

Strömblad Brännsten i och med att det är han som ställer frågorna och styr vad intervjun skall 

handla om.  

                                                
63Uppdrag granskning, Brännbart mode. SVT. 2017-12-22. 
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Josefsson avbryter Strömblad Brännsten ca sex gånger under intervjun. Detta ger tittaren en 

upplevelse av att det är Josefsson som har ett övertag i denna intervju. Detta kan även tolkas 

uppfylla tittarens förväntningar på honom som reporter när han avbryter Strömblad Brännsten 

då det uppfattas som att det är han som har rätt i denna fråga.  

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv som tittar på vad i samhället texten är en del av eller 

försöker motverka kan detta tolkas som att programmet försöker motverka företagets 

textilbränning, vilket kan ge uppfattningen att syftet med reportaget är att verka för en bättre 

mer hållbar värld. Ur ett miljöperspektiv förmedlas att det inte är hållbart att bränna 

funktionsdugliga plagg. Senare i analysen kommer det analyseras vidare hur programmet är 

en del i att skapa ”krisen” och hur detta spelar in.  

7.2 Tidningsartiklarna  

Veckans affärer publicerade artikeln ”Varför bränner H&M tonvis med kläder varje år?” den 

16 november.64 Denna artikel publicerades alltså innan Uppdrag gransknings reportage hade 

sänts på SvT och i artikeln refereras till ett nytt avslöjande: ”H&M bränner tonvis med 

oanvända kläder varje år, enligt ett nytt avslöjande Artikeln innehåller en kommentar från 

H&M: "De enskilda produkter som medier refererar till har testats i externa laboratorier. 

Produkterna uppfyller inte våra högt ställda säkerhetskrav och har därför stoppats i enlighet 

med våra säkerhetsrutiner" kommenterar H&M i ett uttalande till Veckans Affärer.” 

Veckans affärer har tematiserat artikeln och enligt dem ”taggat” den med; H&M och svenska 

bolag. Två bilder hör till artikeln och är presenterade intill varandra. Den ena bilden tolkas 

likna en indisk kvinna som tittar ner och kan antas syssla med någon typ av textiltillverkning. 

I den högra bilden syns Karl Johan Persson, VD för H&M när han står bredvid en stor 

kaffeapparat. Genom Veckans affärers bildval ställer de maktförhållanden mot varandra. Åt 

ena sidan en textilarbetare och åt andra sidan VD:n för företaget intill en kaffeapparat. 

Diskursen utifrån detta kan tolkas att handla om kapitalismens och arbetarklassens skillnader 

och olikheter.   

I artikeln ”H&M bränner tonvis med kläder” av Alexandra Carlsson Tenitskaja för 

Aftonbladet och publicerad den 22 november 2017 bygger den enbart på uppgifter från 

                                                
64 ”Varför bränner H&M tonvis med kläder varje år?”, Veckans affärer, 2017-10-16. 
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Uppdrag granskning reportage och inga ytterligare källor presenteras.65 Aftonbladet själva har 

tematiserat artikeln till att skriva att den handlar om följande; miljöfrågor, H&M och 

Västerås. Till artikeln hör en bild på VD Karl Johan Persson samt hans föregångare och far 

Stefan Persson, son till H&M: s grundare Erling Persson. De är fotograferade utifrån ett 

grodperspektiv där de ser ut att stå på en scen och i bakgrunden syns H&M:s logga på en tv-

skärm samt en produktbild på två kvinnor i naturen. Männen bär båda kostym och Stefan 

Perssons kavajärm har åkt upp så man ser vad som kan antas vara en exklusiv klocka, vilket 

skulle kunna signalera makt. Bilden i sig har inget med reportaget att göra utan detta skapar 

en kontrast till den övriga artikeln. 

Även Expressen publicerade artikeln ”H&M bränner upp nya kläder i värmeverket” samma 

dag som Aftonbladet (den 22 november).66 Artikel författad av Patrik Micu och bygger på 

uppgifter som framkom i programmet och refererar även till Swerea, Naturvårdsverket samt 

miljöminisiter Karolina Skogs kommenterar i programmet. Artikeln har publicerats under 

kategorin ”Dina pengar” och relaterade ämnen uppges vara; Västerås, Uppdrag granskning, 

H&M, Naturvårdsverket samt Karolina Skog. Denna artikel innehåller fyra bilder. En bild 

visar H&M:s logga, en annan en avfallsanläggning, den tredje en stor hög med jeans och den 

sista är en bild på miljöminister Karolina Skog. Dessa bilder ger en god bild och 

representation av vad artikeln handlar om. Syftet med detta skulle kunna vara på grund av att 

läsaren ska kunna titta på just bilderna och rubriken för att få sig en uppfattning om vad 

artikeln handlar om.  

Även Dagens Media rapporterade kring detta och publicerade artikeln ”H&M bränner kläder 

– ny törn för varumärket” skriven av Alex Hartelius den 23 november.67 Hartelius säger sig ha 

kontaktat H&M:s svenska presskontakt Amanda Larsson via mail som svarar på kritiken som 

framkom i programmet. Refererar likt Expressen till uppgifterna från Swerea och 

Naturvårdsverket hur textilproduktionen påverkan miljön. Artikeln innehåller en bild, vilket 

är en mörk dyster bild på en stad i kvällsljus där man ser rök i förgrunden. Detta refererar till 

programavsnittet där denna bild visas ett flertal gånger. En underliggande ideologi vilket går 

att identifiera genom detta bildval av rök är, industrier och kapitalism vilket har utmynnat från 

industrisamhället.  

                                                

65 Alexandra Carlsson Tenitskaja, ”H&M bränner tonvis med kläder”, Aftonbladet, 2017-11-22. 
66 Patrik Micu, ”H&M bränner upp nya kläder i värmeverket”, Expressen, dina pengar, 2017-11-22. 
67 Alex Hartelius, ”H&M bränner kläder – ny törn för varumärket”, Dagens media, 2017-11-23. 
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7.1.2 Likheter och skillnader mellan artiklarna  

Genomgående refererar samtliga artiklar till Uppdrag granskning. Två av artiklarna refererar 

till samma källa Swerea och Naturvårdsverket. Ingen av artiklarna presenterar någon 

källkritik eller ifrågasätter Uppdrag gransknings reportage. Vad som skiljer artiklarna åt är 

hur de paketerar innehållet och vad skribenternas huvudsakliga fokus är. Ett flertal teman 

stämmer överens men det finns skillnader. Ett tydligt exempel på olika angreppssätt hos 

skribenterna på respektive tidning är rubriksättningen. Samtliga rubriker innehåller ordet 

”bränner” samt ”H&M”, så detta är inget som urskiljer dem ifrån varandra. Det som istället 

skiljer dem åt är de har olika angreppssätt i förhållande till detta. Veckans affärer ställer en 

mer frågande rubrik; ”Varför bränner H&M tonvis med kläder varje år?” Aftonbladet och 

Expressens rubriker ”H&M bränner tonvis med kläder” samt ”H&M bränner upp nya kläder i 

värmeverket”  har inte en ifrågasättande utgångspunkt. Dagens Media lyfter rubriken 

ytterligare en nivå när även varumärke tas upp ”H&M bränner kläder – ny törn för 

varumärket”.  

Aftonbladet, expressen och dagens media refererar mer till själva programmet och den 

situation som uppstått medan Veckans Affärer har en mer reflekterande rubrik. Vid analysen 

av detta blir det viktigt att analysera vad syftet är med rubriker för kommersiellt drivna 

tidningar. Tidningar finansieras av annonsintäkter och vill alltså väcka intresse med laddade 

rubriker. H&M är ett av Sveriges största och kända företag och diskursen blir att detta är 

mycket intressant och intresserar många. Artiklarna har genom att studera rubrikernas 

innehåll skiftande angreppssätt på denna kris men själva rapporteringen om den i väldigt 

enhällig.  

7.3 Presentation av sammanställda teman  

Vid en sammanställning av det ovan presenterade temana och exemplifierade koderna utifrån 

en tematisk analys kan man tydligt utläsa nyhetsrapporteringens teman. Dessa är följande; 

miljö, källhantering samt etik och ansvar. Se figur 3 på sidan trettiotre för sammanställd bild i 

syfte att illustrera denna tematisering.  

Det mest övergripande temat för samtliga artiklar är miljö. Till miljö kopplas konsekvenser av 

textilproduktion vilket även klassas som ett undertema till detta, vilket genomsyrar samtligt 

material. Miljö kan tolkas som användningen av naturresurser samt påverkan på klimatet. 

Kemikalier är även ett genomgående tema och något samtligt material belyser. Strömblad 
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Brännsten uppger i intervjun med Uppdrag granskning att företaget har en strikt 

kemikalierestriktionslista samt gör över 40 000 kemikalierester. Även vattenåtgång för de 

plagg som bränts lyfter samtligt material fram. I intervjun i Uppdrag granskning belyser även 

Josefsson frakten och skeppningen av textilierna, ”men varför skeppas hundratals ton kläder 

över världen som sen bränns?”. Materialet tar inte upp CSR (corporate social responsibility) 

som term men talar om företagets ansvar för miljön vid sin textilproduktion och förbränning. 

Detta illustreras ytterligare i temat etik och ansvar.  

Ytterligare ett genomgående tema i det kodade materialet är etik och ansvar, med skuld och 

moral som undertema. I varje artikel förmedlas det att det inte är etiskt försvarbart att bränna 

funktionsdugliga kläder. Ett exempel på detta är följande citat ur artikeln från Expressen; ”Nu 

kritiseras H&M för att man liksom andra företag tillverkar stora mängder kläder, fraktar dem 

över världen för att sedan bränna upp dem på grund av olika kvalitetsproblem.”68  

Intressent är även att belysa det faktum att allt ansvars läggs på företaget och inget på 

kunderna. Ingen artikel ifrågasätter kundernas efterfrågan på nya varor och konsumtion. 

Ytterligare ett exempel på detta tema är följande citat ur artikeln publicerad i Veckans affärer; 

”Det rimmar ju uppenbarligen illa med deras hållbarhetsprofil och de signaler de sänder ut”, 

säger Esben Rahbek, professor i socialt ansvarstagande, till TV2.”69 Detta kopplar även ihop 

etik och ansvar med miljö. Medierapporteringen ifrågasätter alltså de etiska principerna vid 

denna textilbränning. Ansvar och etik appliceras alltså på företaget och inte på 

konsumenternas efterfrågan. Detta kan även tolkas utifrån teorin om Nextopia och 

förväntningssamhället, där normer kan kopplas samman med förväntningar på företag. Men 

om detta stämmer överens med samhällets förväntningar på textilföretag så indikerar det att 

detta inte är något nytt utan samhället förväntar sig liknande händelser. Detta kan även 

kopplas samman med skuld och moral. H&M får skulden för detta och företagets moral 

ifrågasätts.  

Det sista temat som presenteras är källhantering. Detta tema belyser artiklarnas förhållande 

till källor och information som presenteras. Samtliga artiklar är bundna och refererar till 

programmet Uppdrag granskning, och visar därför även på ett beroende till programmet. 

Både Dagens media och Expressen refererar till samma källor, Swerea och Naturvårdsverket. 

                                                

68 Patrik Micu, ”H&M bränner upp nya kläder i värmeverket”, Expressen, dina pengar, 2017-11-22. 
69 ”Varför bränner H&M tonvis med kläder varje år?”, Veckans affärer, 2017-10-16. 
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Även dessa källor används i programmet. Veckans affärer presenterar ett kort uttalande H&M 

gjort till tidningen vilket kan tolkas som att de lyfter in ett annat perspektiv i artikeln och blir 

mer oberoende till Uppdrag granskning. Expressen refererar till miljöminister Karolina Skogs 

uttalande i programmet. Ingen av artiklarna ifrågasätter några uppgifter eller framför något 

tvivel eller källkritisk angreppssätt mot uppgifter som presenteras i programmet. Inte heller 

Uppdrag granskning presenterar något av detta. Artiklarna är mer eller mindre tendentiösa 

och presenterar ensidiga åsikter utan triangulering, med undantag i Veckans affärer där H&M 

får komma till tals.  

Det kan tolkas vara problematiskt att de övervägande använder och refererar till samma 

källor. Detta leder uppsatsen närmare dess frågeställningar och detta kommer att diskuteras 

ytterligare och mer ingående senare i den kommande analysen. I intervjun med Janne 

Josefsson och Cecilia Strömblad Brännsten så är beroende även centralt. Det är Uppdrag 

granskning och Josefsson som innehar det största inflytandet och makten över intervjun. Det 

är programmet som valt frågor och infallsvinklar. H&M är således i beroendeställning till 

Uppdrag granskning.  

 

 

Figur 3: Sammanställning av teman  
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8. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras ovan presenterade empiriska resultat utifrån 

uppsatsens tidigare presenterade teoretiska ramverk samt en ansats att besvara de presenterade 

frågeställningarna.  

8.1 Att hamna in the public eye 

Kitemodellen av McQuail visar på sambandet mellan eliten, mediabevakningen och att den 

publika debatten kan leda till att en organisation hamnar in the public eye (i det publika ögat). 

Denna används i syfte och som förklaringsmodell att förstå hur krisen uppkom. 

Mediabevakningen har tidigare presenterats ovan och analyserats tematiskt vilket är en av 

beståndsdelarna i modellen.  

Utifrån den tidigare analysen av artiklarna samt avsnittet från Uppdrag granskning kan man 

använda detta för att exemplifiera kitemodellen. Det finns samband mellan mediebevakningen 

och den publika debatten. Mediebevakningen kan påverka den publika debatten och på grund 

av sitt inflytande påverka och förändra den. I denna uppsats tidigare forskning presenterades 

Magnus Danielssons avhandling om Uppdrag granskning, Danielsson menar på att 

programmet ”Konstruerar institutionell identitet samt formerar, reproducerar och legitimerar 

journalistikens egen makt och legitimitet då de presenteras i rättsnarrativ form.”70 Detta kan 

användas som exempel för sambandet mellan mediebevakningen och den publika debatten. 

Danielsson använde sig utav en narrativ metod för detta, i denna uppsats har istället en 

tematisk samt diskursanalytisk metod använts. Dessa metoder har gemensamt att de hjälper 

till att berätta något om (och undersöka) avsändarna bakom.  

Enligt Danielsson byggs berättelsen med tanke på att utforma den historia man föreställt sig, 

medvetet eller undermedvetet.71  Detta skulle kunna tolkas som att även medieproducenterna 

fallit offer för den publika debatten och anpassar sig efter denna.  Även L´Etang är inne på 

detta när hon att skriver att media presenterar och förpackar ett issue eller en händelse som 

har befunnit sig på mediernas agenda en tid att detta utgör ett ramverk. 72 Detta skulle kunna 

användas i syfte att förklara varför de teman som genomsyrat denna uppsats och att materialet 

                                                

70 Magnus Danielsson, Den granskande makten: Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag 
granskning. Diss., Stockholms universitet, 2016. 
71  L´Etang, s. 78. 
72 Ibid., s. 76.  
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är utformat på det sätt det är. Detta visar på att utformningen inte är någon slump och även att 

avsikten bakom kan vara det.  

Ovan har den huvudsakliga tyngdpunkten varit på de övriga beståndsdelarna i modellen och 

ej på eliten. Eliten kan här tolkas som de som besitter makt. Exempel på detta skulle kunna 

vara politiker eller inflytelserika personer. Dock finns det en skillnad mellan reell makt och 

fiktiv makt. I artikeln ”H&M Bränner upp nya kläder i värmeverket” från Expressen refereras 

det till miljöminister Karolina Skog följande;  

Miljöminister Karolina Skog reagerar bland annat på uppgiften om höga halter av kemikalier i 

kläderna.– Det innebär en oerhört stor miljöpåverkan, och om de går rakt till förbränning - helt 

i onödan. All miljöpåverkan är ju dålig men man kan ju känna en större frustration över den när 

den inte ens en gång blir till användbara produkter, säger Karolina Skog till SVT.73 

Trots att miljöministern tillhör eliten i denna definition kan hon inte påverka företagets 

textilhantering. Detta indikerar på frågor om makt i samhället och om inte hon som 

miljöminister kan känna annat än frustration över detta, vem har då makten att påverka detta 

om det inte kan regleras i lagstiftningen.  H&M har inte brutit mot någon lag i och med 

textilförbränningen, utan istället bryter de mot ett etiskt lagverk. Alltså behöver det inte 

innebära att eliten kan påverka bara för att den innehar makt, det intressanta är istället att 

undersöka om den är reell eller fiktiv. I detta avseende kanske det är Janne Josefsson som har 

störst makt att placera händelser på mediernas agenda, och H&M som har makten att faktiskt 

förändra produktionskedjan. Problemet uppstår dock när H&M säger sig inte gjort något fel 

och att plaggen var farliga, när media visar på det motsatta. Detta är även ett exempel på 

agenda setting och som visar på att den starkaste komponenten och delen med mest inflytande 

i kitemodellen är mediabevakningen.  

8.2 Förtroendekapital   

Förtroendekapital kommer nedan användas i syfte att förklara krisens uppkomst och 

bakomliggande faktorer. Enligt L´Etangs teori om förtroendekapital bidrar PR-aktiviteter till 

att bygga upp förtroendekapital och vid en eventuell kris kan detta lindra konsekvenserna av 

den. H&M:s projekt ”Garment Collecting”, vilket presenterades i uppsatsens 

bakgrundskapitel kan användas som exempel för detta.  

                                                
73 Patrik Micu, ”H&M bränner upp nya kläder i värmeverket”, Expressen, dina pengar, 2017-11-22. 
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För att kunna argumentera för att detta projekt är ett exempel på en sådan PR-aktivitet är det 

viktigt att utgå ifrån syftet och ifrågasätta detta. Företaget säger sig startat detta projekt då det 

anser att kläder förtjänar bättre öde än att hamna på soptippen. Just detta syfte blir extra strakt 

med tanke på reportaget ”Brännbart mode”. Huruvida H&M byggt upp förtroendekapital med 

hjälp av detta är svårt att uttala sig om men företaget säger sig vara aktivt inom välgörenhet 

och hållbarhetsarbete. En annan tolkning av detta är att detta projekt istället fungerar tvärt om 

och istället för att bygga upp förtroendekapital skadar företagets trovärdighet och rykte.  

Ett exempel på detta är att företagets tidigare hållbarhetsarbete används för att kritisera de nya 

uppgifterna och används emot förteget. Exempel på detta är följande citat ur de analyserade 

artiklarna från Aftonbladet och Expressen. “Det rimmar ju uppenbarligen illa med deras 

hållbarhetsprofil och de signaler de sänder ut”, säger Esben Rahbek, professor i socialt 

ansvarstagande, till TV2.” I Expressens artikel går följande att läsa; ”Stora mängder oanvända 

kläder har bland annat skickats i en plomberad container till värmeverket i Västerås. Detta 

samtidigt som modegiganten framhåller vikten av återanvändning och hållbarhet.” Detta är 

exempel på hur H&M:s tidigare rykte används vid medierapporteringen av krisen. Inte i 

någon av artiklarna står det specifikt om projektet ”Garment Collecting”.  

Detta visar på reflexiviteten vid en PR-aktivitet och att det är svårt att veta hur något kommer 

att tolkas och att detta i sin tur kan påverka den egna organisationen. Syftet med PR-

kampanjer likt detta kan vara god men detta kan istället skada företaget.  Detta leder vidare 

till frågan huruvida varför företag i så fall syssla med hållbarhetsprojekt likt detta. Detta 

skulle kunna leda till att företag likt H&M blir mindre benägna att kommunicera ut 

hållbarhetsprojekt om det riskerar att få motsatt effekt och istället skada organisationen. 

Detta leder uppsatsen vidare in på hållbar och icke hållbar kommunikation och om det 

går att kommunicera hållbarhet när affärsmodellen inte är helt igenom hållbar.   

8.3 Hållbara strategier och affärsmodeller 

Huvudtesen kring hållbar kommunikation enligt Parment och Ottossons att 

marknadskommunikation i sig inte kan vara hållbar, ifall det budskap som kommuniceras inte 

bygger på en hållbar grund och att genuint hållbar kommunikation kan endast organisationer 
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med hållbara strategier och affärsmodeller.74 Med detta i beaktning kan man ifrågasätta 

huruvida H&M:s affärsmodell och strategier någonsin kommer klassas som hållbara. Enligt 

artikeln ”H&M bränner nya kläder i Sverige” i Expressen samt i Uppdrag gransknings 

intervju framkommer det att företaget förklarar att alla giftiga kemikalier kommer tas bort ur 

tillverkningen inom två år. Räcker detta för att klassas som ett hållbart företag? För att svara 

på denna fråga så måste vi definiera vad som menas med hållbara strategier och 

affärsmodeller. Enligt regeringskansliet innebär hållbart företagande följande:  

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Ansvarsfulla och 

nytänkande företag bidrar till att lösa samhällets utmaningar genom att minimera risken för 

negativ påverkan och ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår genom nya, innovativa och 

värdeskapande affärsmodeller. Regeringen ser hållbart företagande som centralt för svenska 

företags utveckling.75 

Enligt Parment och Ottosson är det underliggande och centrala budskapet att 

marknadskommunikation måste integreras i företagets vidare hållbarhetsstrategi för att 

betraktas som hållbar. 76 Detta är något som H&M säger sig göra i företagets 

hållbarhetsstrategi, vilket presenterats i uppsatsens bakgrundskapitel. Alltså har H&M gjort 

detta som Parment och Olofsson beskriver, men den kris som denna uppsats kretsar kring 

visar på något annat. Detta visar på problematiken med att säga sig värna om hållbarhet och 

ha en hållbarhetsstrategi och sedan inte leva upp till den på alla plan. Detta kan 

sammankopplas med tidigare analys om förtroendekapital och dess problematik.  

Den 26 oktober 2016 beslutade Sveriges riksdag om krav på redovisning och upprättandet av 

hållbarhetsrapport samt hållbarhetsarbete för stora företag.  Rapporten skall innehålla 

information om på vilket sätt företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, 

mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption.77 Detta skulle kunna innebära att 

företag likt H&M känner sig tvungna att få det att låta som att de gör något aktivt inom 

hållbarhet, men det kan ifrågasättas huruvida detta faktiskt innebär att de gör något. Detta 

skulle detta kunna liknas med påtvingad hållbar kommunikation och i sin tur kunna knytas 

ihop med L´Etangs teori om förtroendekapital. Nackdelen med detta beskriver L ´Etang vara 

är att företag kan utveckla osammanhängande, oklara och reaktiva förhållningssätt till deras 

                                                

74 Ottosson & Parment, s. 139. 
75 Regeringskansliet, Hållbart företagande. 2016-06-28.  
76 Ottosson & Parment, s. 139. 
77 Civilutskottets betänkande 2016/17: CU2.  
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program för socialt ansvarstagande genom att de responderar på externa problem eller trender 

snarare än att definiera deras moraliska ansvarstagande på ett rationellt sätt. 78 Detta visar på 

komplexiteten och svårigheter med kommunikation om socialt ansvarstagande. Sammantaget 

visar dock detta på att sanningsenlig genomtänkt kommunikation och genuint intresse för 

ansvarstagande är en nyckel.  

Enligt Ottosson och Parment tar ca 45 procent av vd:arna upp hållbarhet och CSR i förordet 

till sina företags årsredovisningar.79 Det kan diskuteras hur väl dessa VD:ar sedan 

implementerade ett CSR-tänk på sina organisationers alla beståndsdelar. Detta kan visa på att 

det är en ”trend” att vara och tänka hållbart och att företag gärna vill rida på denna våg och att 

detta är något de gärna kommunicerar externt. Om hälften av alla företagen skulle leva upp 

till samtliga krav om hållbarhet och CSR skulle kanske vår värld se annorlunda ut. Samtidigt 

kan detta visa på att agenda setting och mediebevakningens makt att påverka samhället i en 

mer hållbar riktning kan användas i syfte att påverka företagen.  

8.4 Hållbar kommunikation vs. ohållbar kommunikation  

Vad är då skillnaden mellan hållbar och ohållbar kommunikation? Tidigare presenterades 

Peatties tabell av detta (se figur 2). I denna tabell ställs dessa tydliga motpoler mot varandra. I 

tabellen ställs bland annat; ”Innebär en företagsledning som bemöter förväntningar” mot 

”Manipulerar känslor”. Detta kanske inte är något unikt för hållbar kommunikation specifikt 

utan all kommunikation. Att manipulera känslor kan tolkas som propaganda. Utifrån denna 

matris så är gränsen mellan hållbar och icke hållbar marknadskommunikation väldigt stor. 

Hållbar kommunikation kopplas inte bara samman med hållbarhet och miljö utan även mer 

övergripande med trovärdighet. En fråga att ställa är huruvida det är möjligt för en 

organisation eller företag att leva upp till samtliga kriterier för att bedriva hållbar 

kommunikation. Tabellen kan snarare därför tolkas som en norm och mål för kommunikation 

att sträva efter. ”Är alltid öppen” är ett exempel ur tabellen för hållbar kommunikation vilket 

ställs mot ”Öppen när det passar” och ohållbar kommunikation. Detta ställer höga krav på 

organisationen. I och med sociala mediers framväxt kan inte en organisation vara helt stängd 

utanför kontorstider utan de måste hålla sig tillgängliga och redo för potentiella kriser. Ett 

exempel på detta är att H&M gick ut på sin Facebooksida med ett uttalande redan innan 

                                                

78 L´Etang., s. 88. 
79 Ottosson & Parment, s. 159.  
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Uppdrag gransknings program hade sänts, och de bemötte allmänhetens upprördhet angående 

reportaget. Medielandskapet och förutsättningarna för kommunikation har förändrats sedan 

Ken Peattie utkom med boken ”Hållbar kommunikation” 1995.  

8.5 Kommunikation och transparens  

I intervjun i Uppdrag granskning ifrågasätter Josefsson H&M:s transparens.  

”Men det här handlar om alltså kanske 20 ton kläder som bränns bara i Sverige. Det står inget 

om detta i er hållbarhetsrapport. Att ni över huvud taget bränner. Varför är ni inte transparenta 

och berättar om det?”80 

Transparens är en av hörnstenarna i Peatties tabell om hållbar och ohållbar kommunikation 

(se figur nr 2) och beskrivs fungera som en motreaktion till etablissemanget och affärslivets 

slutenhet i frågor om miljöförstöring. Att detta holistiska tankesätt även kan identifieras i det 

systemteoretiskt förhållningssätt till issues management visar på att utvecklingen inom både 

kommunikation och issues management går mot att integreras mer i samhället med 

omgivningen och deras system och är inte bara är hållbar i det egna interna systemet utan 

även är fullt fungerande i det externa systemet och samhället och leva upp till kraven på 

efterfrågan och transparens. Detta kan tolkas som att H&M:s kommunikation inte är hållbar 

då den inte är fullt fungerande i det externa systemet och samhället, och kan svara på dess 

krav och efterfrågan på information och transparens. Ett exempel på detta är att Uppdrag 

granskning ifrågasatte H&M:s externa kommunikation när de själva genomförde en teknisk 

studie som undersökte kemikaliehalten i de textilier som brändes.  

Om transparens skall fungera som en motreaktion till etablissemanget och affärslivets 

slutenhet i frågor om miljöförstöring betyder detta att vi måste definiera för vem, hur och på 

vilket sätt transparens skall uppnås. Kan vara problematiskt att få etablissemanget och 

affärslivet att öppna upp sig och bli helt transparenta. För att detta ska kunna bli möjligt krävs 

incitament eller påtryckningar. Vilket tidigare presenterats krävs det mer än en lag om 

redovisning och upprättandet av hållbarhetsrapport samt hållbarhetsarbete för stora företag då 

detta inte är en garanti för att detta uppnås. Transparens är inte endast viktigt för 

etablissemanget och affärslivet utan även för media som granskar dem.  

                                                
80 Uppdrag granskning, Brännbart mode. SVT. 2017-12-22.  
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8.6 Förväntningar och media   

Utifrån teorin om Nextopia och förväntningssamhället är således svaret på krisskapandet att vi 

förväntar oss en kris och därför inträffar den. Allmänheten är således van att se hur företag 

likt H&M hamnar på mediernas agenda, och att allmänheten inte längre ifrågasätter detta. 

Samtidigt finns förväntningar på Uppdrag granskning som trovärdigt program att detta 

förstärker bilden av detta. L´Etangs teori om hur en kris eller issue hamnar på mediernas 

agenda kan komplettera Dahléns teori om Nextopia. L´Etangs teori om att det till ifall ett 

issue eller en händelse har befunnit sig på mediernas agenda en tid, är de oftast presenterade 

av media att utgöra ett ramverk. Detta är på grund av att media förenklar och klassificerar 

event eller händelser så att upprepade event paketeras i ”ytterligare en sådan händelse”.81 

Skulle vi applicera detta på de presenterade teman som trädde fram vid denna uppsats 

tematiska analys så kan vi se att artiklarna är mer eller mindre beroende av Uppdrag 

granskning och presenterar en relativt samstämmig kritisk bild av H&M. Detta kan alltså 

tolkas som att det rör sig om en kombination av förväntningar på H&M och mediernas 

paketering av händelser. 

Ytterligare ett exempel på mediernas paketering och stora påverkan är programmet Uppdrag 

granskning. Enligt Magnus Danielsson kan programmet även ses som en viktig 

opinionsbildare då det är en agendasättare och sätter på tapeten för allmänheten och 

kommande journalister hur begreppet granskande tv-journalistik ska uppfattas.82 Detta visar 

på programmets genomslagskraft och enorma inflytande som maktfaktor och kan kopplas 

samman tidigare kapitel om kommunikation och transparens. Transparens behövs inte bara 

för H&M utan även för medierna och deras granskning och rapportering. Förväntningar är 

inte statiska utan de kan komma att förändras i takt med att agendasättare skiftar och 

samhällets syn på dessa.   

  

                                                

81 L ´Etang, s. 76.  
82 Danielsson, s. 26.  
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9. Slutsats och vidare diskussion  

 

9.1 Värdekonflikt - hållbar kommunikation, vinstdrivande företag samt 

etik och moral  

Tidigare i uppsatsen diskuterats och analyserats den värdekonflikt som uppstod i och med att 

H&M säger sig värna om miljön. Samtidigt presenterade media en annan bild av att H&M 

som inte stämmer överens med och därmed sticker hål på företagets hållbarhetsstrategi. 

Företaget har inte brutit mot juridisk lag i detta avseende, utan detta kanske istället hamnar 

inom ramen för etik och moral. Detta knyter samman uppsatsens tidigare forskning och 

Duygu Turker och Ceren Altuntas studie av hållbarhetsrapporter, att möjligheten att köpa in 

produkter till låga priser har blivit en nackdel då sociala och miljömässiga förhållanden hos 

leverantörer i utvecklingsländer inte är lika utvecklade och goda som i icke utvecklingsländer. 

Värdekonflikten blir då allmänhetens förväntningar på företag likt H&M och låga priser 

samtidigt som vi har förväntningar på goda sociala och miljömässiga förhållanden. Detta är en 

värdekonflikt som är svår att lösa enbart med hållbar kommunikation.  

Hur går då hållbar kommunikation ihop med ett vinstdrivande företag likt H&M? I analysen 

har teorier presenterats som visar på att detta är en svår balansgång, men att hållbarhet och 

PR-kampanjer kan användas av företag i syfte att legitimera verksamhet samtidigt som det 

kan äventyra det tidigare uppbyggda förtroendet. I varken medierapporteringen, Uppdrag 

granskning eller den tidigare analysen har kundernas efterfrågan på låga priser beskrivits som 

en maktfaktor. Etik och moral har varit en förklaringsfaktor till krisens uppkomst, samtidigt 

kanske det är viktigt att granska sig själv som konsument och inte endast ifrågasätta 

storföretags etiska kompass utan sin egen och vad min efterfrågan på materiella ting och 

konsumtion leder till.  

Cirka fyrtiofem procent av vd:arna enligt Ottosson och Parment tar upp hållbarhet och CSR i 

förordet till sina företags årsredovisningar visar på att det är aktuellt och i tiden med 

hållbarhet. Detta tack vare att det inte endast är medierna som använder sig av agenda settning 

utan även företagsledare och företag. Utifrån ett kritiskt perspektiv väcker detta tankar om 

greenwashing. För att säga mer om detta skulle det krävas vidare forskning som fokuserar på 

detta som undersöker denna koppling.  
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9.2 Förväntningar.  Och åter förväntningar    

Denna uppsats utgångspunkt att undersöka H&M i förhållande till kris kan analyseras 

ytterligare. Främst huruvida jag själv som uppsatsförfattare är en bricka i spelet som fallit för 

grupptrycket, då jag inte är ensam om att välja detta ämne för en kandidatuppsats. Det skulle 

kunna vara problematiskt om det är medierna som styr och tematiserar världen åt oss, och att 

jag utifrån mediernas uppfattning skapat mig en bild av Uppdrag granskning och H&M och 

därför valt att skriva en kandidatuppsats om detta. Detta indikerar på vikten av källkritik, 

kritiskt självständigt tänkande samt vikten av att ifrågasätta dessa teman och inte ta ens egen 

självständighet och opartiskhet för givet.  

Vi kommer aldrig att få reda på vad som egentligen hände i värmeverket i Västerås 2017 och 

samtliga orsaker och förklaringar till denna kris. Tidigare i uppsatsen presenterades detta i sig 

inte spelat så stor roll vid själva krisskapandet utan att det finns en rad underbyggda faktorer 

som spelade in. Ett exempel på detta är att medierapporteringen ”hängde på” Uppdrag 

granskning på ett icke källkritiskt vis utan att presentera detta för läsarna. Tidigare 

diskuterades även medielogiken och att agendasättning och tematisering är en del av det. 

Företaget har redan blivit fällt i medias och allmänhetens ögon. I en tid av fake news ökar 

behovet av kritiskt tänkande och reflekterande. Kanske är det så att företag likt H&M också 

behöver göra detta och ifrågasätta hur de använder CSR i sin hållbarhetsstrategi. 

Problematiken kan ligga i att använda begrepp likt detta slentrianmässigt och på rutin istället 

för att ifrågasätta varför de använder det vilket kan leda till att begrepp likt detta urholkas.  

Sammantaget visar detta på att vi i samhället har en rad förväntningar på media liksom vi har 

förväntningar på H&M som företag. Förväntningsbegreppet kan även kopplas samman med 

diskurser i samhället och den diskursanalytiska metoden som presenterats, men för att säga 

mer om detta skulle det krävas vidare forskning som fokuserar på detta samband. Detta kan 

tolkas som att krisen uppstår när förväntningarna inte stämmer överens. Är det då enbart 

negativt för H&M att befinna sig på mediernas agenda, eller är det så att det kan finans något 

positivt med detta? Det finns ett känt vedertaget citat av Oscar Wilde som sätter fingret på 

detta; ”The only thing worse than being talked about is not being talked about.”83 Detta 

väcker frågor huruvida det verkligen kan vara så att all publicitet är god publicitet och att det 

                                                
83 The Phrase Finder, The meaning and origin of the expression: There is no such thing as bad publicity.  
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värsta som kan hända för företag är att bli bortglömda och verka i det dolda. Likt kopplingen 

mellan greenwashing och CSR i årsredovisningarna skulle det krävas mer forskning inom 

detta som undersöker sanningshalten i detta påstående. Det skulle även kunna vara 

problematiskt ifall det är så att företag likt H&M ”tar över” agendan och att andra händelser i 

samhället och kriser som bör granskas inte blir granskade på grund att det inte skulle skapa 

lika stor uppmärksamhet och publicitet. Detta resonemang utgår ifrån att medierna är 

kommersiellt drivna och skriver om sådant som generar intäkter. Uppdrag granskning som är 

en del av public service och inte vinstdrivande skulle kunna agera motpol till detta. Men, 

programmet styrs av tittare och dess narrativa uppbyggnad är ett exempel på att det även 

handlar om underhållning och likt det Danielsson poängterar i sin avhandling, byggs 

berättelsen med tanke på att utforma den historia man föreställt sig, medvetet eller 

undermedvetet. Alltså styrs detta inte alltid rationellt.  

I uppsatsen presenteras och sammanställs denna kris och uppmuntrar till reflektion i en tid av 

Nextopia där kommunikation är ett komplext vapen och maktfaktor.  

 

 

 
 



 
44 

  
10. Käll- och litteraturförteckning  

 

Tryckta källor  

Balnaves, M., Hemelryk Donald, S., Shoesmith, B. (2009). Media theories & Approaches: A 

global perspective. PALGRAVE MACMILLIAN: LONDON 

Bergglez, P., Olausson, U. (2012). Mediesamhället: centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Braun, V., Clarkes, V. (2006). Using thematic analysis in psychology: Qualitative research in 

Psychology. University of the West of England. 

Dahlen, M. (2008). Nextopia: livet, lyckan och pengarna i förväntningssamhället. Stockholm: 

Voltante. 

Danielsson, M. (2016).  Den granskande makten: Institutionell identitet och rättsnarrativ i 

SVT:s Uppdrag granskning. Diss., Stockholms universitet. 

Ekström, M., Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

L’Etang, J. (2008). Public Relations. Concepts, Practice and Critique. London: SAGE. 

Ottosson, M., Parment, A. (2013). Hållbar marknadsföring. Hur sociala miljömässiga och 

ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Peattie, K. (1995). Grön marknadsföring. Att möta den gröna utmaningen. Lund: 

Utbildningshuset studentlitteratur. 

 

Tv-program 

Uppdrag granskning (2017). Brännbart mode. Sveriges television, SVT 22 november. 

https://www.svtplay.se/video/15966586/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-18-



 
45 

avsnitt-14                                                                                                                               

Hämtad: 2018-03-10 

Elektroniska källor  

About H&M. H&M:s hemsida.                                                               

http://about.hm.com/en.html                                                                                                   

Hämtad: 2018-04-13 

Carlsson Tenitskaja, A. (2017-11-22). H&M bränner tonvis med kläder. Aftonbladet. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ngRr05/hm-branner-tonvis-med-klader                    

Hämtad: 2018-04-14 

Dahlén, M., Thorbjørnsen H., Sjödin H. (2011). “A Taste of “Nextopia”: Exploring 

Consumer Response to Advertising for Future Products”, Journal of Advertising, 40 (4), 33–

44. 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/283770/Thorbjornsen_ATaste.pdf?sequ

ence=3                                                                                                                                         

Hämtad: 2018-05-02   

Facebook. (2018-10-05). Nej vi bränner inte. H&M.  

https://www.facebook.com/search/top/?q=H%26M%20nej%20vi%20br%C3%A4nner%20int

e                                                                                                                                            

Hämtad: 2018-05-02   

Hartelius, A. (2017-11-23). H&M bränner kläder – ny törn för varumärket. Dagens media. 

https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/h-m-branner-klader-ny-torn-for-varumarket-

6885397                                                                                                                               

Hämtad: 2018-04-14 

Micu, P. (2017-11-22). H&M bränner upp nya kläder i värmeverket. Expressen. 

https://www.expressen.se/dinapengar/hochm-branner-nya-klader-i-sverige/                       

Hämtad: 2018-04-14 

Sampurna Panigrahi, S., Srinivasa Rao. (2018). A stakeholders’ perspective on barriers to 

adopt sustainable practices in MSME supply chain: Issues and challenges in the textile 

sector, Research Journal of Textile and Apparel, Vol. 22. 



 
46 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/RJTA-07-2017-0036                                                                       

Hämtad: 2018-04-12      

Sustainability vision and strategy. H&M:s hemsida.                      

http://about.hm.com/en/sustainability/vision-and-strategy.html                                           

Hämtad: 2018-04-12 

The Phrase Finder, The meaning and origin of the expression: There is no such thing as bad 

publicity.                                                                            

https://www.phrases.org.uk/meanings/there-is-no-such-thing-as-bad-publicity.html           

Hämtad: 2018-04-13 

Turker, D., Altuntas, C. (2014). Sustainable supply chain management in the fast fashion 

industry: An analysis of corporate reports, European management journal. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815052283                             

Hämtad: 2018-04-13 

Veckans affärer, (2017-10-16). Varför bränner H&M tonvis med kläder varje år? 

https://www.va.se/nyheter/2017/10/16/kritikstorm-mot-hm-efter-pinsamt-avslojande/  

Hämtad: 2018-04-14 

 

Offentligt tryck  

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU2. Företagens rapportering om hållbarhet och 

mångfaldspolicy. Stockholm: civilutskottet                           

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/foretagens-rapportering-om-

hallbarhet-och_H401CU2                                                                                                     

Hämtad: 2018-05-01 

Regeringskansliet. (2016-06-28), Hållbart företagande. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/hallbart-foretagande/         

Hämtad: 2018-04-28 

 

 
  



 
47 

11. Bilagor  
 

11.1 Bilaga 1: Intervju i Uppdrag granskning  

Transkriberad intervju mellan reportern Janne Josefsson och tillförordnad hållbarhetschef 

Cecilia Strömblad Brännsten ur Uppdrag granskning ”Brännbart mode” del 14 säsong 18, 

sändes 22 november 2017.  

Janne Josefsson: Cecilia Strömblad Brännsten, du är miljöchef inom H&M. Hur ser du på 

detta att ni bränner kläder i så stor omfattning?  

Cecilia Strömblad Brännsten: Det är vårt ansvar gentemot kunderna och vår lagliga 

skyldighet att vi inte säljer produkter som kan vara skadliga i våra butiker. Från ett 

miljöperspektiv så vill vi självklart att produkterna ska ha så lång livslängd som möjligt. Att 

de ska användas och återanvändas. Vi ser textilier som en värdefull resurs. Men också från ett 

miljöperspektiv anser vi också att man inte ska föra vidare produkter eller ämnen som är 

skadliga i slutna kretslopp.  

Janne Josefsson: Det låter nästan som att det är bra att bränna kläder. Men jag förstår inte, 

varför skeppas de över världen på detta vis? Det är det man undrar. Varför lämnar de 

fabrikerna i Asien eller var de nu tillverkas?  

Cecilia Strömblad Brännsten: Vi ser ju absolut att det här ör ett problem som vi vill komma 

till rätta med. Vi jobbar förebyggande med våra leverantörer för att vi inte ska hamna i 

situationer där våra säkerhetskrav inte följs. Vi jobbar förebyggande dels via genom att vi har 

en väldigt strikt kemikalierestriktionslista och vi gör över 40 000 kemikalietester för…  

Janne Josefsson: Men varför skeppas hundratals ton kläder över världen som sen bränns? 

Cecilia Strömblad Brännsten: Vi vill ju inte att det här ska hända. Därför jobbar vi 

förebyggande med våra leverantörer mot det. För att se till att det här inte ska hända.  

Janne Josefsson: Kan man inte testa om kemikalier finns i jeans innan de lämnar fabrikerna? 

Cecilia Strömblad Brännsten: det är det vi gör men i vissa fall tar testerna längre tid. Men vi 

vet och är tillräckligt säkra att innan de når försäljningslandet med båt, då vet vi svaret. Vi får 

ett testresultat innan dess. Men vi jobbar förebyggande med våra leverantörer. Vi har ett mål 



 
48 

att vi 2020 ska ha fasat ut de kemikalier som vi har identifierat som skadliga från våra 

produktionsprocesser. Och vi jobbar… Det är ett pågående arbete som sker mellan oss, våra 

leverantörer.  

Janne Josefsson: Men jag fattar fortfarande inte varför man inte stoppar det redan på 

fabriksstadiet. I det landet det tillverkas. Det är för mig helt obegripligt. Jag måste säga det.  

Cecilia Strömblad Brännsten: ibland i vissa fall skickas ordern innan vi fått testresultatet, 

och i dom fallen måste vi ta action när produkterna kommer till våra försäljningsländer.  

Janne Josefsson: Men det här handlar om alltså kanske 20 ton kläder som bränns bara i 

Sverige. Det står inget om detta i er hållbarhetsrapport. Att ni över huvud taget bränner. 

Varför är ni inte transparenta och berättar om det? 

Cecilia Strömblad Brännsten: Vi ser ju kläder som en värdefull resurs. Vi vill ju såklart 

sälja alla våra kläder i… 

Janne Josefsson: men att ni bränner, när danska TV2 frågade er sa ni att ni inte bränner 

kläder alls.  

Cecilia Strömblad Brännsten: Inte i hållbarhetsrapporten, så berättar vi inte om det här. I 

hållbarhetsrapporten så rapporterar vi om våra hållbarhetsmål… 

Janne Josefsson: Ni förnekade för danska TV2. Varför?  

Cecilia Strömblad Brännsten: jag förnekade inte att vi kommunicerar om det generellt men 

jag kanske förnekade att vi kommunicerar om det i vår hållbarhetsrapport, för det gör vi inte 

idag. i vår hållbarhetsrapport berättar vi om de hållbarhetsmål vi har, och hur vi ligger till där.  

Janne Josefsson: Men inte att ni bränner kläder. 

Cecilia Strömblad Brännsten: att bränna kläder är inget mål, utan det är en 

säkerhetsföreskrift. Vi berättar också om att vi letar efter lösningar på problemet.   

Janne Josefsson: Ni säger till era kunder att ni skänker kläder till välgörenhetsorganisationer.  

Cecilia Strömblad Brännsten: enligt mina uppgifter stämmer det, men däremot så ser vi 

såklart att de produkter vi kan skänka till välgörenhet eller till återanvändning och återvinning 

är säkra produkter. Men vi kan inte sälja dem i butiker eftersom de är defekta eller på grund 
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av att de inte lever upp till våra kvalitetskrav. I Sverige donerar vi nu för tiden kläder till Röda 

korset, fram till 2016 till Helping hands. Men vi ger också till återanvändnings och 

återvinningsföretag. Och om man lyfter blicken…. 

Janne Josefsson: Nu tar vi det konkreta… Du hör ju här… En organisation som är listad som 

mottagare på er hemsida, som står på er hemsida idag att ni skänker har inte fått någonting.  

Cecilia Strömblad Brännsten: Den informationen var tyvärr daterad. Det har vi också 

daterat er om och vi har tagit bort den därifrån. 

Janne Josefsson: nej. Det här fanns på er hemsida igår. (Håller upp ett A4 papper och visar) 

Cecilia Strömblad Brännsten: Vi har tagit bort den informationen så vitt jag vet. Vi har 

jobbat med de här organisationerna förut… 

Janne Josefsson: Nej det stämmer inte, det står där idag.  

Cecilia Strömblad Brännsten: Då får vi rätta till det.  

Janne Josefsson: men varför säger… 

Cecilia Strömblad Brännsten: Vissa av de här organisationerna jobbar vi med globalt. 

Några av dom är daterade.  

Janne Josefsson: Det står på er hemsida att ni skänker till den här organisationen, och du hör 

företrädare för den organisationen där de säger att de inte får några kläder alls. Det är ju inte 

sant!  

Cecilia Strömblad Brännsten: Det är sant… Jag såg inte vilka organisationer som står där 

men i Sverige så skänker vi till Röda korset. Tidigare skänkte vi till…  

Janne Josefsson: Det står Caritas här… 

Cecilia Strömblad Brännsten: Caritas skänker vi till i vissa av våra länder, tillexempel 

skänker vi till dem i Kroatien.   

Janne Josefsson: Aa men här får de ingenting.  
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Cecilia Strömblad Brännsten: Nej inte i Sverige. Utan vi är ett globalt företag och 

informationen som står på hemsidan är global. Men det är ett misstag om organisationer vi 

inte skänker till står där, så ska vi självklart rätta till det.  

Janne Josefsson: Tidningen Expressen avslöjade redan för sju år sedan 2010 att uppgifterna 

om att ni skänker kläder till välgörenhetsorganisationer inte stämmer.   

Cecilia Strömblad Brännsten: De produkter som är säkra men som vi inte kan sälja i våra 

butiker på grund av att de är defekta eller inte lever upp till våra kvalitetskrav kan vi antingen 

donera till välgörenhetsorganisationer eller skicka till återanvändning. Vi jobbar med olika 

partners här på våra olika marknader.  

Janne Josefsson: Men än idag stämmer inte detta, till och med det ni påstår på hemsidan 

idag. Nu i detta ögonblick stämmer inte.  

Cecilia Strömblad Brännsten: Och det beklagar jag, och då får vi se över den listan. Enligt 

de uppgifter jag hade så har vi tagit bort informationen.  

Janne Josefsson: Tack ska du ha.  

 

 

 


