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Sammanfattning 
Studiens syfte är att göra en kvantitativ undersökning av konsumenternas åsikt mot Corporate 

Social Responsbility med en avgränsning till modeföretaget H&M med målet är att kunna 

kartlägga en generaliserande åsikt bland konsumenterna. Till hjälp kommer det användas 

teorier om CSR, Public Relations och innebörden av Varumärket. Studiens fokus kommer 

rikta sig mer åt områdena inom CSR som är ekonomisk, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Den utvalda metoden för att samla in information var med en webbenkät som 

skickades ut till utvalda Facebook grupper med inriktningen på mode och skönhet. Enkätens 

struktur består av fyra delar som inriktar sig på olika områden. Första delen handlar om 

respondentens vanor kring företaget som sedan följs upp av frågor om H&Ms Image i både 

reklam och nyhetsmedier. Sedan följs det upp av en CSR del men med andra ordval eftersom 

alla inte har kunskapen av begreppet CSR och avslutningsvis kommer en demografi del. 

Majoriteten av de som besvarat enkäten har aldrig läst H&Ms hållbarhetsrapport som finns 

tillgängligt på deras hemsida. Detta kan bero på omedvetenheten om vad CSR är men det som 

resultatet indikerar är att de ändå har starka åsikter om H&Ms arbete inom hållbarhet. I både 

frågorna om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter fanns en tydlig tendens att åsiktenen 

mot H&M är negativ men när det gäller det miljömässiga ansvarstagandet var det inte lika 

tydlig. Det skiljde sig även mellan könen då kvinnorna var mer kritiska till detta. Det var även 

en skillnad mellan olika utbildningsnivåer då högre utbildade var mindre kritiska än dem med 

en gymnasienivå. När det gäller åsiktenen mot den image som H&M speglar sig själva i sin 

reklam var det övervägande fler som ansåg att den är positiv än negativ. Denna frågan gav 

även möjligheten att motivera med egna ord. Svaren var delvis splittrade med att H&Ms 

reklam är modern men även att de använder sig av stereotypiska smala kvinnor kroppar. Det 

resultat som studien visar är att konsumenterna anser att H&M bör arbeta mer med sitt sociala 

ansvarstagande. 
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1. Inledning 
1.1 Inledning 
Corporate Social Responsbility, förkortat CSR, är ett verktyg som många organisationer eller 

företag använder sig av idag på ett eller annat sätt. Sedan 50-talet har CSR vuxit att blivit en 

av kärnorna för att driva ett företag framåt, både av intern press men även externt (Carroll, 

1999. S. 268). Kraven från kunderna har inte minskat genom åren, det vill säga att företag har 

fler krav idag än förr kan vara svårt att avgöra men det man kan säga att de har skiftat. Med en 

mer medveten befolkning om miljöhot och mänskliga rättigheter som denna globaliserade 

värld ger oss. Sen är det också lika viktigt att använda sig av CSR som det är att låta samhället 

få veta om det. Public Relations är ett av de främsta sätten att dela information mellan företag 

och publiken, då målet inom PR är att skapa goda relationer mellan dem.  

Hennes & Mauritz är inget undantag. De släpper rapporter varje kvartal och även en 

årsrapport om hur deras mål och arbete har gått och visioner om hur företaget ska utvecklas 

till framtiden. Detta kan vara mål som att byta fossilbränslen mot förnyelsebar energi och 

återvinna spillmaterial från butiker och framställning. Detta finns på deras hemsida om 

hållbarhet där det även går att ladda ner fullständiga årsrapporter men delar av deras arbete 

finns även i butikerna, pressen och reklamer.  

Att arbeta aktivt med olika ansvarstagande som kan kallas CSR arbeten måste det ändå nå 

fram till kunderna och eventuella nya kunder, men hur uppfattar egentligen individer detta? 

Målet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie kunna kartlägga på en 

grundläggande nivå hur individerna uppfattar H&M som ett ansvarsfullt företag. Detta 

kommer ske via en webbenkät som kommer spridas inom olika utvalda målgrupper på det 

sociala nätverket Facebook. Anledningen att en studie om konsumenternas åsikt mot H&Ms 

ansvarsåtagande är viktigt beror på det stora inflytande företag som H&M har som den 

modejätten de är. 

1.2 Bakgrund 
H&M har funnits i över 70 år och har vuxit till att ha blivit en av den största butikskedjan med 

antalet butiker inom klädbranschen. Företaget har omkring 161 000 anställda och cirka 4 351 

butiker i 64 länder, med en e-handel i 35. H&Ms VD Karl-Johan Persson nämner i ett 

meddelande på deras hemsida att H&M står för hållbart mode som alla kan ta en del av, inte 

bara en liten elit: 
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We believe sustainable fashion and design should be available to everyone, not 

only to a privileged few – Karl-Johan Persson (hm.com, 2016:7). 

H&Ms grundidé passar även in på deras affärsidé som är ”mode och kvalitet till bästa pris på 

ett hållbart sätt”. I deras hållbarhetsrapport från 2016 kan man läsa om deras framtida visioner 

och mål om hållbarhet och även vart de står idag, detta finns även lätt tillgängligt på deras 

hemsida (hm.com, 2016:4–5,7). 

Under 2016 brände H&M 19 ton kläder i ett värmeverk i Västerås, totalt brändes det en 

mängd kläder bara i Sverige som motsvarar 50 000 jeans. Anledningen till varför de bränner 

kläder beror på olika faktorer, till exempel att de förstörs i transporten, mögel eller höga 

mängder av skadliga kemikalier från produktionen. H&M får inte bara kritik på grund av 

mängden kläder som går till spillo utan även för miljöpåverkan själva produktionen för till 

exempel jeans är stor. Avfallsförbrännings experten Anders Törngren från Naturvårdverket 

menar att H&M bör ta ett bättre ansvar och se till att leverantörerna upptäcker felen innan de 

skickar iväg dem, även också bli hårdare så detta inte sker från början (svt.se, 2017, 

aftonbladet.se, 2017). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur åsikterna är hos konsumenterna kring H&Ms 

arbete med miljö-/hållbarhetsfrågor. Eftersom H&M är ett av Sveriges största klädföretag som 

får relativt mycket uppmärksamhet inom medier. Företaget står för låga priser, stort utbud 

med många valmöjligheter inom mode för alla storlekar, tillgång till e-handel och butiker som 

finns över hela landet. Fokuset i denna studie kommer vara konsumenternas åsikt mot H&Ms 

sociala ansvarstagande genom deras kommunikation, PR och CSR arbete. 

1.4 Frågeställningar 
- Hur är åsiktenen mot den Image som H&M visar genom sin reklam? 

- Vilka åsikter har konsumenten gällande H&M och deras kommunikation kring sociala 

ansvar, CSR? 

o Skiljer sig den generella åsikten kring H&Ms ansvar mellan kön, ålder, 

utbildning och lön? 

1.5 Avgränsning  
Denna studie kommer avgränsas till modeföretaget H&M med inriktning på hur kundernas 

åsikt är gentemot deras CSR arbete. Sedan på grund av tidsbegränsningen kommer denna 
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studie avgränsas till mode inriktade grupper på det sociala mediet Facebook. Dessa grupper är 

inriktade på mode och skönhet, anledning till detta är att få tillgång till en målgrupp som är 

intresserad i kläder. En större avgränsning skulle ge ett starkare svar men eftersom denna 

studie är tidsbegränsad så kommer inte tiden eller resurserna räcka till för en större studie.  

Studien kommer att fokusera på hur målgruppens åsikt är till H&Ms arbete inom CSR. Hur 

individerna tolkar dem från den information de tar in från H&Ms olika källor, som reklamer, 

nyheter och även ifall de gå in och läser om deras ansvar på H&Ms hemsida. Studien kommer 

inte gå in på djupet inom H&M gruppen och deras dotterföretag utan bara fokusera på själva 

moderföretaget, inte heller göra någon kvalitativ analys av deras ansvar som man kan hitta 

under ”Våra ansvar” på H&Ms hemsida, fokuset kommer vara en kvantitativ analys av de 

svar som enkäten samlat in. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Först kommer det en inledandning till valet av ämne och 

även lite bakgrund kring det, uppföljt av frågeställningarna och syftet. Följt av tidigare 

forskning och de teorier uppsatsen kommer ta hjälp av för att besvara de frågor som ställts. I 

kaplitet material och metod beskrivs det material som studien kommer behandla och även den 

metod som valts. Sedan uppföljt en redovisande del av resultatet samt analyseringen av dem. 

Efter detta kommer slutsatser redogöras med diskussion om förbättring och förslag till 

framtida forskningar. Avslutningsvis källförteckning och bilagor. 
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2. Tidigare forskning & Teori 
CSR i sig själv är ingen egen teori och ses inte alltid som en teori. Framförallt är CSR en 

samling av olika aspekter för ett sunt företagande. Varför detta är just intressant är för hur 

aktuellt det är att driva ett företag idag. Med ett ständigt fokus från olika medier är det extra 

viktigt att vara väl förberedd för att undvika eller minimera framtida kriser som kan uppstå. 

Public Relations är ett verktyg som används för att se till att kommunikationen mellan företag 

och massan är harmonisk, PR har på grund av detta en koppling till CSR. En del av 

kommunikationen går även via ett företags varumärke och dess identitet. 

2.1 Tidigare Forskning 
En tidigare studie från 2006 av Lisa Blomberg som utgick från H&Ms arbete med CSR med 

focus på hur de har utvecklats inom detta arbete efter kriserna på 1990-talet då de fick mycket 

uppmärksamhet inom medier. Det som kom fram var att deras underleverantörer använde sig 

tidigare av barnarbete och dåliga förhållanden. Speciellt efter en dokumentär av SVT, Senaste 

mode – till vilket pris, vilket i sin tur riktade skap kritik mot företaget och vart tionde svensk 

var beredda att sluta handla hos dem. Även arbetsmarknadsministern Margareta Winberg 

manade till en konsumentbojkott mot H&M och även Landsorganisationen, LO, hotade att 

sälja sina aktier i H&M. Blombergs studie var en kvalitativ studie där hon analyserade hur 

H&M hade skildrats i massmedierna från 1997 och framåt, med en specificering om just hur 

medierna tog upp arbetsförhållandena i produktionsländerna, eftersom detta var det mest 

omtalade ämnet i debatten om H&M. (Blomberg, 2006) 

En kvantitativstudie som utförts inom H&M och deras CSR arbete med ett fokus på socialt 

ansvar är av Catharina Friberg. Hennes studie gick ut på att undersöka allmänhetens åsikter 

kring H&M och deras PR-kommunikation, ifall de kände sig medvetna om H&Ms arbete eller 

anser att informationen är otydlig. Teorierna som studien utgår ifrån är halo effect, Social 

Responsbility inom CSR, PR, Issues Management, Carrolls CSR pyramid samt varumärke 

(Friberg, 2015). 

Fribergs studie använde sig av en kvantitativ metod genom att samla in data via en enkät som 

skickades ut på det sociala mediet Facebook med målet att kunna se vilka generella åsikter 

målgruppen har när det kommer till H&M, även också ifall H&Ms arbete inom CSR 

påverkade konsumenternas köpbeslut. Det Friberg kom fram till var att majoriteten av 

målgruppen har en positiv åsikt kring företaget som helhet men det var få som antydde att 
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H&Ms CSR arbete är positivt, vilket kan bero på en svag kommunikation kring CSR från 

företaget eller saknar medvetenhet om det (Friberg, 2015). 

2.2 CSR – Corporate Social Responsibility 
I denna del kommer CSR beskrivas av tre olika författare inom ämnet. Dessa är Archie B. 

Carroll, Per Grankvist och Tom Borglund. Anledning till valet av dessa författare är för att få 

en tydligare bild av vad CSR är och vad det har för betydelse för företagen också för hur deras 

syn på CSR skiljer sig åt. Detta har även en del kritik mot sig som beskrivs mot slutet i denna 

del av kapitlet. Carrolls forskning inom CSR kan delvis ses som en tidigare forskning 

eftersom den är mer utformad som en modell för hur ett företagande går till jämfört med 

Grankvists idé om CSR som är mer en teori för hur ett företagande ska ske. 

2.2.1 Carrolls pyramid 

Archie B. Carroll menar att CSR inte är något nytt fenomen, utan man har sett att företag har 

utvecklat detta i hundratals år. Det var inte förrän runt 1950-talet som begreppet CSR kom 

fram i litteratur om hur ett företag skulle hantera sociala ansvar (Carroll, 1999:268). Carroll 

har även utformat en pyramid som innehåller de fyra delarna inom CSR, där basen har högst 

prioritering och toppen lägst. Grunden i denna pyramid är det ekonomisk, juridiskt och etiskt 

ansvarstagande sedan toppen på det filantropiskt ansvarstagande (Carroll, 1991:42). 

Carroll menar att CSR handlar om fyra olika ansvarstaganden, där de knyter an varandra för 

att ha ett välmående företag. Grunden för ett företag är att ta ekonomiskt ansvar, med detta 

menas att deras mål är att gå med vinst och vara lönsamma. Nästa steg handlar om juridiskt 

ansvarstagande som menas att man ska följa lagen. Efter det kommer etiskt ansvarstagande, 

detta steg menas att företaget ska ha god moral mot individerna och de normer som finns i 

samhället. Sista ansvaret är filantropiskt ansvarstagande, att vara en god samhällsmedborgare, 

dela med sig av resurser till samhället och förbättra livskvalitén (Carroll, 1991:42). 
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2.2.2 CSR i praktiken 

Enligt Per Grankvist kan man dela upp CSR i tre områden: ekonomiskt ansvarstagande, 

miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.  

- Ekonomiskt ansvarstagande: går ut på att gå med så mycket vinst som möjligt och 

därmed tar ansvar för sina aktieägare, med mål att trygga företagets finansiella 

ställning och ge aktieägarna avkastning för deras inventeringar. 

- Miljömässigt ansvarstagande: går ut på att driva en verksamhet som värnar om 

miljön, minska de negativa effekterna för framtiden och hållbara produkter 

- Socialt ansvarstagande: går ut på att företaget ska ta ett socialt ansvar för folkets 

hälsa, välbefinnande och goda arbetsförhållanden, även goda förhållanden för 

samhället och konsumenterna (Grankvist. 2012:27). 

Grankvist menar att dessa tre områden lever i symbios med varandra, de balanserar med 

varandra för att hålla ett företaget på en hälsosam nivå för långsiktiga mål. Därav går det inte 

att bara fokusera på en eller två av dem utan den sista. Exempel är att de lägger all fokus på 

hållbarhet eller socialt ansvarstagande men inte på ekonomisk vinst, detta kan leda till att 

förtaget inte går runt för de inte har kapitalet för att fortsätta sitt arbete utan står stilla. Eller 

bara fokusera på den ekonomiska vinsten men inte de andra två områdena vilket kan leda till 
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att deras rykte blir negativt genom att de bara ses som giriga och riskerar att förlora kunder på 

grund av detta (Grankvist, 2012:17–18). 

Med detta vill Grankvist säga att det inte spelar någon roll hur mycket ansvar ett företag tar 

för om de bara fokuserar på detta ansvar utan att gå i vinst kan de inte ta ansvar. Samma gäller 

även tvärt emot ifall de bara fokuserar på att gå i vinst utan att ta ett ansvar kommer det också 

att slå tillbaka genom att omvärlden känner att företaget bara är giriga och inte tänker på dem. 

Balansen mellan dessa områden är kritiska för ett företags välmående (Grankvist, 2012:17–

18). 

Ekonomiskt ansvarstagande 

Under de senaste decennierna har synen på hur den ekonomiska aspekten hos ett företag 

ändrats mycket. Till exempel under de senaste decennierna har frågan om ekonomisk tillväxt 

ändrats från något stötande och girigt till den främsta drivkraften. Anledningen till detta var 

att man ansåg att hållbarhet hade lika stark koppling till ekonomisk tillväxt som moral, 

eftersom du behöver ett kapital för att kunna driva din verksamhet och för att sträva mot en 

mer hållbar utveckling. Detta ändrar då synen och fler företag överkom sin rädsla att växa 

ekonomisk ifall de gjorde detta med en god omtanke (Grankvist. 2012:27). 

Enligt Grankvist berodde detta på att man började modellera om sin verksamhet så den drevs 

på ett således mer effektivt sätt, detta kan handla om att ta vara på råvaror, tid, kapital och 

människor. Ifall man använder sina resurser på ett mer effektivt sätt sparar man på sin 

ekonomi mer och kan då låta den växa medan man också ändrar sig till ett mer hållbart sätt 

(Grankvist. 2012:27). 

Miljömässigt ansvarstagande 

Grankvist menar att det finns tre gröna vågor, den första vågen kom under 1970-talet då han 

menar att det blev inne att leva mer medvetet om sin egen påverkan och diskutera det 

kapitalistiska systemets påverkan på jorden. Den andra vågen kom sedan på 1990-talet och 

den här gången handlade det mer om att minska den negativa påverkan på miljön genom att 

minska användningen av gödningsämnen och gifter, samt återvinna produkter. Detta öppnade 

också upp dörren för skapandet av produktmärken som Bra Miljöval och Svanen, för att 

hjälpa konsumenter att välja produkter som hade ett mindre fotavtryck på miljön. Även mer 

krav sattes då på företagen att välja en mer hållbar väg för att inte riskera förlora sina kunder. 

Den tredje vågen är den som vi lever i just nu, som enligt Grankvist tog fart på riktigt efter 

premiären av Al Gores film En obekväm sanning 2006. Denna gång handlar det mer om att 
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minska utsläppet av växthusgaser och istället för det vi gör som enskilda individer, påverkar 

vi hela samhällen (Grankvist. 2012:41–42). 

Socialt ansvarstagande 

Kort sagt menas socialt ansvarstagande det extra företag ger till samhället i sin helhet än bara 

betalande av skatter och ger arbete. Detta kan vara så litet som att göra så ens anställda känner 

sig trygga på arbetsplatsen och leva ett bra liv utanför arbetsplatsen för att göra produktionen 

mer effektiv på grund av mer nöjda arbetare. Till större ansvarstagande som skänka pengar till 

behövande eller inventeringar i samhället. Två exempel på detta är Jamsetji Tata och Gustaf 

Dalén som redan i början av 1900-talet såg att företaget var mer lönsamt ifall de anställda 

hade bättre förutsättningar. Både Tata och Daléns samhällen låg i närheten av fabrikerna för 

sina anställda eller ordnade de med enkel transport för dem till arbetsplatsen, Dalén 

investerade i Lidingöbanan och båttrafik från Slussen till AGA, gav det resultat. De båda 

insåg att om deras anställda kunde leva så bra och bekvämt som möjligt gav då även resultat i 

deras lönsamhet i arbetet. Tata och Dalén insåg att deras arbete med socialt ansvar inte bara 

gav bättre förmåner för sina anställda utan också ledde till en ekonomisk tillväxt (Grankvist. 

2012:91–95). 

Även om dessa två är extrema fall så var de tidiga med tanken om socialt ansvar. Det finns 

olika sätt att göra detta på, det mera grundläggande är att får en bra arbetsmiljö där de 

anställda trivs och mår bra, sen kan man också specificera detta sociala ansvar för en mer 

trivsam miljö för personer med andra kulturer eller sexuell läggning. Med detta kan man 

också använda för att försöka nå till andra målgrupper än vad man tidigare har. Detta kan man 

säga att det är ett internt socialt ansvars (Grankvist. 2012:95–96). 

Det sociala ansvaret för ett företag kan också gå utanför företagets väggar genom 

investeringar i andra länder för att öka deras levnadsstandard som när Mexikanska Cemex gav 

en möjlighet till den fattigare befolkningen att genom en avgift i veckan kunna ta ”lån” av 

Cemex för att köpa byggmaterial så de kunde bygga ut sina trånga hus snabbare. Vilket inte 

bara gynnade befolkningen utan också ökade försäljningen av byggmaterial hos Cemex. Ett 

annat exempel är när Starbucks öppnade sina första caféer i Brasilien hade den en 

välgörenhetsfest där överskottet gick till återuppbyggnad av biblioteket på Sao Paulos 

Oswaldo Aranha High Schools även så de kunde få in fler böcker för unga med målet att öka 

läskunnigheten hos unga i landet (Grankvist. 2012:120–123). 
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2.2.3 Värdeskapande CSR 

Tom Borglund beskriver CSR på ett liknande sett som Granqvist, att det är ett redskap som 

leder till bättre arbetsförhållanden, säkrare produkter, sänkta utsläpp, ökad mångfald och 

jämställdhet. För att nå detta handlar det om att företaget tar ett ansvar för de förtroendefrågor 

som berör företagets viktigaste intressenter. Dessa är exempelvis kunder, anställda, 

leverantörer och så vidare. Att identifiera de frågor som finns för det ansvar man har som ett 

företag och de intressenter som då berörs, sedan agerar man för en förändring. Borglund 

menar att detta agerande som CSR bygger på inte bara ska vara ett redskap som hjälper en för 

stunden utan det ska sitta i stommen för ett företags värdegrund och etik. Det vill säga är även 

hur de anställda uppför sig mot varandra, ledningens hantering av den maktposition de har 

samt de interna reglar som finns. I fall CSR inte finns i värdegrunden utan bara används som 

en fasad utåt riskerar företaget att få ökat misstroende och bli kritiserade för hyckleri 

(Borglund, 2009:63). 

2.2.4 Kritik mot CSR 

Den kritik som Borglund tar upp handlar mycket om det Milton Friedman pratade om redan 

på 1970 talet, att företags viktigaste mål är att gå i vinst och gynna aktieägarna. Socialt ansvar 

och miljömässigt ansvar är någon som politikerna ska syssla sig åt och inte företagsledningen, 

det är inte därför aktieägarna har investerat sina pengar i företaget. Friedmans syn på detta är 

att detta är något som aktieägarna eller företagsägarna kan göra själva med sina privata 

pengar. Som Friedman skrev i New York Times 1970 ”The business of business is business”, 

företag ska vara effektiva och maximera vinsten för sina ägare och skapa resurser för 

samhället. Ett företag ska fortfarande följa lagarna och de etiska reglerna som finns men ska 

inte avvika från att maximera vinsten (Borglund, 2009:78). 

Det är inte bara Friedman som har en negativ syn mot CSR, även Jan Tullberg som är 

forskare inom företagsetik och David Henderson som är ekonom. Tullberg menar att CSR 

riskerar att bli en trend som företag känner att de måste följa för att samhället kräver detta och 

inte för att bli ett bättre företag. Hendersons syn ligger mer åt hur Friedman resonerar och 

menar att CSR har en negativ inverkan på företagen och ekonomin, att detta ökar kostnaderna 

för företagen och sänker lönsamheten. Ekonomin får högre regleringar av CSR vilket enligt 

Henderson påverkar tillväxten, konkurrensen och välfärden (Borglund, 2009:78). 

Förutom denna kritik mot det ekonomiska inom ett företag menar Borglund att CSR har 

kritiken mot sig när det är beslutfattande. Vad ska anses som viktigare och mer värt att 
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spendera resurser på för att tillfredsställa intressenterna? Detta kan också skifta från tid till tid.  

Lägger de ner tid på allt inom CSR för att göra alla intressenter nöjda finns risken, som 

återkopplar det som sagts tidigare, att den ekonomiska tillväxten stannar till som i sin tur ger 

missnöjda aktieägare. Det ända mål som är rimligt att sträva mot ekonomisk tillväxt, vilket 

även kan kopplas till Carrolls pyramid där den ekonomiska tillväxten är grunden för ett 

välmående företag, utan tillväxten finns inget kapital att lägga på sociala ansvarstagande inom 

CSR (Borglund, 2009:79–80). 

2.3 PR – Public Relations 
Begreppet PR, Public Relations, är väldigt brett ämne och svårt att säga exakt vad det innebär, 

eftersom det ingår i många olika fält som i sin tur har egna teorier och tillämpningar. Rex 

Harlow tittade igenom 472 definitioner av PR och sammanställde det till en paragraf: 

Public relations is a distinctive management function which helps establish and 

maintain mutual lines of communication, understanding, acceptance and co-operation 

between an organisation and its publics; involves the management of problems or 

issues; helps management to keep informed on and responsive to public opinion; 

defines and emphasises the responsibility of management to serve the public interest; 

helps management keep abreast of and effectively utilise change, serving as an early 

warning system to help anticipate trends; and uses research and ethical communication 

techniques as its principal tools. Rex Harlow (Theaker, 2016:28–29, referens i Harlow, 

1976:36) 

Det Harlow säger i denna paragraf är inte att beskriva vad PR är utan istället vad PR kan 

användas till. På grund av denna svårighet att exakt kunna peka ut vad PR egentligen går ut på 

har vissa företag valt att välja bort arbetstiteln Public Relations till något mer specifikt som 

”Corporate Communications” eller ”Image Management”, även om deras arbete är den 

samma.  

Ett annat sätt att beskriva vad PR innebär är: 

About reputation – the result of what you do, what you say and what others say about 

you (Theaker, 2016:29, referens i Chartered Institute of Public Relations, n.d.). 

Detta är nog så nära du kan komma genom att beskriva PR på ett simpelt sätt utan behovet av 

att lista upp vad deras uppgifter är som Harlow gjorde (Theaker, 2016:29). 
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2.3.1 PR, kommunikation & CSR 

Företagskommunikation har många olika definitioner enligt Theaker men i relation till PR är 

det en av nyckelfunktionerna för att bygga upp förtroende, socialt kapital och legitimitet, hur 

de vill bli hörda. Ett annat sätt att se på företagskommunikation är att det handlar om att skapa 

harmoni i all kommunikation inom företaget för att säkerställa företagets mål (Theaker, 

2016:188). Det sistnämna synsättet har fått kritik av en del lärda, de menar att det kan låta bra 

att hålla reda på vad som sägs internt och externt om en organisation men detta kan ses som 

problematiskt. De menar att en organisation har ett bättre välmående ifall rösterna som hörs 

internt och externt har en mångfalt i sig (Theaker, 2016:188, referens i Christensen et al. 

2008b: ix). 

Theaker påpekar senare att företagskommunikationen inte bör ses som ett sätt att skapa 

harmoni i allt man säger utan istället bör användas för att uppmuntra organisationen och dess 

medlemmar. Mer av en riktlinje hur de uppträder, på ett mångfaldigt sätt, för att bygga upp ett 

starkare socialt kapital och skapa legitimitet (Theaker, 2016:187–189). Att kunna hantera sina 

intressenter är viktigt för att ett företag ska kunna nå ut till sin målgrupp, men för att kunna 

göra detta krävs då kunskap om dem. Detta är då en viktig del för att ha fungerande 

kommunikation mellan företag och allmänhet (Theaker, 2016:199–201). 

En tydlig gräns mellan PR och CSR kan ibland vara svårt att dra, L’Etang menar att CSR ofta 

sköts av PR avdelningen och ses som en del av det. Han menar att det används som en teknik 

för att upprätta goda relationer med specifika grupper, till exempel ett lokalsamhälle där 

företaget har en verksamhet (Theaker,2016:301–303. Referat från L’Etang, 2006:414). 

2.4 Varumärke 
Varumärke associeras lätt med ett företags logotyp eller en persons namn som på ett sätt är ett 

varumärke, speciellt inom olika branscher som musikindustrin bland annat. Ett varumärke är 

inget mer än bara en symbol av något slag ifall den inte får en identitet, få det att kopplas till 

något utan en förklaring, till exempel Body Shop kopplas till skönhetsprodukter och naturen. 

Anderas Amnéus beskriver varumärken genom en matematisk formel: 

 Varumärke = Essens + Uttryck + Erfarenhet  

Med andra ord menar Amnéus att varumärket skapar sin identitet genom allt de säger och allt 

de gör men även det andra tänker på när de tänker på varumärket. Detta blir viktigt för efter 

fröet är sått och varumärket början skapa sin identitet är den svår att ändra på och kan inte 
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ändras hur som hällts, utan ändringarna måste hänga ihop. Identiteten varumärket har ska 

också spegla de produkter eller tjänster som erbjuds, som Body Shop exemplet där de 

identifierar sig med naturen bör även deras produkter spegla detta på något sätt som naturliga 

råvaror. Finns även företag som erbjuder olika produkter som inte har en koppling till 

varandra men deras varumärke symboliserar och associerar till dem ändå. H&M som denna 

undersökning utgår ifrån är ett exempel på ett varumärke som försöker sprida sin identitet, de 

är kända som en klädkedja men har även öppnat upp butikerna H&M Home som säljer hem 

inredning (Amnéus, 2011:18–20). 

Henrik Uggla tar även upp den personliga kopplingen olika varumärken har på individerna 

själva, till exempel lyxen att handla på NK istället för Gallerian som ligger mitt emot. Den 

image de olika varumärkena betyder för individerna och ger dem en identitet. Uggla menar att 

detta kan bli ett problem för ett varumärke blir för associerat med individerna som bär dem, 

speciellt om det är en liten skala. Ett sätt att nå ut till människor är via reklamer på olika 

medier, speciellt i modern tid är internetet en plats där man kan nå ut till olika målgrupper. 

Detta kan även ändra den image som individerna redan har av ett företag påverkas, till 

exempel ändra synen att ett varumärke bara är för rika till att vara för alla (Uggla, 2011:18–

20). 

  



Douglas Olsson V18 M Kand 22/05/18 

16 
 

3. Material & Metod 
3.1 Material 
Det främsta materialet denna studie kommer utgå ifrån är de 89 svar som webbenkäten samlat 

in under tiden den var öppen för insamling i slutet av mars och april månad. Enkäten är 

uppbyggd i fyra sektioner som består av kundernas vanor kring sin relation till H&M, hur de 

uppfattar H&Ms Image inom reklam och nyhetsmedia, kundernas åsikt mot H&Ms arbete 

inom CSR och en demografi del. 

Programmet SPSS kommer att användas för att analysera den data som enkäten samlat in och 

detta görs i form av frekvenstabeller men även korstabeller. Med hjälp av de utvalda teorierna 

om CSR, PR och Varumärke ska användas för att kunna analysera de svar som kommit in 

med enkäten. 

3.1.1 SPSS 
SPSS som står för Statistical Package for the Social Sciences som grundades för 50 år sedan 

är ett datorprogram för statistisk analys. Detta används framförallt inom sociala studier för att 

lättare behandla numeriskdata, i denna studie den data som kommer in via enkäten. (ibm.com) 

3.2 Kvantitativ undersökningsmetod 
Eftersom studien fokuserar på allmänhetens åsikt till H&Ms CSR arbete och kommunikation 

är tillväggångasättet att använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod. 

Kvantitativmetoder utgår ifrån att samla in en större mängd data, till exempel om en grupp 

individer, organisationer, företag med mera. De vanligaste sätten att samla in data i en 

kvantitativ undersökningsmetod är genom enkäter eller intervjuundersökningar. I detta fall så 

kommer det ske via en webbenkät som skickas ut till olika Facebook grupper. De båda 

tillvägagångssätten skiljer sig inte så mycket från varandra men utfallet kan bli annorlunda, 

allt handlar om hur stor svarsfrekvensen blir. Risken som finns ifall svarsfrekvensen är låg är 

att det inte blir ett rättvisande resultat. I min studie finns risken att frekvensen kommer bli för 

låg för att kunna ge ett generaliserande resultat (Eliasson, 2013:28). 

3.2.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar har fördelen att de är billiga att genomför och mottagaren får välja själv 

när de vill fylla i den. Webbenkäter är helt kostnadsfria att genomför ifall man använder sig 

av till exempel Google Forms. Nackdelen med enkäter jämfört med personliga intervjuer är 

att svarsfrekvensen tenderar att vara lägre hos enkäter, kan vara för den mänskliga kontakten 
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inte är där eller att man glömmer bort den för man får välja när man ska fylla i den (Eliasson, 

2013:29). 

Enkäten kommer bestå av tjugo frågor som är uppdelade i fyra sektioner som handlar om 

olika variabler, dessa är personens vanor, H&Ms Image, CSR och slutligen demografi. Första 

delen handlar om besvararens vanor när de handlar på H&M, tillexempel ifall de medvetet 

väljer produkter som ska vara gjorde på ett hållbart sätt, miljö eller etiska. Nästa del kommer 

in på hur individen uppfattar H&Ms image som de själva ger ut i sina reklamer och den som 

nyhetsmedier reflekterar dem som, ifall den uppfattas som positiv eller negativ, även 

möjlighet att skriva med egna ord. Den tredje delen går in på H&Ms arbete inom CSR, 

miljömässigt ansvar, etiskt ansvar och samhällsansvar. Hur är individernas åsikt kring detta 

och vad anser de att H&M bör arbeta mer med. Enkäten slutar med demografifrågor som 

ålder, kön, utbildningsnivå samt månadsinkomst (Eliasson, 2013:36). 

3.3 Datainsamling 
Denna studie handlar om allmänhetens åsikter kring företaget H&M och deras arbete med 

samhällsansvar som miljön eller arbetsförhållanden. Denna information kommer komma in 

genom en kvantitativ surveyundersökning genomförd i en webbenkät som skickas ut i olika 

grupper på Facebook. 

För att få svar på frågeställningarna kommer det genomföras en enkät-baserad kvantitativ 

studie via Google Forms, därefter kommer svaren analyseras och tolkas. Enkäterna kommer 

skickas ut via Facebook med eventuella delningar av kontakter, med ett större fokus på att få 

en stor svarsfrekvens. Målet med enkäten är att kunna dra en mer generaliserad bild av hur 

massan ser på H&Ms arbete för hållbarhet och rättigheter, istället för en kvalitativ metod då 

man skulle få en mer genomsyrad bild av ett par få individer. 

3.4 Urval 
På grund av den begränsande tiden så kommer urvalet bestå av ett bekvämlighetsurval, det 

vill säga en grupp människor som är lätt tillgängliga. Motivationen för detta är att 

populationen ska ha ett intresse för ämnet, i detta fall H&M som är en klädkedja, eftersom det 

handlar om individernas vanor och åsikter till företaget. Valet att detta är för att öka studiens 

validitet och kunna dra generaliserande slutsatser kring det valda urvalet (Eliasson, 2013:44–

45). 
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4. Analys  & Resultatredovisning 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

4.1.1 Del I – Vanor 

Figur 1. Handlar du produkter hos H&M? (Butik och/eller e-handel) 87 svar 

 

Här kan vi se att 83 procent av tillfrågade populationen köper produkter hos H&M medan 17 

procent inte gör det.  

Figur 2. Ifall du svarat ja på föregående fråga, hur ofta handlar du hos H&M? (Butik och/eller 

e-handel) 75 svar 

 

Av de som svarade att de handlar hos H&M är det 52 procent som handlar minst en gång i 

halv året, 28 procent som handlar minst en gång i månaden och 20 procent som bara handlar 

någon gång per år. 

Figur 3. Vad är viktigast när du köper kläder? 89 svar 
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0; 0%
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39; 52%
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Hela 63 procent av den utvalda populationen anser det viktigaste är att kläderna ska ha en bra 

passform, 25 procent anser att priser väger störst, 6 procent anser livslängden, 3 procent att de 

är producerade med goda arbetsförhållanden och 3 procent att kläderna är producerade på ett 

miljömedvetet sätt. Frågan var utformad att man bara kunde välja ett svarsalternativ, även om 

majoriteten anser passformen är viktigast behöver det inte betyda resten är oviktigt. 

Figur 4. Har du medvetet köpt produkter som framställts på ett hållbart sätt? (T.ex.: ekologisk 

bomull, återvunnet material, goda arbetsförhållanden) 89 svar 

 

Nästan två tredjedelar, 58 procent, har medvetet köpt produkter som är producerade på ett 

hållbart sätt medan 42 procent inte har gjort det medvetet. Vilket kan kopplas till figur 3 då 

passformen ansågs som viktigast men inte det ända viktiga. 

Figur 5. Har du medvetet köps produkter som framställts på ett humanistiskt sätt? (T.ex.: goda 

arbetsförhållanden) 89 svar  
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Här är det en ganska jämlik svarsfrekvens med 57 procent svarade nej medan 43 procent 

svarade ja när det kommer till produkter som är framställda på ett humanistiskt sätt. Detta kan 

bero på många anledningar men också att har men mindre medvetenhet eller dålig skyltning 

av H&M själva, jämfört med miljöhållbarhet. 

Figur 6. Har du någon gång lämnat in kläder för återvinning till H&M? 88 svar 

 

Bara 11 procent av de tillfrågade har lämnat in kläder för återvinning till H&M medan 89 

procent inte har. Vad detta kan bero på har olika förklaringar till varför, antingen att 

vetskapen om att man kan lämna in till H&M låg eller väljs andra återvinnings stationer som 

till exempel Myrorna framför H&M. Eventuellt slänger kunderna kläderna de inte längre 

använder. 

4.1.2 Del II – Image 

Figur 7. Hur upplever du H&Ms image som framställs i deras reklamer? 89 svar 
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Tabellen visar att den allmänna synen på H&Ms reklam är ganska neutral men också mer åt 

det positiva hållet. 38 procent av de tillfrågade anser att deras reklamer ger H&M en bra 

image medan 19 procent har en negativ åsikt, 43 procent är neutrala. Detta handlar mycket om 

personliga åsikter och svårt att direkt säga något från en tabell, några motiveringar finns i 

nästa fråga då individerna hade möjligheten att besvara med egna ord. 

Figur 9. Hur upplever du H&Ms image som framkommer i nyhetsmedier? 89 svar 

 

I denna tabell är individerna mera överens om hur H&M speglas inom nyhetsmedier, 52 

procent anser att det är negativt medan bara 9 procent anser det som positivt, 39 procent anser 

varken eller.  

Figur 11. H&M får lätt kritik av medier på grund av olika anledningar, anser du detta är en 

orättvis behandling? 89 svar 
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51 procent svarade att H&M ska stanna kvar i fokuset men andra kedjor ska också få denna 

uppmärksamhet inom nyhetsmedier. 30 procent tycker H&M ska ha detta mediafokus medan 

4 procent anser nyhetsmedier bör släppa dem, 15 procent har ingen åsikt.  

4.1.3 Del III – CSR 

Figur 12. Har du besökt H&Ms hemsida i syfte för att läsa om deras syn på miljön, mänskliga 

rättigheter och/eller arbetsrätt? 89 svar 

 

Hela 75 procent av den tillfrågade populationen har aldrig gått in på H&Ms hemsida för att 

läsa om deras arbeten inom de olika aspekterna kring hållbarhet, 21 procent har gjort det 

någon gång och 4 procent vilket motsvarar en individ har gjort detta flertal gånger. Detta blir 

intressant i de kommande tabellerna om hur populationen anser H&M behandlar de olika 

aspekterna kring CSR. 

Figur 13. Anser du att H&M tar ett ansvar gällande miljöfrågor? 89 svar 
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En relativ jämn kurva av de olika alternativen där nästan hälften valde att besvara neutralt. 36 

procent anser att deras ansvar för miljön inte är något vidare medan 18 procent är mera 

positiva om det. Vad detta kan bero på finns många teorier om, till exempel att det är ett ämne 

många har liten vetskap om för medier inte nämner det lika ofta eller ett bekvämlighets val. 

Figur 14. Anser du att H&M tar ett ansvar gällande arbetsförhållanden? 89 svar 

 

Här kan vi se att den utvalda populationen är mera överens, flest anser att H&M gör ett dåligt 

jobb när det kommer till arbetsförhållanden. 52 procent har en negativ åsikt om detta, 35 

procent är neutrala och 13 procent anser det gör ett någorlunda bra jobb.  

Figur 15. Anser du att H&M tar ett ansvar för samhällsfrågor och mänskliga rättigheter? 88 

svar 
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Denna tabell har en tydlig majoritet, 51 procent, som har en negativ syn på deras arbete inom 

samhällsfrågor och mänskliga rättigheter. 38 procent har en neutral åsikt och 11 procent har 

en någorlunda positiv. Som nämndes i figur 14 finns nog en förklaring här med genom 

nyhetsmediers rapportering sedan 1990-talet om barnarbete inom H&Ms fabriker. 

Figur 16. I vilket område anser du att H&M behöver förbättra sig i? 89 svar 

 

En ganska jämn fördelning på de olika svarsalternativen, runt en tredjedel på alla utom 

förbättring inom miljöfrågor som bara 6 procent av de tillfrågade ansåg det finns plats för 

förbättring. Den största andelen på 38 procent anser att arbetsförhållandena bör förbättras, 

finns en otydlighet här med att vilka arbetsförhållanden som de anser bör förbättras. Tittar 

man tillbaka på figur 13 så kan man se en likhet, majoriteten där valde att ställa sig neutralt 

när det kom om H&Ms miljöansvar.  

4.1.4 Del IV – Demografi 

Figur 17. Kön – 88 svar 
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Av alla 89 individer som valt att besvara enkäten är 80 procent av dem kvinnor, 19 procent 

män och 1 procent identifierar sig som varken man eller kvinna. 

Figur 18. Ålder – 89 svar 

 

Finns en någorlunda utspridning hos åldrarna av de tillfrågade men häften är mellan 18 till 24 

år, 30 procent mellan 25 till 34 och sen är resterande 21 procent är 35 plus. 

Figur 19. Utbildningsnivå – 89 svar 

 

Figur 20. Månadsinkomst (Lön och/eller bidrag/student lån) – 86 svar 
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4.2 Analys 
Genom att mata in resultatet från enkätundersökningen i programmet SPSS kan man sedan 

korsa olika svarsfrekvenser med varandra för att se ifall det finns några samband. Eftersom 80 

procent av alla 89 personer som besvarat enkäten är kvinnor och 20 procent män eller annat. 

Även med den låga andelen män kommer korstabeller göras med tanken på könen men 

validiteten kommer vara låg på grund av antalet. Målet med denna studie var inte häller att 

studera några skillnader mellan könen utan individerna som en allmänhet, vart även förväntat 

att det skulle bli en större andel kvinnor som besvarade enkäten. Utöver frekvenstabellerna 

och korstabeller kommer även teorierna och tidigare forskningen användas för att besvara 

frågeställningarna. 

4.2.1 Frekvenstabeller & Korstabeller  

Enkätens syfte är att vara grunden för att kunna kartlägga respondenternas åsikter kring H&M 

som företag och deras arbete med CSR, där del tre i enkäten kommer ligga i fokus för denna 

del. En av frågorna var ifall man hade besköt H&Ms hemsida i syfte att läsa om deras arbete 

inom CSR och hållbarhet vilket bara 25 procent hade gjort någon gång eller flera gånger, 75 

procent har aldrig gjort detta, se figur 21. Det intressanta med detta är att även fast bara 25 

procent har gått in på hemsidan med syfte att läsa om H&Ms ansvarstagande så är synen mer 

åt det negativa när det kommer till de andra frågorna i enkäten som riktar in sig på tre olika 

ansvarstagande, miljö, arbetsförhållande och samhälle. Vad det beror på kan vara svårt att ge 

ett korrekt svar på genom denna studie som har en liten skala men med hjälp av teorier kan 

man sätta det i perspektiv. Amnéus diskuterar om värderingen av själva varumärket, han 

argumenterar att dela med sig av sitt ansvarstagande som H&M gör på sin hemsida och ger ut 

hållbarhetsrapporter regelbundet är bara halva kommunikationen, den andra halvan är att 

kunderna själva går in med syfte att läsa dem. Det är här det viktiga med att ge varumärket sin 

identitet kommer in, har varumärket identitet att de tar ett ansvar finns det inte lika mycket 
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behov av att själv gå in och läsa om dem, utan redan finns i varumärket (Amnéus, 2011:18–

20). 

Har du besökt H&Ms hemsida i syfte för 
att läsa om deras syn på miljön, 
mänskliga rättigheter och/eller 

arbetsrätt? 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ja, flertal 
gånger 3 3,4 3,4 3,4 

Ja, 
någon 
gång 

19 21,3 21,3 24,7 

Nej 67 75,3 75,3 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Figur 21. Frekvenstabell av fråga 12 ur enkäten. 

Friberg hade en liknande fråga i sin studie och ska man jämföra, även om det inte gått så 

många år emellan, ser resultatet relativt likadant ut. Det skiljer bara 5 procent mellan 

resultaten, detta kan bero på en ökad medvetenhet hos befolkningen idag jämfört med då eller 

av slumpen att de som svarade på min enkät hade lite mera medvetenhet. Med tanken på den 

lilla skillnaden kan man säga att resultatet är den samma (Friberg, 2015). 

I deras hållbarhetsrapport från 2016 berättar de tydligt vad H&Ms mål och strategier för 

framtiden inom olika ansvarstaganden som ingår i CSR. (Bilaga) Carrolls pyramid är en bra 

grund att använda sig av (Carroll, 1991:42). H&M är ett vinstdrivande företag, vilket enligt 

Carroll ska stå för grunden hos ett företag när det gäller hans modell av CSR. Företaget ska 

självklart följa lagen och är där H&M på ett sätt får sin kritik av konsumenterna. I enkäten 

ställdes frågan Anser du att H&M tar ett ansvar gällande arbetsförhållanden vilket fick en 

stark negativ majoritet av respondenterna, som vi kan se i frekvenstabellen nedan. 

Anser du att H&M tar ett 
ansvar gällande 

arbetsförhållanden? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Negativt 20 22,5 22,5 22,5 

Halv negativt 26 29,2 29,2 51,7 
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Neutralt 31 34,8 34,8 86,5 

Halv positivt 10 11,2 11,2 97,8 

Positivt 2 2,2 2,2 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Figur 22. Frekvenstabell av fråga 14 ur enkäten. 

Tänker man på arbetsförhållande är i Sverige tänker man på basmodellen med en arbetsdag på 

åtta timmar inklusive en timmes rast. Detta är inte alltid självklart i alla länder, då 

arbetsdagarna kan vara betydligt längre. För konsumenterna i Sverige kan detta ses som ett 

brott mot mänskliga rättigheter, som även syns i svaren av nästerande fråga i enkäten Anser 

du att H&M tar ett ansvar för samhällsfrågor och mänskliga rättigheter. Som även denna har 

en stark negativ majoritet hos respondenterna.  

Anser du att H&M tar ett ansvar 
för samhällsfrågor och mänskliga 

rättigheter? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Negativt 19 21,3 21,6 21,6 

Halv 
negativt 26 29,2 29,5 51,1 

Neutralt 33 37,1 37,5 88,6 

halv 
positivt 9 10,1 10,2 98,9 

Positivt 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 89 100,0    

Figur 23. Frekvenstabell av fråga 15 ur enkäten. Påkom även ett internt bortfall här eftersom 

en valde att inte besvara denna fråga. 

För att återgå till Carrolls CSR pyramid om det juridiska ansvarstagandet kan detta variera 

mycket från land till land. Det är även inom arbetsförhållanden som flest i enkäten anser är 

något som H&M bör förbättra eller kommunicera det på ett bättre sätt. Fråga 8 gav 

möjligheten till respondenterna att med egna ord beskriva hur H&Ms reklam speglar deras 

image och ett av svaren var att de är missledande (se bilagor: öppna svar 1). 
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Med tanke på deras låga priser och dåligt arbetsförhållande där kläderna produceras, 

är marknadsföringen vilseledande 

Man kan även använda sig av frekvenstabell 14 på det etiska steget inom Carrolls pyramid 

med tanken på hur etiskt det är med dåliga arbetsförhållanden (Carroll, 1991:42). Det 

resultaten av enkäten tyder på är att de anser att H&M gör ett dåligt arbete inom detta fält men 

det handlar inte bara om arbetsförhållanden när det kommer till det etiska. Kommentarerna i 

fråga 8 handlar en del om modellernas utseende och hur de framställs genom normativa smala 

kvinnokroppar. Några exempel på detta är:  

Lite omodern pga könsstereotyp och för smala modeller 

De påstår sig arbete med bra saker men vid en närmare titt lever de inte upp till vad de 

lovar. Deras modeller är ofta stereotypa och normativa. 

Den sist nämnda påpekar även en negativ åsikt mot H&Ms arbete inom CSR vilket kan 

kopplas till den kritik Borglund nämner i sin bok. Där han nämner Jan Tullberg, forskare 

inom företagsetik, som menar att CSR har risken att bli något ett företag känner att de måste 

göra men inte för att de vill bli bättre inom området (Borglund, 2009:78). Kommentarerna 

delar inte heller åsikten om det negativa med H&Ms reklam men en trend bland dem antydde 

mot deras val av modeller och kropparnas former. Det man måste också tänka över här är att 

bara 46 valde att svara på den öppna frågan men tittar man på tabellen, se figur 7 i kapitel 

4.1.2, är det betydligt fler som anser H&Ms image är god i sina reklamer. Reklamer är ett sätt 

för företag att ha en envägs kommunikation till konsumenterna. Eftersom man vill bygga upp 

sin relation mellan företag och publiken men även sälja sina produkter (Theaker, 2016:29). 

För att ta detta ett steg längre och gå in mer på djupet kommer det analyseras en del 

korstabeller för att försöka se ifall det finns något samband. Detta kommer ske med att 

enkätfrågornas resultat kommer korsas med de obundna variablerna kön, ålder, utbildning och 

inkomst. När det gäller inkomst och ålder kommer inga korstabeller analyseras eftersom 

antalet inte räcker till för att kunna dra slutsatser. Till exempel vilka åldrar respondenterna är 

var 80 procent mellan 18 till 34 år och det fanns ingen tydlig skillnad. Det ända som är värt att 

poängtera är att det fanns en svag tendens till ökad missnöjdhet bland 18 till 24 åringar då 

både i frågan om H&Ms arbetsförhållanden och deras sociala ansvar har flera av de yngre valt 

att besvara det som negativt (se bilagor: korstabell 1). 

Den första korstabellen kommer bestå av frågan Anser du att H&M tar ett ansvar gällande 

arbetsförhållanden som korsas med den obundna variabeln kön. Det som är viktigt att komma 
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ihåg här är att fördelningen mellan respondenternas kön inte är speciellt jämt utan bara 19 

procent är män medan de är 80 procent kvinnor. Är även ett internt bortfall här eftersom alla 

inte valde att besvara frågan om vilket kön hen är. 

Crosstab 

 

Kön 

Total Man Kvinna Annat 

Anser du att H&M tar ett 

ansvar gällande 

arbetsförhållanden? 

Negativt Count 1 19 0 20 

% within Kön 5,9% 27,1% 0,0% 22,7% 

% of Total 1,1% 21,6% 0,0% 22,7% 

Halv negativt Count 4 21 0 25 

% within Kön 23,5% 30,0% 0,0% 28,4% 

% of Total 4,5% 23,9% 0,0% 28,4% 

Neutralt Count 10 20 1 31 

% within Kön 58,8% 28,6% 100,0% 35,2% 

% of Total 11,4% 22,7% 1,1% 35,2% 

Halv positivt Count 0 10 0 10 

% within Kön 0,0% 14,3% 0,0% 11,4% 

% of Total 0,0% 11,4% 0,0% 11,4% 

Positivt Count 2 0 0 2 

% within Kön 11,8% 0,0% 0,0% 2,3% 

% of Total 2,3% 0,0% 0,0% 2,3% 

Total Count 17 70 1 88 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 19,3% 79,5% 1,1% 100,0% 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 
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Nominal by Nominal Phi ,466 ,014 

Cramer's V ,330 ,014 

N of Valid Cases 88  

 

Denna tabell antyder att männen som har besvarat enkäten valde majoriteten att lägga sig 

neutralt, 60 procent, jämfört med kvinnorna som är mera utspridda men flest anser att H&Ms 

agerande mot arbetsförhållanden är negativt. Varför det är en starkare reaktion hos kvinnorna 

jämfört hos männen kan ha olika teorier. En teori är att H&M riktar sig mer åt kvinnliga 

konsumenter och där av blir mer medvetna om företaget. Cramer’s V är ,330 vilket även är 

starkt. Det var även en liknande spridning mellan könen när frågan Anser du att H&M tar ett 

ansvar för samhällsfrågor och mänskliga rättigheter korsades med kön.  

Crosstab 

 

Kön 

Total Man Kvinna Annat 

Anser du att H&M tar ett 

ansvar för samhällsfrågor 

och mänskliga rättigheter? 

Negativt Count 1 18 0 19 

% within Kön 5,9% 26,1% 0,0% 21,8% 

% of Total 1,1% 20,7% 0,0% 21,8% 

Halv negativt Count 4 21 1 26 

% within Kön 23,5% 30,4% 100,0% 29,9% 

% of Total 4,6% 24,1% 1,1% 29,9% 

Neutralt Count 11 21 0 32 

% within Kön 64,7% 30,4% 0,0% 36,8% 

% of Total 12,6% 24,1% 0,0% 36,8% 

halv positivt Count 0 9 0 9 

% within Kön 0,0% 13,0% 0,0% 10,3% 

% of Total 0,0% 10,3% 0,0% 10,3% 

Positivt Count 1 0 0 1 
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% within Kön 5,9% 0,0% 0,0% 1,1% 

% of Total 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 

Total Count 17 69 1 87 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 19,5% 79,3% 1,1% 100,0% 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,427 ,045 

Cramer's V ,302 ,045 

N of Valid Cases 87  

 

Även här ser man att majoriteten av männen valde att besvara neutralt medan kvinnorna har 

en negativ åsikt. Teorin från innan går även att applicera här med att H&M riktar sig mer åt de 

kvinnliga konsumenterna och därav har de starkare kritik mot företagets ansvarstagande. 

Cramer’s V är ,302 vilket även det är starkt. 

För att gå vidare från kön för tillfället och analysera hur spridningen mellan de olika 

utbildningsnivåernas åsikt gentemot H&Ms arbetsförhållanden. Eftersom bara en har besvarat 

grundskola så kommer den inte räknas med i analysen. Först kommer frågan Anser du att 

H&M tar ett ansvar gällande arbetsförhållanden korsas med utbildning.  

Crosstab 

 

Utbildningsnivå 

Total grundskola 

Gymnasiu

m 

Högskola/

Universitet 

Anser du att H&M tar 

ett ansvar gällande 

arbetsförhållanden? 

Negativt Count 0 9 11 20 

% within Utbildningsnivå 0,0% 25,7% 20,8% 22,5% 

% of Total 0,0% 10,1% 12,4% 22,5% 

Halv negativt Count 1 14 11 26 
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% within Utbildningsnivå 100,0% 40,0% 20,8% 29,2% 

% of Total 1,1% 15,7% 12,4% 29,2% 

Neutralt Count 0 9 22 31 

% within Utbildningsnivå 0,0% 25,7% 41,5% 34,8% 

% of Total 0,0% 10,1% 24,7% 34,8% 

Halv positivt Count 0 2 8 10 

% within Utbildningsnivå 0,0% 5,7% 15,1% 11,2% 

% of Total 0,0% 2,2% 9,0% 11,2% 

Positivt Count 0 1 1 2 

% within Utbildningsnivå 0,0% 2,9% 1,9% 2,2% 

% of Total 0,0% 1,1% 1,1% 2,2% 

Total Count 1 35 53 89 

% within Utbildningsnivå 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,1% 39,3% 59,6% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,311 ,377 

Cramer's V ,220 ,377 

N of Valid Cases 89  

 

Tabellen visar hur respondenterna har svarat enligt deras utbildningsnivå. Det som blir 

intressant här är hur de skiljer sig åt från varandra. Det finns en högre negativ åsikt gentemot 

H&Ms arbete med arbetsförhållanden jämfört med de som har vidareutbildat sig. Där det 

visar sig att 65 procent av gymnasienivån har en negativ inställning och 25 procent svarade 

neutralt. Medan de som har studerat på högskola eller universitet svarade 40 procent att de 

anser arbetet är negativt och 42 procent svarade neutralt. Finns också en liten grupp på 15 

procent av de som har vidareutbildat sig som anser att H&Ms arbete inom arbetsförhållanden 
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är positivt. Exakt vad som skapar denna skillnad är svårt att besvara men i teori kan det vara 

att de med en högre utbildningsnivå har mer kunskap inom ämnet CSR i helhet. Cramer’s V 

är ,220. 

Nästa tabell som korsar Anser du att H&M tar ett ansvar för samhällsfrågor och mänskliga 

rättigheter och utbildning gav ett liknande svar som den föregående. Man ser en liknande 

spridning hur de två utbildningsnivåerna svarat. Denna tabell har som den föregående bara en 

med grundskolenivå som kommer uteslutas men även ett internt bortfall. 

 

 

Crosstab 

 

Utbildningsnivå 

Total 

grundskol

a Gymnasium 

Högskola/U

niversitet 

Anser du att H&M 

tar ett ansvar för 

samhällsfrågor och 

mänskliga 

rättigheter? 

Negativt Count 0 7 12 19 

% within Utbildningsnivå 0,0% 20,6% 22,6% 21,6% 

% of Total 0,0% 8,0% 13,6% 21,6% 

Halv negativt Count 1 14 11 26 

% within Utbildningsnivå 100,0% 41,2% 20,8% 29,5% 

% of Total 1,1% 15,9% 12,5% 29,5% 

Neutralt Count 0 9 24 33 

% within Utbildningsnivå 0,0% 26,5% 45,3% 37,5% 

% of Total 0,0% 10,2% 27,3% 37,5% 

halv positivt Count 0 3 6 9 

% within Utbildningsnivå 0,0% 8,8% 11,3% 10,2% 

% of Total 0,0% 3,4% 6,8% 10,2% 

Positivt Count 0 1 0 1 

% within Utbildningsnivå 0,0% 2,9% 0,0% 1,1% 

% of Total 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 
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Total Count 1 34 53 88 

% within Utbildningsnivå 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,1% 38,6% 60,2% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,320 ,339 

Cramer's V ,227 ,339 

N of Valid Cases 88  

 

Denna tabell är utformad på närmaste samma sätt som den föregående. Det som skiljer dem åt är som 

innan att de med en högre utbildningsnivå har en någon mindre negativ åsikt gentemot H&Ms arbete 

inom socialt ansvar och mänskliga rättigheter. Även här är teorin till varför tabellen ser ut som den gör 

beror troligtvis på att medvetenheten kring CSR kan vara högre hos de högutbildade, eventuellt att det 

finns en högre drivkraft mot ekonomisk tillväxt. Som enligt Carroll ska vara grunden för ett företag 

som han illustrera i sin pyramid (Carroll, 1991:42) men även Grankvist argumenterar för detta 

(Grankvist, 2012:17–18). Cramer’s V är ,227. 

Till sist om H&Ms miljömässiga ansvarstagande finns det även där en tendens till ett missnöje bland 

konsumenterna som blivit tillfrågade i denna undersökning. Enligt Grankvist är vi i den tredje vågen 

när det kommer till företags ansvar inom miljöfrågor och mer specifikt anser denna våg att det 

viktigaste är diskussionen om minskningen av växthusgaser (Grankvist. 2012:41–42).  I 

frekvenstabellen nedan visas resultatet från enkätundersökningen om hur kunderna anser H&Ms arbete 

är. 

Anser du att H&M 
tar ett ansvar 

gällande 
miljöfrågor? 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Negativt 11 12,4 12,4 12,4 

Halv negativt 21 23,6 23,6 36,0 

neutralt 41 46,1 46,1 82,0 
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Halv positivt 14 15,7 15,7 97,8 

Positivt 2 2,2 2,2 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Bilaga ?. frekvenstabell av 13 ur enkäten. 

Till skillnad från de andra två CSR frågorna enkäten innehöll har denna en lägre negativitet. 

Majoriteten har besvarat neutralt jämfört med arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

där flest ansåg H&M arbete var negativt. När det gäller det miljömässiga ansvarstagandet är 

det bara 36 procent som anser det är negativt och 18 procent positivt. Man kan koppla detta 

till vad Grankvist nämner om att den tredje vågens miljöfrågor handlar mycket om utsläppet 

av växthusgaser vilket möjligtvis blir lika förknippat med klädproduktionen (Grankvist. 

2012:41–42).  

Det är inte heller någon tydlig skillnad mellan könen när det gäller åsiktenen kring 

miljömässiga ansvarstagandet (se bilagor: korstabell 2). När det gäller utbildningsnivåerna så 

har korstabellen en liknande fördelning i svaren som frekvenstabellen ovan. Det finns små 

skillnader mellan de olika nivåerna som syns i korstabellen nedan. Av den totala negativiteten 

skiljer det bara en procent mellan gymnasienivån och vidare utbildade. Det är även något fler 

med en gymnasienivå som svarat neutralt. Cramer’s V är ,163 vilket är lägre än innan. 

Crosstab 

 

Utbildningsnivå 

Total 

grundskol

a 

Gymna

sium 

Högskola/

Universite

t 

Anser du att H&M tar 

ett ansvar gällande 

miljöfrågor? 

Negativt Count 0 5 6 11 

% within Utbildningsnivå 0,0% 14,3% 11,3% 12,4% 

% of Total 0,0% 5,6% 6,7% 12,4% 

Halv negativt Count 1 7 13 21 

% within Utbildningsnivå 100,0% 20,0% 24,5% 23,6% 

% of Total 1,1% 7,9% 14,6% 23,6% 

neutralt Count 0 18 23 41 
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% within Utbildningsnivå 0,0% 51,4% 43,4% 46,1% 

% of Total 0,0% 20,2% 25,8% 46,1% 

Halv positivt Count 0 4 10 14 

% within Utbildningsnivå 0,0% 11,4% 18,9% 15,7% 

% of Total 0,0% 4,5% 11,2% 15,7% 

Positivt Count 0 1 1 2 

% within Utbildningsnivå 0,0% 2,9% 1,9% 2,2% 

% of Total 0,0% 1,1% 1,1% 2,2% 

Total 
Count 

1 35 53 89 

 % within Utbildningsnivå 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 
1,1% 39,3% 59,6% 100,0% 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,231 ,786 

Cramer's V ,163 ,786 

N of Valid Cases 89  
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5. Slutsats & Diskussion 
För att avrunda studien kommer slutsatsen delas upp i sektioner. Dessa sektioner är uppdelade 

i de frågeställningar som ställdes men även en diskussion om förbättringar och för vidare 

studier. 

5.1 H&Ms Image & Kommunikation 

Den första frågeställningen Hur är åsiktenen mot den Image som H&M visar genom sin 

reklam? kommer fokusera på enkätfrågorna om respondenternas åsikt mot H&Ms reklam och 

även den analys som gjordes. Det man kan se att denna studie kom fram till är att åsiktenen 

mot den Image H&M skapar av sig själva i sin reklam har varit relativ positivt som kan ses i 

tabellen från enkätsvaren. Det intressanta med detta är när man kombinerar detta med svaren 

från den öppna frågan där många hade en kritisk åsikt gentemot reklamer H&M har men även 

några åt det positiva hållet. Bland de negativa var de flesta riktade mot hur kvinnokropparna 

blir representerade genom smala modeller. Respondenterna menar att ”sex” säljer genom 

dessa stereotypa formerna modellerna har men det ska även påpekas att reklamernas 

uppbyggnad i sig själ har en modern nyans. De menar att H&M ständigt arbetar för att vara 

moderna med det mode som de erbjuder men är mer riktat mot en yngre publik. Detta leder 

vidare till nästa punkt nämligen H&Ms kommunikation och arbete inom CSR. 

Som studien kom fram till är det bara 25 procent som någon gång med avsikt besökt H&Ms 

hemsida med syfte att läsa deras arbeten inom hållbarhet. Eftersom det är en så pass liten 

skala som tar del av denna information blir kommunikationen mellan företag och publik svag 

när det gäller H&Ms ansvarstagande. Detta kan vara en faktor till den negativa åsiktenen mot 

H&Ms ansvar som studien visar. Public Relation är ett redskap som används för att skapa en 

kommunikation mellan dessa två parter (Theaker, 2016:29) men även styra den mot sin 

agenda.  

5.2 CSR 

Tittar man på hur svaren är fördelade i tabellerna ser man tydligt att åsiktenen är mer negativ 

än positiv. Den generella åsiktenen utan någon oberoende variabel som kön eller ålder har de 

flesta en negativ åsikt och tycker H&M bör förbättra sig inom sitt ansvarstagande. Vilket 

egentligen ger svar på frågeställningen Vilka åsikter har konsumenten gällande H&M och 

deras kommunikation kring sociala ansvar, CSR? När det gäller ansvar inom 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter fanns det en starkare negativitet mot H&Ms 
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arbete. Som det nämns i analysen kan detta bero att länder inte delar samma uppfattning av 

detta, speciellt när det gäller arbetsförhållanden. Det vi tar för givet i Sverige med åtta 

timmars arbetsdag behöver inte vara normen för en arbetsdag i länderna H&Ms fabriker ligger 

i. Detta kan man även koppla till mänskliga rättigheter för att dåliga arbetsförhållanden kan 

även innebära låga löner som inte räcker till för att försörja sina familjer. Även rättigheter när 

det gäller barn och barnarbete ifall detta förekommer i H&Ms fabriker.  

När det gäller ansvaret kring miljön finns fortfarande en starkare trend att H&M bör göra en 

förbättring men inte lika stark. En teori är att miljöhot idag är mer länkat till utsläppen av 

växthusgaser (Grankvist. 2012:41–42) vilket man inte lika lätt förbundet till klädproduktionen 

jämfört med till exempel biltillverkningen eller flygindustrin. I enkäten fanns det även en 

fråga vad respondenterna ansåg H&M skulle förbättra sig inom vilket miljömässigt ansvar 

bara fick 6 procent av svaren medan en förbättring inom arbetsförhållanden fick 38 procent. 

När det kommer till de oberoende variablerna så fanns det en skillnad i svaren. Mellan könen 

var den negativa åsiktenen mot H&Ms ansvarstagande starkare bland kvinnor än männen 

inom alla tre av CSR frågorna. Eftersom andelen män som besvarade enkäten finns det ingen 

riktigt validitet men studiens fokus var att få fler kvinnor än män. Att kvinnor har en starkare 

negativitet mot H&M sansvartagande kan vara på grund av att företaget riktar sig mer åt den 

kvinnliga massan och fler kvinnor handlar deras produkter.  

När det gäller det gäller åsiktenen bland de olika utbildningsnivåerna så vart missnöjet 

starkare bland de som har en gymnasieutbildning än vidareutbildade. I både frågan om 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter fanns en märkbar tendens till negativitet bland 

gymnasienivån medan de som har studerat på högskola/universitet var mera neutrala kring 

ämnet. I teorin kan detta bero på att de vidareutbildade har en högre kunskap om ämnet. När 

det gäller om det miljömässiga ansvarstagandet var fördelningen mer jämn kring det negativa 

men denna gång valde fler med en gymnasienivå att svara neutralt. 

För att besvara frågeställningen med hjälp av denna studie finns en generell negativ åsikt mot 

H&Ms ansvarstagande inom CSR med fokus på arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. 

När det gällde om miljön fanns en svagare negativ åsikt och fler valde att besvara enkäten 

neutralt. 
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5.3 Diskussion 
I denna studie skulle jag valt att omformulera en del av enkätfrågorna och haft fler 

möjligheter för motivation till varför de svarade så de gjorde. Speciellt när det kommer till 

otydligheter som arbetsförhållanden eftersom det kan antyda på både de som jobbar i butiker i 

Sverige men även inom H&Ms fabriker. I fråga 11 hade jag i efterhand inte haft med svaret 

”delvis, andra kedjor bör få samma fokus också” eftersom det blev ett för bekvämt 

svarsalternativ. 

Att forska vidare på en mer djupgående och specifik nivå inom de olika områdena som kan 

länkas till CSR hade varit intressant. Kunna analysera en större population skulle också ge 

tydligare svar en denna studie fick men även studera olika områden i Sverige för att se ifall 

åsikterna skiljer sig mellan till exempel en storstad som Stockholm och en by i Norrland. 

Även analysera CSR från H&Ms perspektiv eftersom det är en kommunikation mellan företag 

och konsumenterna.   
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7. Bilagor 
7.1 Enkät: 
Del 1 - Vanor 
Denna enkät ingår i min C-uppsats för kandidatkursen på JMK Stockholms universitet, Media 
och kommunikationsvetenskap. Den är helt anonym och ingen fråga är obligatorisk men 
uppskattar om ni besvarar allt :) 

Tack i förhand! 

1. Handlar du produkter hos H&M? (Butik och/eller e-handel) 
Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

2. Ifall du svarat ja på föregående fråga, hur ofta handlar du hos 
H&M? (Butik och/eller ehandel) 
Markera endast en oval. 

 Minst en gång i vecka 

 Minst en gång i månaden 

 Minst en gång i halv året  

Minst en gång om året 

3. Vad är viktigast när du köper kläder? Markera endast en oval. 

 Bra passform 

 Priset 

 Lång livslängd 

 Miljövänligt producerat 

 Producerat med goda arbetsförhållanden 

4. Har du medvetet köpt produkter som framställts på ett hållbart sätt? 
(T.ex.: ekologiskt bomull, återvunnet material, goda 
arbetsförhållanden) Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

5. Har du medvetet köpt produkter som framställts på ett humanistiskt 
sätt? (T.ex.: goda arbetsförhållanden) Markera endast en oval. 
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 Ja 

 Nej 

6. Har du någon gång lämnat in kläder för återvinning till H&M? 
Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

Del 2 - Image 
Denna del handlar om H&Ms image 

7. Hur upplever du H&Ms image som framställs i deras reklamer? 
Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 

 

8. Hur upplever du H&Ms image som framställs i deras reklamer med 
egna ord? 

 

9. Hur upplever du H&Ms image som framkommer i nyhetsmedier? 
Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 

 

10. Hur upplever du H&Ms image som framkommer i nyhetsmedier 
med egna ord? 

 

11. H&M får lätt kritik av medier på grund av olika anledningar, anser 
du detta är en orättvis behandling? 
Markera endast en oval. 

 Nej, företag som H&M ska ha pressen på sig 

 Ja, medier bör byta fokus från H&M 

 Delvis, andra kedjor bör få samma fokus också  

Vet ej/Ingen åsikt 

Del 3 -Corporate Social Resposbility 

Negativ Possitiv 

Negativ Possitiv 
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Denna del handlar om H&Ms CSR arbete 

12. Har du besökt H&Ms hemsida i syfte för att läsa om deras syn på 
miljön, mänskliga rättigheter och/eller arbetsrätt? Markera endast 
en oval. 

 Ja, flertal gånger 

 Ja, någon gång  Nej, 

aldrig 

13. Anser du att H&M tar ett ansvar gällande miljöfrågor? Markera 
endast en oval. 

1 2 3 4 5 

 
14. Anser du att H&M tar ett ansvar gällande arbetsförhållanden? 

Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 

 

15. Anser du att H&M tar ett ansvar för samhällsfrågor och mänskliga 
rättigheter? Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 

 

16. I vilket område anser du att H&M behöver förbättra sig i? Markera 
endast en oval. 

 Förbättra sig inom miljöfrågor 

 Förbättra sig inom arbetsförhållanden 

 Förbättra sig inom samhällsfrågor och mänskliga rättigheter  

Vet ej/Ingen åsikt 

Del 4 - Demografi 
Personliga uppgifter (enkäten är anonym) 

17. Kön 
Markera endast en oval. 

Negativt Possitivt 
Negativt Possitivt 
Negativt Possitivt 
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 Man 

 Kvinna 

 Annat 

18. Ålder 
Markera endast en oval. 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55+ 

19. Utbildningsnivå Markera endast en oval. 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Högskola/Universitet 

20. Månadsinkomst (Lön och/eller bidrag/studentlån) Markera endast 
en oval. 

 10.000 eller mindre 

 11.000-20.000 

 21.000-30.000 

 31.000-40.000 

 41.000 eller mer 

7.2 SPSS tabeller 
Korstabell 1. 

Crosstab 

 

Ålder 

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Anser du att 

H&M tar ett 

ansvar 

gällande 

arbetsförhålla

Negativt Count 15 5 0 0 0 20 

% within 

Ålder 
34,1% 18,5% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 

% of Total 16,9% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 
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nden? Halv 

negativt 

Count 12 6 3 3 2 26 

% within 

Ålder 
27,3% 22,2% 60,0% 37,5% 40,0% 29,2% 

% of Total 13,5% 6,7% 3,4% 3,4% 2,2% 29,2% 

Neutralt Count 12 13 1 4 1 31 

% within 

Ålder 
27,3% 48,1% 20,0% 50,0% 20,0% 34,8% 

% of Total 13,5% 14,6% 1,1% 4,5% 1,1% 34,8% 

Halv 

positivt 

Count 3 3 1 1 2 10 

% within 

Ålder 
6,8% 11,1% 20,0% 12,5% 40,0% 11,2% 

% of Total 3,4% 3,4% 1,1% 1,1% 2,2% 11,2% 

Positivt Count 2 0 0 0 0 2 

% within 

Ålder 
4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

% of Total 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

Total Count 44 27 5 8 5 89 

% within 

Ålder 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total 
49,4% 30,3% 5,6% 9,0% 5,6% 

100,0

% 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,468 ,244 

Cramer's V ,234 ,244 

N of Valid Cases 89  
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Korstabell 2. 

Crosstab 

 

Kön 

Total Man Kvinna Annat 

Anser du att H&M 

tar ett ansvar 

gällande 

miljöfrågor? 

Negativt Count 1 10 0 11 

% within Kön 5,9% 14,3% 0,0% 12,5% 

% of Total 1,1% 11,4% 0,0% 12,5% 

Halv negativt Count 4 16 1 21 

% within Kön 23,5% 22,9% 100,0% 23,9% 

% of Total 4,5% 18,2% 1,1% 23,9% 

neutralt Count 9 31 0 40 

% within Kön 52,9% 44,3% 0,0% 45,5% 

% of Total 10,2% 35,2% 0,0% 45,5% 

Halv positivt Count 2 12 0 14 

% within Kön 11,8% 17,1% 0,0% 15,9% 

% of Total 2,3% 13,6% 0,0% 15,9% 

Positivt Count 1 1 0 2 

% within Kön 5,9% 1,4% 0,0% 2,3% 

% of Total 1,1% 1,1% 0,0% 2,3% 

Total Count 17 70 1 88 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 19,3% 79,5% 1,1% 100,0% 

 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 
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Nominal by Nominal Phi ,254 ,684 

Cramer's V ,179 ,684 

N of Valid Cases 88  

 

7.3 Öppna svar 
Som vilken annan klädkedja som helst. 
Like it 
Känns som de inte är så medvetna och när de försöker vara det så känns det som PRtrick bara 
Bryr mig inte. 
Ingen uppfattning 
Sexistisk 
Inte reflekterat över 
Mycket kvinnor som är i framkant 
Modernt 
Lite omodern pga könsstereotyp och för smala modeller 
De påstår sig arbeta med bra saker men vid en närmre titt lever de inte upp till vad de lovar. Deras 
modeller är oftast stereotypa och normativa. 
Bred utbud av produkter, massproduktion 
Miljövänligt, hållbart, mångsidigt 
Väldigt stereotyp 
Enkel och inte direkt speciellt intresserande men bra för det dom andvänts till. Lätt att hitta. 
Stärkande. 
bra 
De framställer en positov bild som gör att det ska vara kul att handla nya kläder. Däremot så är den 
riktad mer mot bar familjer och de kläder slm görs reklam för är inte riktigt min klädstil. 
Mestadels positiv. De har välgjorda reklamer enligt mitt tycke. 
Svenskt 
Modern 
Trendig, miljövänlig och medveten 
Försöker vara coola och ”medvetna” 
Det kostar inte mycket att vara trendy 
Modern, lekfull 
Modemedvetet för unga människor 
Ser sig själva som bra 
Med tanke på deras låga priser och dålig arbetsförhållande där kläderna produceras, är 
marknadsföringen vilseledande 
Bra 
"Safe" som i att de inte gör risktagande. Vill passa en storstadsstil som är föränderlig vilket syns i 
deras egen stils föränderlighet. 
Som de flesta andra klädkedjorna 
Några få misstag har skett, men ingen negativ påverkan i större utsträckning. De gör fortfarande vad 
de alltid gjort - billiga kläder. 
Kunde satsat mer på olika kroppsformer i reklam. Använder oftast modeller med det ”normaniserade” 
utseendet 
Tycker den är ganska intetsägande 
Allt för att tjäna pengar på bästa sätt, även om det är dåligt för andra 
Coolest monkey in the jungle var ett inside job 
Basic 
Bra/snygga kläder, billigt 



Douglas Olsson V18 M Kand 22/05/18 

49 
 

Anorexia 
Mycket för unga 
Sex säljer 
Jag tror inte jag sett reklam för HM det senaste halvåret så kan inte uttala mig 
Vet ej 
Att de gör bra o fina kläder. 
Intetsägande 
Normativt 
 


