


ABSTRACT  
Sustainability and ethical positioning are concepts, that you cannot avoid in business contexts 

today. The fashion industry is one of the biggest sinners when it comes to pollution of the 

environment and use of natural resources. The following master thesis seeks to gain a deeper 

insight in the communication challenges that comes within ethical positioning by looking at one 

of the frontrunners of the most polluting industries in the world. The thesis centres on a specific 

case study with H&M as a company in a Danish context who was revealed and criticized by the 

TV-programme, Operation X, in burning tons of new unused clothes. The reveal was a strong 

contrast to H&M’s image as a global green frontrunner building an intensive marketing campaign 

about their sustainable procedures and communication around a 2030-strategy of circular 

economy. The purpose of the thesis is therefore also to focus on how H&M is trying to strengthen 

its legitimate position in the intersection between a green business model and public awareness.  
 

Through qualitative and quantitative methods, we have examined the effect of ethical positioning 

in business context from different perspective by retrieving knowledge from the public, H&M, 

Operation X and an expert in CSR-crisis. The theoretical framework is based on the 

acknowledge theories from different academic areas which includes theories of stakeholders, 

institutional logics, crisis communication and legitimacy.  
 

During our study we have learned that ethical positioning is a necessity that demands new 

business conditions and proves a new organizational reality that creates a new institutional logic, 

the logic of sustainability. This has changed the premise for how a company gains legitimacy in 

the field today. Though, the concept of CSR includes a paradox because CSR is not only seen 

as a crisis-promoting element but can also have an anti-crisis effect. Furthermore, the analysis 

showed that in the specific case, the issue was defined as a CSR crisis, which has threatened 

H&M’s morally legitimate position as the CSR crisis is in strong contrast to H&M’s sustainable 

marketing campaign. Additionally, the analysis showed that H&M did not solve the crisis properly 

through an appropriate crisis response, which required an even stronger legitimacy strategy for 

H&M.  
 

The findings provided in the thesis are based on contextual knowledge and the results are put 

into perspective in the paragraph of discussion, mentioning discrepancy between speech and 

action as well as CSR as a two-edged sword, and recommendations, focusing on pre-crisis 

preparations, to bring the findings into a broader perspective in the fashion industry. 
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1. INDLEDNING  

 

1.1 INDLEDNING OG PROBLEMFELT 
Vi lever i en tid, hvor etik i den grad er kommet i højsædet, og dine valg i forretningen både 

fortæller noget om dig som forbruger men også den trend, der præger danskernes 

handlemønstre i dag. Samfundets skiftende dagsordner og tematikker stiller krav til 

virksomheder på en helt anden måde end tidligere, og det er ikke længere ualmindeligt, at der 

skeles negativt til de virksomheder, der endnu ikke har formået at inkorporere etiske og 

bæredygtige initiativer i sin ageren på markedet. Fra forbrugernes synspunkt er det en trend 

baseret på at tilgodese miljøet og samtidig agere etisk korrekt i sine valg og fravalg. I kontrast 

til fødevareindustrien, som har stor fremdrift i deres opmærksomhed på etik, står 

modeindustrien. For på trods af, at modeindustrien kan kategoriseres som en af de største og 

mest forurenede i verden – er industrien håbløs bagud, når det gælder etik og bæredygtighed.  

Virksomhedsetik og det at tage socialt ansvar for samfundet blusser op med jævne 

mellemrum. Det er som udgangspunkt simpelt, da en virksomheds beslutninger og handlinger 

påvirker og har konsekvenser for andre end blot virksomheden selv. Dette stiller store krav til 

moralsk og etisk stillingtagen, og udviklingen forkaster til dels virksomheders tidligere 

minimumskrav for at legitimere sin eksistens gennem økonomisk profit samt overholdelse af 

lov og overenskomster. Tidligere var virksomheder som fænomen og begreb noget, man 

kunne betragte som privat men må i dag betragtes mere som en form for ’fælleseje’. Dette 

rummer en oplevet offentlig interesse og en forventning til at blande sig, udtrykke forventninger 

og stille krav. Hvad der er etisk rigtigt og forkert, kan ikke længere være en subjektiv 

vurdering, men i stedet er det et sæt fælles standarder, også beskrevet ved Corporate Social 

Responsibility (CSR).  
 

Adskillige undersøgelser viser, at et markant flertal af forbrugerne anser CSR som en vigtig 

faktor i deres forbrugsvalg (Rasmussen, 2008). Derfor er CSR for mange virksomheder blevet 

et konkurrenceparameter, de er nødt til at leve op til, hvis de skal sikre deres markedsandel. 

Når CSR og etisk habitus således bliver en del af både forbrugernes præferencer og af 

virksomhedernes produkter, tildeles offentlighed og forbrugeren en magtfuld rolle som 

moralske overdommere. 

Men hvordan kan forbrugerne navigere i mellem, hvad der er CSR, og hvad der ikke er? 

Særligt ved store og komplekse virksomheder? – og hvilken betydning har det, når globale 

frontløbere som H&M må stå til offentligt skue, når medierne bringer historier om børnearbejde 
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eller afbrænding af tøj? Som med mange andre ting er CSR båret frem af omverdenens 

kritiske blik samt tilhørende krav til, hvor og på hvad forbrugerne vil lægge deres penge. Dette 

rejser samtidig spørgsmålet om, hvorvidt CSR er blevet et quick-fix for virksomheder og 

dermed den nemme vej til øget salg og added value til moralskproblematiske produkter. CSR 

er i mange virksomheder netop kommet på dagsordenen ud fra en klar idé om en potentiel 

branding- og imagegevinst. Virksomheder vil gerne påtage sig social ansvarlighed – særligt 

hvis det giver bonus på bundlinjen. Her følger problemstillingen om, hvorvidt CSR er en 

strategisk fordel med et skjult økonomisk rationale, fremfor ageren affødt af etiske og 

miljøvenlige grunde. I spidsen står etik og påviser CSR som et tveægget sværd. Denne 

udvikling gør ansvaret større, hvorfor virksomheder i dag udsættes for et øget pres og øget 

risiko for at blive opdaget i ikke at opfylde egne etiske krav.  
 

Etisk stillingtagen kan dermed være omkostningsfuldt. For selvom det er en genvej til et godt 

image og styrket legitimitet, kan dette også føre virksomheder på dybt vand, som i sidste ende 

kan komme til at koste dyrt på legitimitetskontoen. Det antyder dét krisepotentiale, som følger 

med etiske stillingtagen – særligt indenfor CSR-kommunikation. Påstanden om, at etisk 

stillingtagen skulle medføre noget negativt, virker yderst paradoksalt, da den udbredte 

vurdering af strategisk CSR-kommunikation er, at det indebærer en masse positive elementer. 

Men når virksomheder i dag selv opstiller og eksplicit kommunikerer etiske standarder, skaber 

dette incitament for, at omverdenen er ekstra bevågne og kigger virksomheden efter i kortene.  
 

Med andre ord er det mindst lige så vigtigt at komme i overens med offentligheden som at 

følge den juridiske lov. Det er nemlig offentligheden, der har magten til at afgøre, om 

virksomheder holder, hvad de lover. Det kan betragtes som et forhold, hvor virksomhedens 

omdømme bestemmes af den mængde tillid, forbrugere og interessenterne tildeler den – med 

risiko for mistillid og manglende transparens som afgørende for virksomhedens etiske 

positionering i markedet. Tilmed er det offentligheden, der har magt til at afgøre, hvorvidt der 

eksisterer en krise eller ej.   
 

Med disse ord rejses afhandlingens problemfelt: 
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Arbejdsspørgsmål 1:  
Hvordan kan de gældende institutionelle logikker i feltet anskues, og hvorledes forsøger H&M 

at tilpasse sig nye institutionelle muligheder? 
 

Arbejdsspørgsmål 2: 

Hvilken krise kan skandalen typologiseres som, og hvordan kan H&Ms håndtering af krisen 

forstås? 
 

Arbejdsspørgsmål 3: 

Hvordan har etisk stillingtagen indflydelse på H&Ms legitimitet, og hvilke krav stiller dette til 

deres ageren? 

 

 

1.2 CASEBESKRIVELSE 
Indeværende afhandlings casestudie tager udgangspunkt i et Operation X tv-program sendt 

den 16. oktober 2017 - omhandlende H&Ms og Bestsellers afbrænding af flere tons nyt og 

ubrugt tøj i Danmark hvert år. H&M er specifikt valgt som case-virksomhed, da H&M anses for 

særlig interessant i kraft af virksomhedens omdiskuterede CSR-initiativer, som blandt andet 

omhandler intensiv markedsføring på bæredygtighedsområdet og en nylig kommunikeret 

2030-CSR-strategi. H&M har de seneste år intensivt markedsført sig som en bæredygtig og 

miljøansvarlig virksomhed, hvor de blandt andet opfordrer forbrugere til at mindske tøjspild. 

Det sker gennem H&Ms Garment Collecting-initiativ, hvor forbrugere kan aflevere brugt tøj i 

H&Ms forretninger. Dette står i kontrast til faktummet om, at H&M er ansvarlig for den største 

mængde tøjdestruktion af fast fashion i Danmark.  
 

Operation X programmets afslørende portrættering af H&M, som en kontrastfyldt virksomhed 

der jonglerer mellem intensiv kommunikation om bæredygtige initiativer og tøjafbrænding, 

førte til en skandale i oktober 2017. Skandalen blev til gennem flere måneders intensiv 

research og et hav af undersøgelser af H&Ms tøjafbrænding foretaget af Operation X. Dette 

 
Hvilke kommunikative udfordringer følger med etisk stillingtagen i modeindustrien, og 
hvordan forsøger H&M at styrke sin legitime position i krydsfeltet mellem en grøn 
forretningsmodel og offentlighedens bevågenhed? 
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resulterede i en tv-udsendelse i bedste sendetid, som skabte massiv mediedækning og 

efterfølgende skabte forargelse rundt omkring i de danske hjem.  
 

H&M-casen vil i afhandlingen blive belyst ud fra en række teoretiske perspektiver. For at 

kunne besvare afhandlingens problemfelt, vil der i det følgende afsnit blive redegjort for 

skandalens konkrete forløb. Denne redegørelse vil senere blive anvendt i analysen, hvor 

konkrete hændelser i skandalens forløb vil blive inddraget og analyseret ved hjælp af udvalgt 

teori og metode. Synes nedenstående kortlægning af afbrændingsskandalen ikke at være 

tilstrækkelig fyldestgørende, kan en detaljeret beskrivelse af afbrændingssagens tilblivelse og 

efterfølgende reaktioner fra H&Ms, Operations Xs og offentlighedens side læses i bilag 2.  
 

1.2.1 Kortlægning af afbrændingsskandalen 
Mandag den 16. oktober 2017 sendte TV2 programmet Operation X: Den brændende 

sandhed, hvor journalisten, Morten Spiegelhauer, på dramatisk vis afslørede, hvordan den 

danske tøjgigant, Bestseller, og den svenske modegigant, H&M, i årevis har kørt til 

forbrændingsanlæg med tonsvis af nyt og ubrugt tøj. Gennem tidligere medarbejdere på 

forbrændingsanlæggene, overvågningsbilleder og aktindsigter har Operation X kunne afsløre, 

at H&M i gennemsnit har brændt 12 tons tøj om året siden 2013. Dette faktum sættes i relation 

til særligt H&Ms aktuelle situation, hvor markedsføring omkring miljøansvarlighed, 

bæredygtighed, grøn tøjlinje og genbrug af tøj fylder langt størstedelen i det offentlige billede 

af virksomheden. Dette er netop det paradoksale tvist, der gør hele casen relevant: 

Afbrænding af flere tons nyt og brugbart tøj på den ene side, mens bæredygtige mål og en 

vision om grønne cirkulære processer indenfor en overskuelig fremtid på den anden side, i 

manges øjne ikke hænger sammen (Politiken, 2017). 
 

Allerede dagen før programmet blev vist på TV2, var afsløringen ude. Mediedækningen af 

skandalen foregik fra den 15. oktober 2017 frem til den 7. november 2017 – primært i danske 

medier, men også på internationale kanaler, blev den danske skandale delt. Forargelsen 

voksede særligt de første tre dage, idet mediedækningen fra samtlige danske nyhedsmedier 

var intensiveret. De fleste nyhedsartikler understregede pointer om, at H&M bekræftede 

afbrændingen af tøj på Roskilde forbrændingsanlæg, men at H&M samtidig forklarede, at 

afbrænding kun er gældende for sundhedsskadeligt tøj. I det konkrete tilfælde, afdækket af 

Operations X, var der tale om jeans, der ifølge H&M indeholdte et for højt niveau af bly i 

metaldetaljerne på bukserne, hvorfor bukserne var sundhedsfarlige og derfor blev destrueret. 

Dette testede Operation X ved at få et uafhængigt laboratorieanalysefirmaet, Eurofins, til at 

teste et par jeans afleveret af H&M på forbrændingsanlægget (TV2, 2017). Operation X’s test 
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kunne ikke bekræfte, at der fandtes farlige kemikalier eller bakterier i bukserne overhovedet. 

Dette ønskede H&M ikke at kommentere på i programmet. Da Operation X’s afsløringer 

begyndte at rulle i landsdækkende medier, trak H&M alligevel til genmæle og fremlagde fire 

testrapporter på deres website, som viste, at det forhøjede niveau af bly fundet i bukserne, 

befandt sig på et falsk lædermærke med roseguldfarvet belægninger bag på bukserne (H&M, 

2017). Dette havde Operation X ikke undersøgt i sin tidligere test, hvorfor de ikke fandt nogle 

tegn på sundhedsskadeligt indhold i bukserne.  
 

H&M fremlagde også dokumentation for et andet parti af mørkeblå damebukser efter 

programmets offentliggørelse. Her blev bukserne undersøgt på baggrund af en mistanke om 

mug (Frederiksen & Engell, 2017). H&Ms test af disse bukser viste, at der var fundet en 

mistænkelig lugt af mug, mistænkelige pletter og spor af mug på bukserne (TV2, 2017). Dog 

kunne der ikke konkluderes noget endegyldigt. Alligevel blev bukserne sendt til 

afbrændingsanlægget. Operation X programmet viste, at samtlige bukser var tørre, lagt pænt i 

plastik og ingen af bukserne bar spor af mug eller muglugt. H&Ms miljø- og 

bæredygtighedsansvarlig for H&M Group, Cecilia Strömblad Brännsten, udtalte efterfølgende i 

et interview med TV2, at de ikke brændte brugbart tøj, og hvis testene viste spor af noget 

sundhedsskadeligt, ville tøjet i deres procedurer blive destrueret, da risikoen for spor af noget 

sundhedsskadeligt et lille sted på tøjet kunne spredes til andre dele af bukserne (ibid.). Tilmed 

understregede Brännsten i interviewet, at TV2 udførte en mugtest, mens H&M lavede en 

bakterietest, hvorfor der var forskel i resultaterne. 
 

Efter et par dages intensiv mediedækning af skandalen stilnede det af. Prikken over i’et skete 

dog den 22. november 2017, hvor det svenske reportageprogram ’Uppdrag granskning’ 

sendte et tilsvarende program med afbrænding af tøj, hvor H&M blev fremstillet som 

frontløberen (SvtPlay, 2017). Programmet estimerer, at der er blevet brændt langt mere i 

Sverige end i Danmark de seneste år, nemlig hele 19 tons tøj alene i 2016.   

 

1.3 BEGREBSAFKLARING 
Afhandlingens problemformulering indeholder flere begreber, som kan tolkes forskelligt 

afhængig af konteksten. For at mindske usikkerheder, vil vi således skabe klarhed omkring 

forståelsen af tre begreber: Etik, CSR og bæredygtighed. Disse begreber vil løbende og 

sporadisk blive brugt i afhandlingen, hvorfor en afklaring af begreberne findes nødvendigt.  
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1.3.1 Etik 
Etik er en svær størrelse, og alt efter ens etiske grundposition kan samme handling være helt 

rimelig eller absolut forkastelig (Kjær Hansen, 2008). Etik kan forstås ved et system af 

moralregler, -begreber, og normer, som bruges til at afgøre, om noget er rigtig eller forkert 

(ibid.). ”Under etikkens overflade ligger nogle grundlæggende forskellige måder at tænke rigtig 

og forkert på […] konsekvenser/resultater af handling og motiver/hensigter bag handling (Kjær 

Hansen, 2008, s. 87) 
 

Etik hører sammen med begrebet moral, da ”… etik drejer sig om filosofiske refleksioner over 

moralen” (Haslebo & Haslebo, 2007, s. 25). Selvom etik og moral ofte bliver brugt i flæng og i 

daglig tale, er der væsentlig forskel på de to begreber. Moral er et overordnet begreb, som 

handler om bestemmelsen af forskellige handlinger som rigtige eller forkerte i forhold til et 

givent ansvar overfor de mennesker, man omgiver sig med (ibid.). Etik er derimod en 

refleksion over, hvordan man lever op til den moralsk forsvarlige opførsel. Etik bliver således 

retningslinjer og overvejelser omkring moralsk opførsel (ibid.).  
 

Både CSR og bæredygtighed indgår i begrebet etik. CSR afhænger blandt andet af en 

virksomheds kapacitet til at være etisk ansvarlig for sine handlinger, i strategien samt 

virksomhedspolitikken (Kjær Hansen, 2008). Ser man på virksomhedens institutionelle etiske 

ansvar skal det i denne sammenhæng forstås som virksomhedens moralske ansvar, der går 

ud over det rent økonomiske samt retlige ansvar jf. loven. Etisk ansvarlighed bygger på frivillig 

handling, hvor virksomheden bestræber sig på at være moralsk ansvarlige (ibid.).  
 

1.3.2 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility, også kaldet CSR, er defineret på forskellig vis i CSR-

litteraturen, hvilket skyldes, at CSR-konceptet er et dynamisk fænomen, der overlapper med 

andre koncepter indenfor relationen mellem virksomhed og samfund (Rasche, Morsing, & 

Moon, 2017). Rasche, Morsing og Moons definition på CSR-konceptet, vil blive brugt som 

grundlag for afhandlingens CSR-begreb. Definitionen lyder således: ”CSR refers to the 

integration of an enterprise’s social, environmental, ethical and philanthropic responsibilities 

towards society into its operations, processes and core business strategy in cooperation with 

relevant stakeholders.” (Rasche, Morsing, & Moon, 2017, s. 6) 
 

Denne definition anerkender, at CSR omfavner både sociale, miljømæssige og etiske 

ansvarligheder for virksomheder. Yderligere understreger definitionen, at CSR er noget, som 

skal indlejres i en virksomheds kerneforretning samt være reflekteret ind i den strategiske 
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retning for virksomheden (ibid.). Ligeledes udtrykker denne definition af CSR en mulighed for, 

at virksomheden hele tiden kan tilpasse sig samfundsudviklingen og den til enhver tid 

herskende moral. 
 

Ud fra indeværende fokus i afhandlingen, påpeger Mette Morsing en interessant dimension af 

CSR. I følge Morsing er det virksomheders måde at engagere sig i kommunikationen omkring 

CSR, der er central (Rasche, Morsing, & Moon, 2017, s. 282). Kommunikationen om CSR er 

central i forbindelse med, hvordan interessenterne opfatter, at en virksomhed bidrager rent 

socialt og miljømæssigt til samfundet, hvilket skal ses som et resultat af øget 

interessentdeltagelse og -indflydelse (ibid.).  
 

1.3.3 Bæredygtighed 
Begrebet bæredygtighed kan langt hen ad vejen argumenteres for til dels at rumme det 

samme som ovennævnte begreb, CSR. FNs definition på den bæredygtige udvikling lyder 

således: ”… development that meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs.” (United Nations, 2018).   
 

FNs overordnede definition på bæredygtighed fokuserer på, at den måde samfundet er bygget 

op, hverken skal ødelægge samfundet i dag eller de fremtidige generationers eksistens. Det 

handler således om at skabe de bedst mulige forhold for mennesker og miljø i dag og i 

fremtiden, hvilket skal ske med den rette balance mellem udnyttelse og beskyttelse af verdens 

ressourcer (United Nations, 2018).  
 

Bæredygtighed er et vidt begreb, men i indeværende afhandling skal bæredygtighed forstås i 

en virksomhedskontekst. Begrebet bæredygtighed skal ikke forstås som en diffus 

makroøkonomisk klimapolitik, men derimod indgår bæredygtighed på det operationelle plan 

som en integreret del af den daglige virksomhedsdrift (Arler, Mosgaard, & Riisgaard, 2015). 

De seneste år er det gået op for mange virksomheder, at de er nødt til at integrere bæredygtig 

teknologi i virksomheden for at løse alvorlige miljøproblemer (ibid.). Tilmed eksisterer kravet 

om, at virksomheder bør samarbejde med andre dele af samfundet for at løse dette.  
 

Fokusset i denne afhandling er på modeindustrien, hvorfor bæredygtigt tøj og procedurer 

findes relevante. Når man i generelle termer taler om bæredygtigt tøj, ser man på, hvordan 

tekstilerne fremstilles samt hvilke råvarer, de laves af. Tilmed vurderer man 

bæredygtighedsgraden af tekstilet ud fra genanvendelsesprocessen, eller hvis tøjet bliver 

smidt ud, ser man på, hvordan tøjtekstilerne nedbrydes (Grøn forskel, 2016).   
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1.4 AFGRÆNSNING 
Løbende i afhandling vil der blive redegjort for valg og fravalg, for derved at kunne specificere 

afhandlingens afgrænsninger. På forhånd ønskes dog at eksplicitere de overordnede og 

afgørende afgrænsninger. Indledningsvist er fokus i afhandlingen det kommunikative aspekt, 

herunder et organisatorisk perspektiv på kommunikation inden for interessenter, institutionelle 

logikker, krise samt legitimitet. Afhandlingens fokus lægger yderligere op til at inddrage 

aspekter af retorik, image, identitet og medieteori. Trods nævnelsen af disse begreber, findes 

der ikke en egentlig analyse af disse emner, grundet omfangsmæssige begrænsninger for 

afhandlingen. Af samme årsag afgrænser indeværende afhandling sig fra finansielle aspekter i 

forhold til H&M og den konkrete sag. Yderligere afgrænser afhandlingen sig fra teori om 

sociale medier som kriseplatform, da dette anses som et delelement i H&Ms skandale. 

Grundet afhandlingens omfangsmæssige begrænsninger er de ovennævnte tilgange og 

perspektiver fraprioriteret – til fordel for de førstnævnte mere relevante analyser i henhold til 

afhandlingens problemfelt. Slutteligt findes en fysisk afgrænsning nødvendig, da afhandlingen 

afgrænser sig til det danske marked og dermed ikke medtager analyser af H&Ms andre 

markeder.  
 

1.4.1 Metodisk afgrænsning 
I det følgende vil to metodiske afgrænsninger, henholdsvis en periodisk samt empirisk 

afgrænsning, blive fremlagt med formålet om at konkretisere afhandlingens fokus gennem en 

både tidsmæssig samt indsamlet empirisk afgrænsning.  
 

1.4.1.1 Periodisk afgrænsning 
Analysens periode afgrænses til fasen, der forløber under selve mediedækningen af 

skandalen. Helt konkret vil afhandlingens periodiske afgrænsning være fra den 1. marts 2017 

til 30. november 2017, hvilket indbefatter perioden, hvor Operation X får et anonymt tip om 

afbrænding af tøj, herefter kontakter H&M første gang, til mediedækningen om H&Ms 

tøjafbrænding, og til skandalen er stilnet af. Den intensive offentlige mediedækning af 

afbrændingssagen varer kun tre dage og foregår i oktober måned lige efter offentliggørelsen af 

Operation X programmet den 16. oktober 2017. Den efterfølgende måned er der stadig 

aktivitet i sagen, hvorfor dette også medtages i den periodiske afgrænsning. 

1.4.1.2 Empirisk afgrænsning 
Indeværende afhandling afgrænser sig empirisk til sekundært data fra pressen, 

pressemeddelelser samt udtalelser fra H&M på website eller i pressen. Således vil H&Ms 

kommunikation til andre interessenter som eksempelvis medarbejdere eller 
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samarbejdspartnere ikke indgå som en del af afhandlingens empiri. Den 

socialkonstruktivistiske tilgang lægger op til at inddrage alle aktører og interessenter under 

skandalens hændelse (Johansen & Frandsen, 2007), men dette er grundet begrænset 

informationstilgængelighed ikke muligt, hvorfor flere interessenter fravælges under 

afhandlingens udførelse. Tilmed skyldes valg samt fravalg, at afhandlingens omfang, dybde og 

ikke mindst problemformuleringen ikke lægger op til at afdække alle interessenter. 

Afhandlingens analyse indledes med en interessentanalyse, hvor størstedelen af H&Ms 

interessenter kortlægges. Senere argumenteres det for en yderligere afgrænsning af relevante 

interessenter – essentielle for afhandlingens problemfelt.  
 

Foruden det sekundære data vil afhandlingen også gøre brug af primær empiri. For at opnå et 

repræsentativt billede af forbrugerne samt offentligheden, som central aktør for afhandlingens 

problemfelt, bør et repræsentativt udsnit af denne gruppe anvendes som empirisk grundlag for 

afhandlingens analyse. Indeværende afhandling begrænser den empiriske indsamling af 

forbrugerne samt offentligheden i én samlet empirisk undersøgelse. Dette udføres gennem et 

fokusgruppeinterview med otte deltagende personer. Denne afgrænsning af empiri baseres på 

et ressourcespørgsmål, hvor denne begrænsning gør det muligt at gå mere i dybden med 

fortolkning af det empiriske materiale.  
 

Foruden fokusgruppeinterview benyttes også enkeltmandsinterview i form af 

ekspertinterviews. Afhandlingen indeholder tre ekspertinterviews med tre eksperter med hver 

sit fokusområde. De udvalgte eksperter er kommunikationsafdelingen i H&M, journalist bag 

Operation X programmet samt en CSR-kriseekspert. Kommunikationsafdelingen i H&M samt 

journalist bag Operation X programmet er udvalgt, da de kan give os informationer om den 

konkrete case, som vi ikke vil kunne fine andre steder. CSR-kriseekspert er udvalgt for at give 

os informationer om tendenser inden for CSR-kriser, som ikke har været muligt at finde andre 

steder. 
 

1.5 OPGAVESTRUKTUR 
Følgende afsnit anskueliggør afhandlingens strukturelle opbygning og kan således anvendes 

som læsevejledning. Afhandlingens problemfelt er som tidligere præsenteret opdelt i tre 

empirisk funderet arbejdsspørgsmål, der har til hensigt samlet at besvare den overordnede 

problemformulering. Det følgende kapitel (2) præsenterer det videnskabsteoretiske ståsted, 

der danner grundlag for, hvordan afhandlingens problemfelt tilgås. I kapitel (3) belyses 

metode, hvoraf den metodiske tilgang, empirisk analysestruktur samt reliabilitet og validitet 

forklares. Med det metodiske kapitel efterstræbes en forståelse af de metodiske og analytiske 
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overvejelser samt fremgangsmåder, der er valgt til indhentning af empiri i besvarelsen af det 

opstillede problemfelt. Herefter fremstilles afhandlingens teoretiske fundament samt en 

kortlægning af de forskellige teoretiske områder, som afhandlingen anvender i sammenhæng 

med den empiriske analyse i kapitel (4). Kapitel (5) omhandler afhandlingens konkrete 

analyseproces, hvor de kommunikative udfordringer diagnosticeres ved - kronologisk at 

analysere casen ud fra de tre formulerede arbejdsspørgsmål. Herefter vil de væsentligste 

resultater af den empiriske analyse benyttes i en strategisk diskussion, som danner grundlag 

for de konkrete anbefalinger I kapitel (6). Slutteligt opsummeres og konkluderes afhandlingens 

resultater i besvarelsen af afhandlingens problemfeltet samt tilhørende arbejdsspørgsmål.  
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2. VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 
 

 

Det videnskabsteoretiske ståsted i afhandlingen har en afgørende rolle for forståelsen og 

udformningen af afhandlingens forskellige delelementer. Hermed indgår det 

videnskabsteoretiske ståsted både implicit og eksplicit i afhandlingen i samarbejde med 

problemstillingen, afhandlingens design samt metode (Ingemann, 2013).  
 

2.1 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 
Det følgende kapitel har til hensigt at argumentere for afhandlingens videnskabsteoretiske 

overvejelser og ståsted. Vi ønsker med afhandlingens problemfelt at undersøge hvilke 

kommunikative udfordringer, der følger med etisk stillingtagen, og hvordan H&M forsøger at 

styrke sin legitime position. Med en forståelse af kommunikation og legitimitet, som værende 

sociale fænomener og uden materiel substans, er det nærliggende at anskue afhandlingens 

problemfelt fra en socialkonstruktivistisk position. Denne del af afhandlingen har ikke til formål 

at lave en dybdegående redegørelse for socialkonstruktivismens genealogi, men skal i stedet 

bidrage til at belyse, hvordan og med hvilke forudsætninger vi iagttager vores case. Den 

socialkonstruktivistiske tilgang har ikke én entydig ophavsmand, hvorfor flere teoretikere 

bringes i spil.  
 

2.1.1 Socialkonstruktivisme 
Afhandlingens benyttelse af en socialkonstruktivistisk tilgang indebærer en forståelse, hvor 

virkelighed og viden er socialt konstrueret (Ingemann, 2013). Således er tilgangen med et 

socialkonstruktivistisk forståelsesgrundlag, at virkeligheden er noget, som vi i fællesskab 

konstruerer gennem sociale forhandlingsprocesser. Det centrale i socialkonstruktivismen er 

således at studere, hvordan virkeligheden er socialt konstrueret (Alvesson & Sköldberg, 2009).  
 

Socialkonstruktivismens sociale konstruktion står i stærk kontrast til realismen, som ser 

virkeligheden som objektiv og uafhængig af menneskets erkendelse (Ingemann, 2013). Inden 

for socialkonstruktivismen findes der ikke nogen objektive sandheder, idet al viden er afledt af, 

hvilket perspektiv man ser verden fra. Det gældende verdenssyn vil altid være i nogle 

individers interesse og imod andres. Den gældende version af virkeligheden, der er den mest 

dominerende, bliver set som et kollektivt fænomen i en midlertidig position. I det 

socialkonstruktivistiske paradigme ligger der ligeledes en forståelse af, at den sociale verden 
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både kan konstrueres, dekonstrueres samt rekonstrueres, hvorfor paradigmet rummer et 

forandringsperspektiv (ibid.).  
 

Socialkonstruktivismens videnskabsteoretiske grundopfattelse ser samfundsmæssige 

fænomener samt menneskelig erkendelse som socialt konstrueret af mennesker, hvorfor disse 

aspekter kan ændres igen af mennesker. I forlængelse af dette pointerer Fairhurst og Grant 

(2010), at den gældende virkelighed ikke er en endegyldig sandhed, der bare venter på at 

blive forklaret. Derimod understreger de, at der er mulighed for, at der kan være flere 

eksisterende forskellige virkeligheder, der er gældende på samme tid. Disse forskellige 

virkeligheder er i konstant konkurrence om sandheden og legitimitet. Det 

socialkonstruktivistiske ståsted gør det muligt at undersøge de forskellige sociale og 

samfundsmæssige bevægelser og tendenser, der eksisterer omkring H&M-casen. Dette skal 

således gøre det muligt at identificere H&Ms kommunikative udfordringer, udrede de 

forskellige institutionelle logikker, der eksisterer i feltet samt forstå de forskellige interessenters 

konstruerede verdensbillede omkring den danske modeindustri. 
 

Antropologen, Gregory Bateson, pointerer forholdet til information i en socialkonstruktivistisk 

kontekst (Wenneberg, 2010). Bateson forklarer, at information ikke er noget absolut, men 

derimod noget relativt, da information kun fremtræder på baggrund af noget andet. Da vi 

eksisterer i en allerede givet verden, er den aktuelle kulturelle og sociale realitet samt vores 

egne handlinger med til at bestemme grundlaget for den bestående information. Dette skal ses 

som konteksten, hvorfor alt, hvad vi gør, vil gøre en forskel. Socialkonstruktivismen forsøger 

dermed at forklare, hvordan den sociale kontekst påvirker hvert enkelt individs erkendelse 

(ibid.).  
 

I relation til viden, er socialkonstruktivismen ikke interesseret i, om viden er sand eller gyldig, 

men derimod fokuserer paradigmet på, hvordan denne viden er skabt eller produceret 

(Wenneberg, 2010). Dette er gældende uanset om den pågældende viden er sand eller falsk. 

Som Wenneberg enkelt forklarer det: ”Det sande ses ikke længere som selvforklarende.”  

(ibid., s. 37). I forlængelse af dette, vil den almene forståelsen indenfor socialkonstruktivisme 

inkludere, at dét at skaffe sig viden om givne forhold i verden indebærer, at der er et subjekt, 

der erkender, mens dét der erkendes, er et objekt (Fuglsang & Olsen, 2004).  
 

På det ontologiske niveau baserer socialkonstruktivismen sig på, at virkeligheden ikke kan 

betragtes som uafhængig af observatøren (Ingemann, 2013). Den socialkonstruktivistiske 

epistemologi, erkendelsen om det værende, har et ståsted, der bygger på, at al viden er 
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socialt konstrueret. Socialkonstruktivismen vil grundlæggende hævde, at ontologien ikke kan 

isoleres, da det eksisterende ikke kan eksistere uafhængigt af vores erkendelse. Således vil 

socialkonstruktivismen ikke adskille ontologien og epistemologien, da ontologien ikke 

eksisterer uafhængig af sig selv. Dette hænger igen sammen med socialkonstruktivismens 

grundlag, som ikke er interesseret i at finde den sande viden, men derimod interesserer sig 

for, hvordan vi konstruerer og erkender det værende (ibid.).  
 

Ser man på socialkonstruktivismens begrænsninger, ligger de i, at socialkonstruktivismen ikke 

vil gøre krav på at være sand, hvilket betyder, at konstruktivismen også selv er en social 

konstruktion, som ikke er den endegyldige sandhed (Ingemann, 2013). Særligt inden for den 

sociale verden har socialkonstruktivismen fremanalyseret nye perspektiver og peget på mulige 

løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.  
 

2.1.2 Kommunikationssyn 
Med kommunikation som den overordnede ramme for vores uddannelse på Copenhagen 

Business School og som omdrejningspunkt for afhandlingen, finder vi det nærliggende at 

fremlægge vores forståelse af kommunikation i henhold til vores socialkonstruktivistiske 

ståsted.  

Kommunikationsfeltet har i løbet af de sidste knap 100 år produceret et utal af 

kommunikationsdefinitioner, hvor især to hovedparadigmer har domineret, hvordan 

kommunikation kan betragtes; transmissions- og interaktionsparadigmet (Frandsen, Johansen, 

& Nielsen, 1997, s. 34-36). Transmission definerer, hvordan et budskab går fra afsender til 

modtager, hvor interaktionsparadigmet ser kommunikation som en social interaktion (ibid., s. 

34-36). Tranmissionsparadigmet karakteriseres som den klassike tilgang, hvor kommunikation 

opfattes som en lineær og sekventiel proces, der udgår fra afsender og kan inddeles i en 

række sekvenser, der gennemløbes én efter én (ibid.). Denne opfattelse indbefatter nogle af 

verdens første kommunikationsmodeller, herunder Lawells formel fra 1946: ”Who? Says what? 

In which channel? To whom? With what effect?”, og Shannon & Weawers matematisk 

kommunikationsmodel fra 1949 med fokus på, hvordan afsender mest effektivt overfører et 

ønsket budskab til en relativ viljeløs modtager (ibid., s. 35). Denne kommunikationsopfattelse 

er sidenhen blevet et synonym for den såkaldte kanyleteori, der påpeger, at medierne har en 

stor og direkte effekt, og at budskaberne derfor ’sprøjtes’ ind i modtageren, uanset om 

modtageren ønsker det eller ej. I modsætning til transmissionsparadigmet, betragter 

interaktionsparadigmet kommunikation som en social interaktion, hvorfor dette indbefatter og 
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forudsætter både en afsender og en modtager (Frandsen, Johansen, & Nielsen, 1997, s. 36). 

Det er således via denne interaktion, at betydninger og meninger skabes og udveksles.  

Indeværende afhandling tager afsæt i et dialogisk kommunikationssyn, der betragter 

kommunikation som en interaktion mellem en afsender og en modtager. Dette positionerer 

afhandlingen inden for interaktionsparadigmet, og er ligeledes en kommunikationsopfattelse, 

som hænger tæt sammen med afhandlingens socialkonstruktivistiske ståsted. Kommunikation 

etableres dermed først, når modtager bliver opmærksom på afsenders budskab. 
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3. METODE  
 

Det følgende kapitel omhandler de benyttede metodiske fremgangsmåder med udgangspunkt 

i det allerede formulerede problemfelt samt H&Ms tøjafbrænding som case. Kapitlet 

argumenterer for de metodiske og analytiske overvejelser, beslutninger samt 

fremgangsmåder, som samlet set udgør afhandlingens undersøgelsesdesign. Således skal 

kapitlet fremføre, hvordan afhandlingens kombination af fremgangsmåder ved indsamling, 

analyse samt tolkning af data tilsammen vil sikre en reflekteret samt valid besvarelse af 

afhandlingens problemfelt (Andersen, 2013).  
 

3.1 METODISK TILGANG 
Med afhandlingens socialkonstruktivistiske ståsted foreskrives ikke én eller flere bestemte 

metoder, hvorfor en mangfoldig brug af datakilder tillades. Dette adskiller sig midlertidig fra 

den logisk-empiriske tilgang, i hvilken kvantitative metoder foretrækkes, samt den 

fænomenologiske tilgang, der foreskriver brugen af kvalitative metoder (Esmark et. al., 2005). 

Dette betyder, at afhandlingen ikke efterstræber at bidrage med en forforståelse 

(hermeneutisk) eller en beskrivelse (positivistisk) af den observerede virkelighed, men i stedet 

tager udgangspunkt i eksisterende og føjer nye perspektiver til måden, hvorpå verden kan 

anskues (Juul & Pedersen, 2012). Herved studeres afhandlingens udvalgte case ud fra en 

sammensætning af forskellige teoretiske perspektiver og empiriske analyser inden for den 

kvalitative forskningsmetode. I denne metode vægter indlevelse og forståelse højere end den 

kvantitative metodes vægtning af numeriske talværdier. Herved har den kvalitative metode sin 

styrke i indsamlingen af ’bløde data’, hvor en dybere forståelse af fænomener er 

omdrejningspunktet (Harboe, 2013).  

Forud for præsentationen af afhandlingens konkrete metodestruktur, findes det relevant at 

afklare, hvordan forholdet mellem teori og empiri gør sig gældende inden for det 

socialkonstruktivistiske ståsted. Modsat den logisk-empiriske tilgang betragter 

socialkonstruktivismen ikke teori og empiri som to skarpt adskilte størrelser: ”Empiri er kun 

empiri i forhold til et bestemt teoretisk perspektiv” (Esmark et. al., 2005, s. 12). Problematikken 

ved den logisk-empiriske tradition findes i forestillingen om, at virkeligheden er, som den er, 

uafhængig af teorien, hvorfor socialt konstruerede forhold ikke tillægges nogen værdi. Modsat 

er udgangspunktet for enhver socialkonstruktivistisk erkendelsesteori en antagelse om, at 

viden er et socialt konstrueret fænomen (Ingemann, 2013). Således handler teori i denne optik 
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om at udfolde et eller flere problemstillinger, der gør en forskel i konstruktionen af den sociale 

virkelighed.  
 

Teorien skal derfor ikke forstås som en tese eller hypotese, der testes på empiriske forhold, 

men i stedet et analysebærende begreb, der udfoldes i dets tilknytning til empirien (Esmark et. 

al., 2005). Socialkonstruktivistiske analyser har hverken til formål at be- eller afkræfte teser, 

hvorfor afhandlingens konklusion i stedet vil frembringe et perspektivistisk resultat af den 

kontekstualiserede analyse. Således vil en konklusion altid udgøre en opsamling på den 

udførte konstruktion (ibid.). Hermed forstået, at når afhandlingen undersøger H&Ms 

kommunikative udfordringer og legitimitet, i relation til etisk stillingtagen, testes dette ikke 

udelukkende på virkeligheden, men er i stedet med til at skabe virkeligheden.  
 

3.1.1 Casestudie som undersøgelsesdesign 
I det følgende afsnit vil casestudiet som undersøgelsesdesign blive præsenteret. Dette 

inkluderer en sondring af, hvilken betydning casestudiet har for de eksisterende metodiske 

styrker, som dette valg medfører, samt hvilken mulighed der er for at udbrede casestudiet til 

en anden kontekst.  

Strategisk kommunikation i en organisatorisk kontekst findes i mange afstøbninger med vidt 

forskellige begrebsapparater (Nielsen, 2014). Derfor kan der være forskelligartede 

konklusioner samt anbefalinger til en given case, der i en anden lignende case potentielt ville 

ende med en anden anbefaling eller konklusion. Med afhandlingens fokus på strategisk 

kommunikation i forbindelse med etisk stillingtagen i modeindustrien, findes der således ikke 

en overordnet best-practice model, som er gældende for alle virksomheder. Derfor synes det 

relevant at anvende casestudiet som metodisk tilgang for at skabe en konkret kontekst, som 

bearbejdes ud fra den overordnede problemformulering og interesse for etisk stillingtagen i 

modeindustrien.     

Yin (2014) definerer et casestudie som en empirisk undersøgelse, der forsøger at afdække et 

aktuelt fænomen i dybden i den konkrete kontekst. Dette betyder, at fænomenet ikke kan 

anskues som uafhængigt af konteksten (ibid.). Tilmed er det i overensstemmelse med den 

grundlæggende opfattelse af kommunikative strategier, som netop fordrer, at det er 

kontekstspecifikt. Således findes der en passende sammenhæng mellem afhandlingens emne 

og undersøgelsesdesign. Yderligere pointerer Yin, at hvis undersøgelsesdesignet betegnes 

som et casestudie, stiller det nogle krav til undersøgelsen (Yin, 2014). Det betyder, at 

casestudiet bygger på en triangulerende effekt, hvor der anvendes empiriske kilder samt en 
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indsigt i feltets eksisterende teori som retningslinjer for indsamlingen af det empiriske data. 

Indeværende afhandling synes at opfylde de gældende krav, hvilket vil blive tydeliggjort i de 

empiriske og teoretiske overvejelser.   

3.1.1.1 Casestudiet som erkendelsesmuligheder 
Afhandlingens undersøgelsesdesign som casestudie medfører nogle specifikke 

erkendelsesmuligheder, der ligger i den specifikke metode. Tilmed fortæller 

undersøgelsesdesignet også noget om dets sammenhæng med afhandlingens 

socialkonstruktivistiske ståsted. Rendtorff (2007) beskriver, at den erkendelse, der kan opnås i 

et casestudie, både er situationsbestemt og kontekstafhængig (Rendtorff, 2007). Dette 

stemmer overens med den socialkonstruktivistiske opfattelse, hvor afhandlingens konklusioner 

anses som perspektivistiske, da hvert menneske vil anlægge sit personlige perspektiv på den 

aktuelle virkelighed (ibid.). Dermed vil casestudiet give indsigt i den enkelte enhed samt 

omverdenens påvirkning af denne. Gennem anlæggelse af nye refleksive perspektiver på det 

enkelte fokusområde, bidrager casestudiet med videnskabelsen inden for 

socialkonstruktivisme.  
 

Rendtorff (2007) pointerer yderligere, at casestudier af virksomheder har til formål at skærpe 

evnen til at agere som beslutningstagere i den konkrete verdens kompleksitet. Gennem 

refleksion over praktiske problemer, bidrager casestudiet med nye regler og principper inden 

for det gældende undersøgelsesområde. Ser man dette i et socialkonstruktivistisk perspektiv, 

betyder den refleksive evne, at den teoretiske ramme for indeværende afhandling vil bidrage 

med begreber, hvilket gør det muligt at skabe nye perspektiver på den eksisterende verdens 

kompleksitet (Juul & Pedersen, 2012). Det skal således understreges, at nye opdagede 

principper ikke bør anses som generelle sandheder, men derimod som situationsbestemte og 

kontekstafhængige størrelser.   
 

3.1.1.2 Casestudiets evne til at generalisere viden 
Fra at se på afhandlingens erkendelsesmuligheder, når det bygger på casestudiet som 

undersøgelsesdesign, leder dette naturligt videre til en afklaring af afhandlingens evne til at 

generalisere den opnåede viden. Flyvbjerg (2006) pointerer, at generel viden ikke er bedre 

end kontekstspecifik viden, da man uanset hvad ikke kan skabe universelle teorier om sociale 

aktiviteter. Tilmed understreger Flyvbjerg, at det er en misforståelse, at der ikke kan 

generaliseres på baggrund af en enkelt case, hvorfor der forklares, at det afhænger af, hvad 

man som undersøger vælger at udlede (ibid.).  
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Øvelsen i at udlede relevant viden til andre sammenhænge bliver i denne forbindelse 

fokuseret på at identificere de perspektiver fra casestudiet, der kan bidrage med nye 

perspektiver og anvisninger til handling i andre sammenhænge end den gældende kontekst. 

Dette omtaler Yin (2014) som en analytisk generalisering, der handler om at generalisere 

konkrete resultater teoretisk, hvorfor det adskiller sig fra en statistisk generalisering. Ud fra 

dette vil indeværende afhandling forsøge at generalisere den konkrete viden ud til andre 

sammenhænge på baggrund af teoretiske forudsætninger, som introduceres senere i 

afhandlingen, og endvidere danner grundlag for de analytiske resultater. Dette vil konkret 

komme til udtryk i afhandlingens diskussion samt perspektivering, hvor formålet er at 

præsentere, hvordan afhandlingens akademiske resultater kan bidrage til feltet fremadrettet. 

Dog skal afhandlingens diskussion og anbefaling ikke anses som en generalisering af 

casestudiet, men derimod et udtryk for en kontekstspecifik viden med fokus på håndtering af 

potentielle kriser gennem strategisk kommunikation. Ydermere forklarer Rendtorff (2007), at 

casestudiet inden for organisationsteori ikke kan se sig fri for at være præget af 

handlingsvidenskab. Denne videnskab giver forskerne bag casestudiet samt praktikkerne 

forbedret evner til handling, hvorfor casestudiet giver mulighed for konkret handling i 

forbindelse med etik i strategisk kommunikation. 

 

3.2 ABDUKTIV TILGANG 
Afhandlingens udgangspunkt i casestudiet og en socialkonstruktivistisk videnskabelig tilgang 

fodrer hverken en induktiv eller en deduktiv slutning. Derimod anses afhandlingens refleksive 

proces som abduktiv, da samspillet mellem empiri og teori fremmer nye perspektiver gennem 

såkaldte dekonstruktioner (Juul & Pedersen, 2012). Dette skal forstås som en metode, hvor 

induktion og deduktion kombineres og tolker et enkelt tilfælde ud fra et hypotetisk mønster, 

som bruges til at forklare flere tilfælde og dermed sige noget generelt (Fuglsang & Olsen, 

2004).  
 

Abduktion er en kreativ begrundelsesform i forhold til induktion og deduktion, hvilket betyder, 

at den abduktive tilgang derfor også har en mindre låst struktur (Birkler, 2005). Hermed følger 

undersøgelsesdesignet ikke en lineær proces (Juul & Pedersen, 2012). Bevæggrunden for at 

anvende abduktion som begrundelsesform i afhandlingen er, at både induktion og deduktion 

er brugt på forskellige stadier i afhandlingen. Således inkluderer afhandlingen både 

forudsigelser ved at gå fra regel til tilfælde for dermed at finde et resultat, hvilket kendetegner 

den deduktive tilgang. Samtidig indeholder afhandlingen endvidere den induktive tilgang som 

værende modsatrettede ved at generalisere fra tilfælde til nogle overordnede regler.  
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Abduktionens erkendelseskilde kan beskrives som en cirkularitet mellem deduktion og 

induktion, hvor man tester teoretisk empiri i forsøget på at skabe ny empirisk viden (Juul & 

Pedersen, 2012). Omvendt kan den empiriske viden også ligge til grund for ny teoretisk empiri, 

som derefter kan undersøges på ny. Den abduktive forskningsteori brugt i indeværende 

afhandling er således forklaret i nedenstående model: 

 
 

Den abduktive tilgang i afhandlingen skal forstås som en tilgang, hvor der arbejdes med 

formodninger og ideer, som bidrager til at kunne besvare den overordnede 

problemformulering. Således er der på forhånd og under arbejdet med afhandlingen løbende 

blevet frembragt formodninger og fortolkninger om, hvordan specifikke dele i besvarelsens 

problemformuleringen hænger sammen.  
 

Den abduktive forskningsstrategi fordrer, at man som forsker problematiserer en case eller 

observation, som i dette tilfælde er H&Ms sag om tøjafbrænding. Denne observation vil 

således blive forsøgt forstået ved hjælp af teoretiske hjælpemidler. Det åbner op for nye 

teoretiske og empiriske indsigter, som skal gøres forståelige i sammenhæng med den 

observerede case. Den abduktive tilgang i afhandlingen betyder, at forskningsstrategiens 

udgangspunkt har fokuseret på konteksten, der udløste vores undren og dermed hverken har 

skulle udvikle en generel lov eller følge en forudbestemt fast rækkefølge. Med abduktion som 
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begrundelsesform sluttes der ikke til en endelig konklusion, hvorfor der altid er en mulighed for 

at opnå en endnu bedre forklaring eller forståelse (Birkler, 2005).  
 

3.3 EMPIRISK ANALYSESTRUKTUR 
Følgende metodeafsnit har til hensigt at præsentere den empiriske analysestruktur samt 

undersøgelsesmetode for afhandlingen. Indledningsvist vil en visualiseret præcisering af den 

empiriske analysestruktur blive fremlagt, og herefter vil metoderne for den indsamlede empiri 

blive forklaret samt sammenhængen for kildernes anvendelse.  
 
Figur for empirisk analysestruktur: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelsen af afhandlingens tre arbejdsspørgsmål er alle empirisk funderet ud fra 

trianguleringstankegangen, hvorfor mere end én metode er anvendt. Dette tydeliggøres i det 

efterfølgende afsnit. Den empiriske analyse tager sit udgangspunkt i et teoretiske fundament, 

som præsenteres senere i afhandlingen. Således vil teoretiske konklusioner blive indlejret som 

en del af den empiriske analyse. Dermed kobles teori og empiri sammen som to uafhængige 

størrelser.  
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Afhandlingens første arbejdsspørgsmål: Hvordan kan de gældende institutionelle logikker 

anskues, og hvorledes forsøger H&M at tilpasse sig nye institutionelle muligheder? Gennem 

empirien ønskes en forståelse af omverdenens perception af H&M samt hvilke institutionelle 

logikker, der eksisterer og dominerer i modeindustrien og dermed bidrager til institutionelle 

forandringer samt muligheder, som H&M tilpasser sig.  
 

Afhandlingens andet arbejdsspørgsmål: Hvilken krise kan skandalen typologiseres som, og 

hvordan kan H&Ms håndtering af krisen forstås? Fra et mere overordnet perspektiv på de 

eksisterende dynamikker i modeindustrien, fokuserer dette arbejdsspørgsmål på den aktuelle 

skandale, hvordan H&M strategisk håndterer denne, samt konsekvenserne af H&Ms arbejde 

med CSR som værende krisefremmende.  
 

Afhandlingens tredje arbejdsspørgsmål: Hvordan har etisk stillingtagen indflydelse på H&Ms 

legitimitet, og hvilke krav stiller dette til deres ageren? De to første arbejdsspørgsmål anskues 

som et afsæt for afhandlingens sidste arbejdsspørgsmål, hvor det analysebærende begreb er 

legitimitet. Den empiriske analyse med afsæt i de forskellige kommunikative udfordringer, der 

følger med etisk stillingtagen gennem strategisk CSR-arbejde samt en analyse af den 

konkrete skandale, danner således grundlag for dette arbejdsspørgsmål, som fokuserer på 

etisk stillingtagens påvirkning på H&Ms legitime positionering.  
 

3.3.1 Metodetriangulering 
Metodetriangulering skal forstås som en kombination af forskellige metoder til at afdække en 

problemstilling (Frederiksen, 2013). Metoden trækker på geometriens trianguleringsprincip, 

hvor et nøjagtigt punkt fastlægges ved hjælp af retningen fra to kendte punkter til et ukendt 

punkt, hvorfor navnet metodetriangulering opstod (ibid.). Frederiksen (2013) pointerer, at 

metodetriangulering bygger på antagelsen om, at forskellige metoder, kvantitativt og kvalitativt, 

indfanger den samme forskningsgenstand og skaber én samlet beskrivelse af virkeligheden. 

Kombinationen af metoder benyttes med ønsket om at udnytte den enkelte metodes styrker 

samt kompensere for andre brugte metoders svagheder. På den måde øges validiteten af 

afhandlingens resultater (ibid.).  

Indeværende afhandling vil i første omgang bestå af et onlinespørgeskema, hvis formål er at 

skabe en indledende forståelse af forbrugernes opmærksomhed og holdning til H&M. Dette 

skal bidrage til at skabe generel viden om perceptionen af H&M. Tilmed benyttes 

onlinespørgeskemaet til at skabe en struktur i de ellers delvist strukturerede kvalitative 

undersøgelser. Spørgeskema bruges som baggrund for fokusgruppeinterviewets opbygning 
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samt sammensætningen af fokusgruppedeltagere med afsæt i specifikke karakteristika for 

H&Ms forbrugere.  
 

Med resultaterne af den kvantitative metode, inddrages den kvalitative metode i form af 

fokusgruppeinterview samt ekspertinterviews. Fokusgruppeinterviewet har til formål at 

italesætte forbrugernes opfattelse samt indflydelse på H&M i ønsket om at opnå en dybere 

forståelse af såvel forbrugerne som offentlighedens holdning, opfattelse samt indflydelse på 

H&M. Denne vidensgenerering danner bevæggrund for at kunne besvare afhandlingens 

arbejdsspørgsmål ud fra et forbrugerperspektiv, tilsigtet de gældende institutionelle logikker, 

H&Ms kommunikative udfordringer samt potentiale for styrkelse af virksomhedens legitime 

position på markedet.  
 

For at opnå yderligere indsigt i afhandlingens problemstillinger i forhold til den specifikke case 

om afbrænding af tøj samt underbygge forbrugernes perception, udføres flere 

ekspertinterviews relevante for den specifikke konflikt. Herved suppleres de observerede data 

fra fokusgruppeinterviewet med en italesættelse af udvalgte elementer fra et professionelt 

perspektiv gennem ekspertinterviews.  
 

Metodetriangulering bidrager til, at dataindsamlingen sker med udgangspunkt i både vores 

verden som forskere og i informanternes verden, hvorfor der skabes en balance mellem 

observeret og adspurgt data. I afhandlingen er spørgeskemaet udarbejdet af os som forskere, 

og belyser således vores fremstilling af observationen. Omvendt tager fokusgruppeinterviewet 

samt ekspertinterviewene afsæt i en kombination af os som forskers forudindtaget viden 

gennem spørgsmål og informanternes egen forståelse, diskussion samt holdning til den 

observerede virkelighed. Kombinationen af de to metoder, i de tre forskellige undersøgelser, 

benyttes til at skabe synergi mellem de tre arbejdsspørgsmål i den analytiske del af 

afhandlingen.  
 

3.3.2 Online spørgeskema  
Med anvendelsen af et online spørgeskema ønskes et indledende indblik i forbrugernes 

holdning til bæredygtighed og H&M samt de betydelige faktorer, der knytter sig til etisk 

stillingtagen i modebranchen ud fra et forbrugerperspektiv. Spørgeskemaet anvendes 

udelukkende til at illustrere mønstre samt karakteristika, som har til hensigt at danne baggrund 

for afhandlingens fokusgruppeinterview samt ekspertinterviews. Det betyder, at det empiriske 

grundlag med kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder ikke følger Kvale og 

Brinkmans (2009) metode, hvor den kvalitative metode ofte opnår en hjælpende rolle til den 
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kvantitative del. I indeværende afhandling er det den kvalitative metode, der danner 

grundstenene for den empiriske undersøgelse, idet det stemmer overens med ønsket om 

mere detaljerede indsigter i offentligheden, hvilket passer til det socialkonstruktivistiske 

ståsted. Foruden forbrugernes holdning har det online spørgeskema til formål at strukturere 

afhandlingens resterende dataindsamlingsarbejde. Denne indsigt frembringes gennem et 

internetbaseret spørgeskema – hovedsageligt bestående af spørgsmål med mulighed for at 

svare frit samt delvist standardiserede spørgsmål. Med de åbne besvarelser ønskes at 

lokalisere tendenser, som går på tværs af besvarelserne samt undgå at påvirke 

respondenterne til bestemte svar. Spørgeskemaet indeholder ligeledes baggrundsvariabler 

ved de delvist standardiserede spørgsmål, som belyser, hvem respondenten er. Herved er det 

muligt at identificere sammenhæng eller besvarelsesmønstre, der er relevante at undersøge 

yderligere.  
 

Anvendelsen af et online spørgeskema besidder den fordel, at det muliggør en relativ stor 

mængde data qua mængden af respondenter, hvor et så repræsentativt udsnit af målgruppen 

så muligt tilstræbes. Særligt for at opnå en stor mængde besvarelser, er spørgeskemaet ikke 

sendt til én bestemt gruppe af personer, men i stedet udsendt på Facebook samt LinkedIn, 

hvor potentielt 2.089 er blevet eksponeret. Denne indsamlingsmetode er et udtryk for dét, Sue 

& Ritter (2007) betegner som convienience og findes relevant, da afhandlingen ikke har 

afgrænset sig til én bestemt målgruppe. I ønsket om at opnå diversitet i besvarelserne, som vi 

potentielt ikke kan opnå gennem egne Facebook-venner, benyttes snowballl-sampling 

metoden, hvor vores personlige Facebook-venner opfordres til at dele spørgeskemaet i deres 

netværk (Halkier, 2008).  
 

3.3.2.1 Spørgeskemaets design  
I ønsket om at lokalisere tendenser i forbrugernes holdning til etisk stillingtagen i 

modeindustrien og H&M, er spørgeskemaet udviklet på baggrund af en viden om, hvordan 

spørgsmålene efterfølgende kan analyseres (Andersen, 2013). Dette stiller krav til den viden 

og indsigt i det felt, som spørgeskemaet har til hensigt at undersøge (ibid.). Spørgeskemaet 

består som nævnt hovedsageligt af åbne spørgsmål og afgrænser sig til 23 spørgsmål. Vi har 

bevidst begrænset antallet af spørgsmål for at sikre respondenternes villighed til at svare og 

fuldføre spørgeskemaet. Andersen (2013) forklarer, at ”ved 30 spørgsmål og derover er der 

erfaring for, at respondenternes vilje til at besvare spørgsmålene falder væsentligt” (ibid., s. 

164). Emner og spørgsmål er organiseret således, at det giver mest mulig mening for 

respondenten, hvorfor målet er at sikre, at respondenten finder rækkefølgen logisk, naturlig 

samt overskuelig (ibid.). Åbne spørgsmål kræver en nøje gennemtækning og omhyggelig 
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formulering, som er forsøgt sikret ved at undgå dobbelt negationer, ledende spørgsmål samt 

tvetydighed. Slutteligt er spørgeskemaet udformet i et sprog, som alle kan forstå, hvorfor 

teoretiske termer eller akademiske ord er omformuleret eller undgået. For at sikre, at 

spørgeskemaet var forståeligt og uden ledende samt kringlende spørgsmål, er spørgeskemaet 

blevet testet på tre personer, inden det blev sendt ud.  
 

3.3.3 Det kvalitative fokusgruppeinterview 
Den anden metode i afhandlingens metodetriangulering indbefatter et kvalitativt 

fokusgruppeinterview bestående af otte personer, som har til formål at understøtte samt 

videreudvikle resultaterne fra det kvantitative spørgeskema. Med fokusgruppeinterviewet 

søges et dybere indblik i forbrugernes perception af H&M, etisk stillingtagen og 

modeindustrien samt en forståelse af forbrugeres tanker og handlinger. Herigennem ønskes 

det at klarlægge de omdrejningspunkter, som anses for væsentlige i forhold til at vurdere 

H&Ms position og situation samt tilhørende legitimitet blandt forbrugere og offentligheden.  
 

Brugen af denne empiriske metode bevirker, at datamaterialet produceres via 

gruppeinteraktion med H&M som omdrejningspunkt, hvor der på forhånd er udvalgt emner, der 

skal diskuteres. Målet er ikke at opnå enighed blandt fokusgruppens deltagere men snarere at 

sikre en moderat diskussion, hvor der udveksles egne holdninger og meninger (Halkier, 2016). 

På den måde opnår vi som forskere indblik i synspunkter og interaktioner (ibid.), som vedrører 

H&Ms kommunikative udfordringer og legitimitet i forhold til virksomhedens forbrugere samt 

offentligheden med etisk stillingtagen som omdrejningspunkt. Dermed adskiller 

fokusgruppeinterviewet sig fra det traditionelle gruppeinterview, hvor der typisk vil være en høj 

grad af interaktion mellem interviewer og interviewpersoner (Halkier, 2016). Det kvalitative 

fokusgruppeinterview er anerkendt for at bidrage til at forstå verden fra svarpersonernes syn 

og dermed opnå indsigt i den mening, der knytter sig til deres forståelse og syn på H&M (ibid.).  

Inddragelsen af fokusgruppeinterview frem for eksempelvis enkeltmandsinterview beror på 

muligheden for at validere empirien gennem gruppeinteraktion, hvor ekstreme og usande 

udtalelser kontrolleres af de andre deltagende interviewpersoner, som alle er medskabere og 

rammesættere for kommunikationen. Interaktionen stimulerer informanterne til mere 

nuancerede og dybdegående udsagn end traditionelle interviews (Andersen, 2013). Ydermere 

skal prioriteringen af fokusgruppeinterviewet ses i lyset af afhandlingens 

socialkonstruktivistiske ståsted, der beriger os med en forståelse af den sociale sfære, som er 

konstrueret i sociale sammenhænge. Velvidende om, at mennesker altid konstruerer sine 

individuelle beretninger i forhold til den aktuelle kontekst for interaktion, bidrager 

fokusgruppeinterviewet med en konstruktion fremfor en sandhed omkring informanternes syn 
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på og holdning til H&M (Halkier, 2016). Med den socialkonstruktivistiske tilgang vil disse 

individuelle beretninger samt fortolkninger blive til sandhed gennem den sociale konstruktion. I 

følgende afsnit argumenteres for sammensætningen af fokusgruppedeltagere, den strukturelle 

ramme samt valg af spørgsmål.  
 

3.3.3.1 Sammensætning af fokusgruppedeltagere 
Tilsvarende afhandlingens online spørgeskema benyttes snowball-sampling metoden til at 

sammensætte en repræsentativ fokusgruppe ud fra allerede eksisterende netværk (Halkier, 

2016). Halkier understreger vigtigheden af at være analytisk selektiv i udvælgelsen af 

deltagere til et fokusgruppeinterview, hvorfor resultaterne af det online spørgeskema benyttes 

til udvælgelsen af de otte deltagere. Foruden disse kriterier sammensættes gruppen af 

deltagere med et ønske om variation i personkarakteristika (ibid.). Vi som forskere er bevidste 

om, at deltagerne i forvejen har kendskab til afhandlingens emne, da de forud for 

fokusgruppeinterviewet har modtaget en kort mail med en beskrivelse af emnet (bilag 5). 

Ydermere har alle deltagerne tilkendegivet, at de enten kender til eller handler i H&M, hvorfor 

dette har betydning for interviewets endelige resultat. Med denne fremgang risikeres mindre 

nuancerede svar, da et forhåndskendskab til afhandlingens emne samt til H&M, kan påvirke 

deltagernes respons.  
 

Udvælgelsen af fokusgruppedeltagere tager udgangspunkt i maksimumvariationskonceptet, 

hvor man får så mange relevante forskelle repræsenteret i gruppen som muligt (Halkier, 

2016). Således har vi valgt, at alder, køn, beskæftigelse samt fødeby skal variere for 

deltagerne. Konkret består fokusgruppen af otte deltagere i alderen 23 til 51 år, hvilket 

stemmer overens med de forskellige aldersgrupper, som har besvaret spørgeskemaet. Da 

antallet af fokusgruppedeltagere afgrænses til otte personer, opnås der ikke et fuldkomment 

repræsentativt udsnit af informanter. Afhandlingen tager afsæt i et socialkonstruktivistisk 

ståsted, hvilket betyder, at der ikke søges at opstille generelle lovmæssigheder i holdningerne 

samt forståelsen af H&M, hvorfor det valgte antal af deltagere vurderes som tilstrækkeligt. 

Endvidere vil et begrænset antal deltagere sikre, at alle har mulighed for at komme til orde.  
 

Enkelte af de udvalgte deltagere har et begrænset kendskab til hinanden, hvilket ifølge Halkier 

kan bevirke en risiko for, at der opstår en intern og uigennemsigtig kommunikation blandt 

deltagerne med tilknytning til hinanden (Halkier, 2016). Modsat kan denne sammensætning 

også bidrage positivt til gruppeinteraktionen, idet informanterne er mere selvsikre og villige til 

at give udtryk for egne personlige holdninger (ibid.). I forbindelse med interaktionen er en 

svaghed ved et fokusgruppeinterview, at man forsøger at skabe en naturlig social interaktion 
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(ibid.), hvilket vi er bevidste om. Dog har vi forsøgt at skabe de bedste rammer til en afslappet 

samtale, som lægger op til positiv og naturlig gruppeinteraktion.  
 

3.3.3.2 Strukturel ramme 
Fokusgruppeinterviewet styres af en moderator samt en hjælper (os selv), som sikrer, at de 

forudbestemte, relevante tematikker og diskussionsemner berøres undervejs (Andersen, 

2013). Moderatorens umiddelbare rolle er at stille indledende spørgsmål med henblik på at 

igangsætte en diskussion. Undervejs spørger moderator ind til de forskellige personers 

holdning for at sikre en løbende dialog, udvikling i samtalen, og samtidig højne 

abstraktionsniveauet (ibid.). Jo mere struktureret et fokusgruppeinterview er, jo mere skal 

moderatoren involvere sig i interaktionen. Valget af strukturering i dette interview vil afspejle 

tragtmodellen, hvor spørgsmålene og moderatorens involvering starter med åbne spørgsmål 

og begrænset involvering – og bevæger sig over til mere konkrete spørgsmål og mere 

involvering (ibid.). Hvis spørgsmålene er for abstrakte eller ligger uden for personernes 

overvejelseshorisont, stiller moderatoren endnu et spørgsmål for at give mulighed for samtale 

og diskussion. Dette er den mest normale model inden for kommunikationsforskning (ibid.). På 

den måde gøres der brug af både åbne og konkrete spørgsmål under interviewet, hvorfor vi 

som forskere sikrer, at der både vil være plads til deltagernes perspektiver og interaktionen 

mellem hinanden, og samtidig sikrer, at afhandlingens konkrete interesser bliver belyst (ibid.). 

Samtidig understøtter denne fremgangsmetode afhandlingens socialkonstruktivistiske 

udgangspunkt, da deltagerne får mulighed for at stille sig kritiske i forhold til os som forskers 

tilgang til etisk stillingtagen, og gennem sammenligning kan deltagerne reflektere over egne 

forhold til etisk stillingtagen i forhold til deres tøjforbrug (ibid.). 
 

Moderator fremstår under interviewet neutral og tilbagetrukken samtidig med, at 

vedkommende skal forsøge at sikre, at deltagerne holder sig til emnet, og at dialogen bliver 

frugtbar (Halkier, 2016). Herved kan en upåvirket og flydende diskussion finde sted. Moderator 

og hjælper vil under interviewet være placeret væk fra bordet, hvor dialogen foregår for 

dermed at sikre et så vidt muligt upåvirket set-up. Yderligere afholdes fokusgruppeinterviewet 

privat med henblik på at skabe hjemmelige og trygge omgivelser og dermed en afslappet 

stemning, hvor deltagerne kan føle sig trygge og frie til at udtrykke sig (ibid.).  
 

3.3.3.3 Interviewguide 
Med interviewguidens konstruering via tragtmodellen starter interviewet med åbne spørgsmål, 

der har til hensigt at forstå informanternes opfattelse og forståelse af etisk stillingtagen, 

herunder bæredygtighed, i modeindustrien samt deres forbrugsvaner og -mønstre, når det 
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handler om tøj. Efterhånden som interviewet forløber, konkretiseres spørgsmålene, hvorfor 

interviewet stræber efter en mere skærpet struktur. Således vil interviewet styres i en 

emnebestemt retning, som på forhånd er planlagt. Målet med interviewets tragtmodel er, at 

informanterne får del i en fælles forståelse af bæredygtighed og etik i modeindustrien med 

særligt fokus på H&M. Samtidig får informanterne en forståelse af, hvad der muligvis ligger til 

grund for individuelle købsbeslutninger og en indikation af, hvor meget etik fylder i den 

enkeltes købsproces.  
 

Interviewet er opdelt i tre overordnede kategorier, som komplementerer hinanden. Disse tre 

kategorier er 1) Generelt om modeindustrien, 2) H&M og etik samt 3) H&Ms kommunikation. 

Med kategorien Generelt om modeindustrien ønskes indsigt i deltagernes forbrugsadfærd, 

overvejelser om bæredygtighed i købsbeslutningen samt opfattelse af modeindustrien 

generelt. Kategorierne H&M og etik samt H&Ms kommunikation vil overlappe hinanden, da 

disse fælles afdækker informanternes holdning og opfattelse specifikt om H&M. Samtidig skal 

disse dele af interviewet afdække, hvordan H&Ms initiativer og kommunikation om 

bæredygtighed samt tilhørende markedsføring generelt påvirker fokusgruppedeltagerne.  
 

De tre kategorier bliver ikke nødvendigvis berørt i den nævnte rækkefølge, hvorfor dette er et 

godt eksempel på, at anvendelsen af den semistrukturerede tilgang bidrager til, at deltagerne 

kan trække interviewet i nye retninger gennem interaktionen med hinanden (Andersen, 2013). 

Således giver det os som forskere mulighed for at opleve, hvordan mening skabes i 

interaktionen mellem mennesker. Samtidig skal det pointeres, at spørgsmålene i 

interviewguiden, som er en kombination af åbne, neutrale samt lukkede spørgsmål, har til 

formål at mindske risikoen for, at informanterne får opfattelsen af, at der findes rigtige og 

forkerte svar. Interviewet afrundes med en debriefing, hvor moderator spørger til 

informanternes oplevelse med deltagelse i fokusgruppeinterviewet (Halkier, 2016). Dette skal 

bidrage til at forstå, hvordan fokusgruppen har fungeret metodisk, og om deltagerne fandt 

interviewet genkendeligt i forhold til deres virkelighedsopfattelse (ibid.). Yderligere bidrager en 

debriefing også med en forståelse for interviewets validitet (ibid.).  
 

3.3.4 Det kvalitative ekspertinterview 
Udover det kvantitative online spørgeskema samt det kvalitative fokusgruppeinterview, 

anvendes også kvalitative ekspertinterviews i indeværende afhandling. De tre udvalgte 

ekspertinterviews har til formål at indsamle information om H&Ms specifikke case om 

afbrænding af tøj i lyset af etisk stillingtagen fra forskellige synspunkter.   
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Kvale (2007) forklarer, at ekspertinterviews sigter efter en frembringelse af fakta om et givent 

emne gennem en forståelse af informantens forklaring. Denne interviewform er interviews med 

elite-personer, hvilket indbefatter ledere og eksperter i samfundet (Kvale, 2007). Yderligere 

skal formålet med ekspertinterviewene ses som en empirisk måde, hvorpå der opnås indsigt i, 

hvordan H&Ms arbejde med CSR og etisk stillingtagen giver kommunikative udfordringer og 

bidrager til at fremprovokere potentielle krisesituationer, samt hvordan skandalen er blevet 

opfattet ud fra forskellige ekspertvinkler. Tilmed skal det skabe en dybere forståelse af de 

overordnede udfordringer i modeindustrien, som værende et resultat af virksomheders øget 

fokus og arbejde med CSR samt etisk stillingtagen. 
 

3.3.4.1 Udvælgelse af informanter/eksperter 
De adspurgte eksperter i de kvalitative ekspertinterviews er hovedsageligt udvalgt ud fra deres 

kompetencer og fokusområder. De forskellige eksperter udgør således forskellige 

kompetenceområder, hvorfor disse frembringer forskellige, og i nogle tilfælde modsatrettede, 

syn på samme sag. Udvælgelsen af eliteinformanterne er sket på baggrund af Operation X 

programmet Den brændende sandhed, som danner grundlag for casestudiet i indeværende 

afhandling. Informanterne er således hverken valgt på baggrund af alder, køn eller bopæl, 

men derimod udelukkende valgt grundet deres tilstedeværelse i H&Ms afbrændingsskandale 

eller/og deres ekspertområde.  
 

De udvalgte informanter, omtalt eksperter, er således Pernille Winge, Christian Engell samt 

Stine Lerche Oilø og Marlene Hyre-Dybbro. De fire informanter udgør hver sin vinkling på 

sagen, og er henholdsvis ekspert i CSR-kriser, journalist og tilrettelægger bag Operation X 

samt kommunikationsansvarlig og -chef hos H&M medvirkende i programmet, og præsenteret 

nedenstående.  
 

Pernille Winge er CSR-kriseekspert og arbejder som kommunikationsrådgiver på PR-

bureauet Morsing PR, hvor ekspertområdet er på CSR-kommunikation, PR, mediehåndtering 

samt krisekommunikation.  

Christian Engell er en af de primære journalister bag Operation X programmet ’Den 

brændende sandhed’, hvor han har stået i spidsen for udformningen af de forskellige 

interviews i programmet samt ageret efterforskningsjournalist for at opstøve de forskellige 

faktuelle beviser for programmets tilblivelse.  

Stine Lerche Oilø er intern og ekstern kommunikationsansvarlig i H&M i Danmark. Hun 

startede hos H&M i stillingen som intern og ekstern kommunikationsansvarlig i maj 2017, 

hvorfor hun først blev brugt i Operation X programmet i maj måned og ikke i marts måned, 
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hvor Operation X kontaktede H&M første gang. Stine Lerche Oilø deltager i Operation X 

programmet over telefonen flere gange.  

Marlene Hyre-Dybbro deltager i vores interview med H&M sammen med Stine Lerche Oilø, 

da hun er kommunikationschef hos H&M i Danmark. Denne titel har hun haft siden 2009 og 

har siden 2005 arbejdet med PR og kommunikation i H&M på ledelsesplan.  
 

De udvalgte informanter udgør en repræsentativ skare af de personer, der har medvirket i den 

konkrete sag omkring H&M og afbrænding af tøj i Operation X programmet. Med rollen som 

professionel forsker i indeværende afhandling, forholder vi os kritiske til de valgte informanter, 

da de hver især har forskellige agendaer, og derfor også argumenterer hen imod specifikke 

synspunkter igennem de afholdte interviews. Således er vi også opmærksomme på, at havde 

vi valgt andre ekspertinformanter som empiri til afhandlingen, havde det sandsynligvis givet et 

andet resultat, da alle interviews ifølge Kvale (2007) er subjektive.  
 

Eksperterne udgør en repræsentativ empirisk gruppe for afhandlingens problemformulering, 

da alle informanterne enten har været en del af afbrændingssagen eller har ekspertviden på 

området for modeindustrien, kriser samt etisk stillingtagen. Dog ville H&Ms CEO, Karl-Johan 

Persson, H&Ms miljø- og bæredygtighedsansvarlige, Cecilia Brännsten, samt Morten 

Spiegelhauer, vært i Operation X programmet, også have været oplagte eksperter som en del 

af empirien til besvarelsen af afhandlingens fokus. Dog var det ikke muligt at få et interview 

med disse personer, hvorfor ekspertinterviewene udgør de tre interviews fremlagt tidligere.   

3.3.4.2 Strukturel ramme 
Den strukturelle ramme for ekspertinterviewet er bygget op ud fra Zuckerman (1972) samt 

pointer fra Kvale (2007). I forberedelserne op til de tre ekspertinterviews, var det afgørende, at 

informanterne hver især modtog et informeret samtykke, hvor emnet, formålet samt rammen 

for interviewet blev forklaret (Kvale, 2002). Tilmed inkluderede den indledende kommunikation 

spørgsmål om interesse for deltagelse i interviewet, hvilket har skabt grundlag for beslutningen 

om deltagelse for interviewpersonen. Zuckerman fremhæver, at i kontakten med eksperten, 

bør den skriftlige kommunikation være så kortfattet som muligt uden længere forklaring af 

undersøgelsens oprindelse (Zuckerman, 1972). Således er en kortfattet mail sendt til samtlige 

eksperter med et tydeligt spørgsmål om interesse for deltagelse. Yderligere blev 

ekspertinformanten oplyst om, at afhandlingen havde mulighed for at blive fortroliggjort, hvis 

ønsket, hvilket lagde op til, at informanterne kunne tale friere end normalt. Dog har ingen af 

informanterne bedt om at få interviewene fortroliggjort, hvorfor dette ikke er gældende for 

afhandlingen. Eksperterne har tilmed fået mulighed for at gennemlæse sine svar, som er 
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udvalgte og bruges som citeringer i indeværende afhandling. Således er eventuelle risici ved 

deres deltagelse begrænset.  
 

Ekspertinterviewene blev henholdsvis afholdt den 20. marts 2018 med Pernille Winge, den 1. 

maj 2018 med Christian Engell samt den 9. maj 2018 med Stine Lerche Øilo og Marlene Hyre-

Dybbro. De forskellige interviews varede i ovennævnte rækkefølge 40 minutter, 35 minutter 

samt 50 minutter. I forbindelse med afholdelsen af ekspertinterviewene har det været centralt 

for os som interviewer at være forberedt rent faktuelt omkring emnet, interviewpersonen, 

virksomhedens baggrund samt gennemføre et teknisk sprog i overensstemmelse med den 

interviewede for at opnå respekt og opbygge et tillidsfuldt bånd til eksperten (Kvale, 2007). 

Under forberedelserne til interviewene har vi været bevidste om, at eksperterne typisk gør 

brug af forberedte ’talks tracks’ til at få pointeret sine synspunkter og pointer (ibid.). Det kan 

derfor være svært at udfordre disse forberedte synspunkter, hvorfor vi har udformet særligt 

kritiske og provokerende spørgsmål, der kunne udfordre eksperternes synspunkter og 

forhåbentlig bidrage til at opnå nye indsigter.  
 

Yderligere er det væsentligt at reflektere over os selv som forskere, da vi som forskere 

subjektivt præger både dataindsamlingen og analysen af dette. Kvale og Brinkmann refererer 

til postmoderne tænkning, som er en forståelse af virkeligheden som en social konstruktion, 

hvor der fokuseres på fortolkning og forhandling af den sociale verdens betydninger. Hermed 

betyder det, at viden bliver betragtet som perspektivistisk, da det beror på os som forskers 

synspunkter og værdier (Kvale & Brinkmann, 2009). Det betyder, at indeværende afhandlings 

konklusioner således ikke kan undgå at blive påvirket af, hvem vi er som mennesker og 

dermed som forskere. Dette er vi bekendt med, hvorfor vi har forsøgt at arbejde så objektivt 

med den indsamlede data som muligt.  
 

3.3.4.3 Interviewguide 
Før interviewets start var det nødvendigt at udvikle en fælles begrebsmæssig og teoretisk 

forståelse af de fænomener, der skulle bruges under interviewet. Disse ord indebærer 

eksempelvis begreberne bæredygtighed og CSR. Til interviewets start, var en interviewguide 

udviklet med fokus på spørgsmål omkring H&Ms CSR-initiativer, deres nuværende situation 

samt generelle betragtninger om modeindustrien. Spørgsmålene til eksperten er nøje udvalgt 

til den enkelte ekspert, hvorfor forberedelserne har inkluderet en gennemgang af eksperternes 

tidligere arbejde samt vidensområde. Dette skyldes Zuckermans pointe om, at 

ekspertinformanten hurtigt finder ud af, hvis spørgsmålene er standardiseret, hvilket ofte vil 

føre til at informanten miste interessen for interviewet (Zuckerman, 1972).  
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Spørgsmålene til ekspertinterviewet bygger på eksisterende viden omkring H&M, Operation X 

programmet samt modeindustrien generelt. Tilmed er spørgsmålene blandt andet også 

inspireret af svarerne fra det kvantitative online spørgeskema. Interviewformen bygger på 

Kvales semistrukturerede interviewform, da denne gør det muligt at forberede faste spørgsmål 

eller emner, som vi på forhånd ønsker belyst – og samtidig kan afvige en smule fra de faste 

spørgsmål, hvis interviewet bevæger sig i en interessant men uforudset retning. 

Interviewformen hjælper samtidig os som interviewer med at sikre, at vi får svar på det 

ønskede. I relation til de konkrete spørgsmål, er interviewet bygget op med indledende 

spørgsmål, som ikke handler direkte om emnet, men derimod lader ekspertinformanten 

fortælle om sit professionelle arbejdsliv. Dernæst omhandler de primære spørgsmål H&Ms 

CSR-initiativer, H&Ms sag om afbrænding af tøj samt H&Ms omdømme.  
 

I store dele af interviewet præsenteres information til eksperten, som skal skabe en fælles 

referenceramme for det kommende spørgsmål samt dialog. Gennem hele interviewet er 

spørgsmålene primært udformet som åbne hv-spørgsmål, så eksperten har mulighed for at 

svare bredt. Vi har efter Zuckermans artikel (1972) brugt to teknikker til at føre interviewet 

videre. Teknikkerne inkluderer en form for brobygning mellem tidligere udtalelser og det 

kommende svar samt en komparativ spørgeteknik, hvor der understreges forskelle i svar fra 

informanten. Dette skyldes, at eksperter typisk har en særlig detaljeret forståelse af de enkelte 

spørgsmål sammenlignet med andre informanter, hvorfor det findes nødvendigt at være ekstra 

skarp på spørgeteknikkerne (Zuckerman, 1972). Tilmed har vi som interviewer været 

opmærksomme på, at ekspertinformanten nemt har kunne tage styringen i interviewet, da de 

er trænet i at give interviews. Således er interviewet blevet optaget på bånd, så fokus har 

kunne være på selve interviewspørgsmålene samt interviewets udvikling. 
 

3.4 VALIDITET OG RELIABILITET 
3.4.1 Validitet 
Validitet handler om at sikre, at man konkret undersøger det, som man sætter sig for at 

undersøge – hermed sagt, om undersøgelsen er gyldig (Halkier, 2016) (Kvale, 2007). Indenfor 

samfundsforskningen, herunder særligt socialkonstruktivismen, vil validering ud fra den 

traditionelle forstand kunne give udfordringer (ibid.). Validitet udspringer oprindeligt fra den 

positivistiske tradition, hvor det er muligt at producere objektiv og universel viden. Således vil 

validitet i den sociale videnskab være afgrænset til målinger (Kvale, 2007). Dette er ikke 

tilfældet i indeværende afhandling. Med en socialkonstruktivistisk vidensproduktion, hvor en 
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relativ tilgang anvendes, eksisterer der ikke en virkelighed uden en social konstruktion (Juul & 

Pedersen, 2012). En nyere og mere åben tilgang til validitet vil således blive brugt i 

indeværende afhandling, da det strækker sig til, at man ender med at undersøge det, man har 

sat sig for at undersøge (Kvale, 2007) (Halkier, 2016). Det betyder, at validiteten i 

afhandlingen opstår ved den valgte argumentationsrække, der vil foregå gennem 

afhandlingens metodiske og teoretiske afsnit, hvor en løbende legitimering af metodevalg 

samt teori vil blive bekræftet. Afhandlingen ønsker at gyldiggøre de analytiske slutninger og 

således tilstræbe validitet ved at sikre, at fremgangsmåde, refleksioner samt vores rolle som 

forskere er transparent overfor læseren. Dette vil give indsigt i produktionen samt 

bearbejdningen af det empiriske materiale. I forlængelse heraf erkendes det, at afhandlingens 

dataindsamling ikke er repræsentativ for den samlede population, hvilket betyder, at 

resultaterne ikke kan overføres direkte til andre kontekster. Hensigten med afhandlingen er 

ikke at afdække én sand viden i målet om et resultat, som er muligt at generalisere. Derimod 

ønskes en analytisk generaliserbarhed, hvor de analytiske slutninger vil være vejledende for 

tilsvarende situation (Kvale, 1994). Hermed vil afhandlingen tilvejebringe en række tendenser 

for hvilke kommunikative udfordringer, der følger med etisk stillingtagen i modeindustrien, 

samt hvordan H&M kan styrke sin legitimitet. Således forsøges det at generalisere ud fra en 

række enkeltstående mønstre i det opnåede datamateriale (Halkier, 2016).  
 

Ser man på validiteten af de empiriske valg i indeværende afhandling, bruges 

metodetriangulering som empirisk metode, hvilket er med til at højne validiteten af 

undersøgelsens resultater (Halkier, 2016). Det skyldes, at validiteten bliver højnet, idet en 

kombination af forskellige data, hvilket i dette tilfælde udgør fokusgruppeinterview, 

ekspertinterviews samt spørgeskema, komplementerer hinanden. Dog går 

spørgeskemaundersøgelse som dataindsamlingsteknik for at have en generel lav validitet, da 

risikoen for, at respondenterne enten underspiller eller overspiller adfærd eller holdninger, når 

de svarer, er stor (Andersen I. , 2013). For at højne spørgeskemaets validitet i målet om at 

løfte hele validitetsniveauet i afhandlingen, er der blevet foretaget en pilottest af 

spørgeskemaet til tre mennesker for at sikre, at spørgsmålene var forståelige, og de rigtige 

spørgsmål blev stillet for at opnå de ønskede svar.   
 

Afhandlingens brug af kvalitative metoder som fokusgruppeinterview samt ekspertinterviews 

med den semistrukturerede interviewform anses for at være af høj validitet, da der her er 

mulighed for at fortolke samt spørge yderligere til emnet undervejs i interviewet (Halkier B. , 

2016). Polkinghorne er blevet citeret for at se en begrænsning ved, hvad mennesker er i stand 

til at udtrykke sprogligt, hvor undersøgelsen i indeværende afhandling kan ses som et rum for 
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en bestemt strategisk opførsel fra deltagerne, hvilket problematiserer validiteten (ibid.). 

Samtidig kan undersøgelsen ses som komplekst, da det er en samproduktion mellem 

undersøgere og deltagere (ibid.).   
 

3.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handler om sandsynligheden for, at en anden forsker kan frembringe samme 

resultater med de samme metoder samt processer, som denne afhandling er baseret på (Juul 

& Pedersen, 2012). Reliabilitet kræver, at man demonstrerer en tilstrækkelig grad af 

håndværksmæssig kvalitet i indsamlingen af empiri. Dette kræver, at man forholder sig 

systematisk og reflekteret til konkrete udførsler af dataindsamling samt analyse af dette (ibid.). 

Formålet med reliabilitet er således at minimere fejl og bias i afhandlingens casestudiets 

resultater (Yin, 2014). I et socialkonstruktivistisk perspektiv er det dog validt at diskutere, om 

realibilitet som kvalitetskrav findes anvendeligt til at bedømme validiteten af afhandlingens 

undersøgelsesfokus, hvis vidensperspektiv er relativt (ibid.). Afhandlingen vil således ikke 

forsøge at imødekomme de strenge krav om reliabilitet, men derimod fokusere på, at 

afhandlingen fremstår gennemsigtig, således at forskningen under afhandlingens skabelse, 

herunder de forskellige faser samt fortolkningsprocesser, er mulige at observere for 

udestående. I denne sammenhæng fremhæver Yin (2014) princippet om at tydeliggøre 

casestudiets beviskæde, hvilket handler om, at eksterne observatører bør være i stand til at 

følge afhandlingens proces fra de basale data til den afsluttende konklusion. Helt konkret 

betyder det, at der skal være en gennemsigtighed i de afledninger, der er foretaget fra det 

grundlæggende datasæt til undersøgelsens spørgsmål og de endelige resultater (ibid.). I 

relation til validitet, inkluderer en valid analyse i et socialkonstruktivistisk perspektiv, at der er 

gennemsigtighed i forhold til de enkelte fortolkningsprocesser, der er byggesten for 

konklusionerne. Indeværende afhandlings fortolkningsproces gøres således gennemsigtig ved 

at fremlægge al data indsamlet til afhandlingen, som findes i bilag, hvor både brugt og ikke 

brugt empiri i afhandlingen vil være synligt for læserne. 
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4. LITTERATURGENNEMGANG  
 

I det følgende afsnit vil afhandlingens teoretiske fundament blive præsenteret. Afhandlingens 

teoretiske hoveddele er valgt ud fra problemformuleringens fokus samt begreber. Følgende 

litteraturgennemgang vil være opdelt i emnerne: Interessentteori, teori om institutionelle 

logikker, kriseteori samt legitimitetsteori. Der vil løbende blive argumenteret for, hvorledes 

teorierne bidrager til at belyse afhandlingens problemstilling. Ligeledes indeholder 

litteraturgennemgangen en kritisk refleksion over teoriernes begrænsninger, hvor det findes 

nødvendigt.  
 

4.1 INTERESSENTTEORI 
Stakholderbegrebet har været bekendt i efterhånden mange år. Nogle af de første til at 

definere begrebet var Stanford Research Institute, som tilbage i 1963 definerede en 

stakeholder som: ”Those groups whose support the organization would seize to exist” 

(Friedman & Miles, 2006, s. 5). Denne definition fokuserede på aktieindehavere, 

medarbejdere, kunder, leverandører, pengeinstitutioner og samfundet (ibid.). Sidenhen har 

verdensbilledet dog rykket sig markant, og nutidens sociale landskab har afkastet en helt ny 

situation for virksomhedens dagligdag. Hvor det førhen var grupper med en egentlig finansiel 

interesse i virksomheden, som primært skulle tilgodeses, anses mange andre grupper som 

potentilet indflydelsesrige på virksomhedens aktiviteter i dag (Freeman, 2010). På dansk 

benyttes ordet interessent som en direkte oversættelse af stakeholder. Der foreligger ikke 

nogen egentlig teoretisk forskel mellem de to begreber, hvorfor det er underordnet hvorvidt 

man benytter sig af det ene eller andet begreb. I indeværende afhandling veksles der i mellem 

begreberne - afhængig af teoretisk tilgang.  
 

Stakeholderbegrebet har gennem tiden været behandlet af utallige teoretikere, hvoraf mange 

af disse har forsøgt at videreudvikle på ovenstående definition fra 1963. Den mest effektive 

måde, virksomheder kan opbygge relationer til folk på, er ved at aktivere og udvikle evnen til at 

skabe værdi, hvilket må ses som kernen i det stakeholderkoncept, der er udviklet gennem det 

seneste kvarte århundred (Freeman, 2010). Virksomheder må i dag betragtes som 

foranderlige konstruktioner, der skabes i sammenspillet mellem virksomheden selv og dens 

stakeholdere (ibid.). Freeman definerer stakeholdere som ”enhver gruppe eller individ, som 

kan påvirke, eller blive påvirket af, virksomhedens opfyldelse af egne målsætninger” (ibid, s. 

46). Definitionen indbefatter ikke blot de traditionelle interessenter, som er vigtige for 
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virksomhedens værdiskabelse og i sidste ende overlevelse, men også individer og grupper 

såsom lokalsamfund og kritikere, der både tilsigtet og utilsigtet påvirkes af virksomhedens 

aktiviteter. Freeman pointerer, at der er brug for at integrere forskellige tilgange til at håndtere 

relationerne til en bred vifte af stakeholdere, da der skal tages højde for mange forskellige 

problemstillinger (ibid.). Netop denne forståelse er i overensstemmelse med afhandlingens 

teoretiske tilgang, der anvender forskellige synspunkter til at kortlægge og analysere 

virksomhedens interessenter på baggrund af disse som værende forskelligartede qua deres 

relation og rolle i forhold til H&M.  
 

Virksomheder bør overordnet anskues som en række relationer blandt grupper, der har 

interesse i de aktiviteter, der udgør virksomheden (Freeman, 2010). Således handler 

virksomhedens aktiviteter om, hvordan interessenterne interagerer og skaber værdi. ”Det at 

forstå en virksomhed er at forstå, hvordan disse relationer fungerer” (ibid., s.  67). Jens Otto 

Kjær Hansen identificerer interessenter som værende grupper eller individer, ”som 

virksomheden direkte eller indirekte er afhængige af, og som også direkte eller indirekte er 

afhængige af virksomheden” (Hansen, 2004, s. 78). Denne definition indeholder både den 

instrumentelle samt normative interessentdefinition, hvor det tydeliggøres, at interessenter kan 

påvirke virksomheden og omvendt. Der er således hverken et entydigt fokus på virksomheden 

eller interessenterne. I traditionelle interessentmodeller opdeles interessenterne oftest i interne 

og eksterne. Hansen kritiserer denne klassiske tankegang, fordi det interne og eksterne fokus 

er for simpelt, og dermed ikke afspejler den komplekse virkelighed, som virksomheder 

befinder sig i i dag (Hansen, 2004).  
 

I de seneste år har man inden for stakeholderteorien udviklet et større fokus på vigtigheden af 

- at engagere stakeholdere i værdiskabelse på lang sigt (Andriof & et. al, 2002) (Merkelsen, 

2010). Denne proces fokuserer på at skabe et langvarigt gensidigt forhold i stedet for blot at 

fokusere på øjeblikkeligt overskud, hvilket understreger, at virksomheder i dag må engagere 

sig med en mangfoldighed af stakeholdere for at opnå succes (ibid.). Fokus flyttes fra 

stakeholdere som objekt til det processuelle i selve relationen mellem virksomheden og dens 

stakeholdere (Andriof & al, 2002). Det betyder således, at interessen forskydes fra en 

asymmetrisk tilgang, hvor virksomheder håndterer deres stakeholdere, til en mere symmetrisk 

tilgang, hvor relationen mellem partnere er i centrum.  
 

Hansens (2004) alternative interessentmodel opdeler en virksomheds interessenter ud fra tre 

relationer: Økonomiske, Norm- og moral- samt Lov- og magtinteressenter (Hansen, 2004). 

Han anfører i sin teori, at alt efter hvilken relation interessenten nærer til virksomheden, bør 
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kommunikationen tilrettes dette forhold (ibid.). En interessent med en norm og moral relation 

vil således ikke være modtagelig over for kommunikation, der er økonomisk funderet. Som 

andre teorier og modeller skal Hansens teori ikke forstås som absolut. Kunder vil eksempelvis 

ifølge hans teori være økonomiske interessenter, da deres dominerende interesse er penge. 

Dette må anses for karikeret i forhold til virkeligheden med politiske og etiske forbrugere, der 

forventer, at virksomheden samtidig varetager social ansvarlighed (ibid.). I indeværende 

afhandling benyttes modellen med fokus på interessenternes dominerende relation.  
 

I forlængelse af Freeman og Hansens syn på relation, som værende det bærende element i 

virksomhedens kommunikeren og strategiske arbejde med interessenter, inddrages 

Rosenbaum-Elliotts (2011) teori. I tråd med, at interessenter er gået fra at blive opfattet som 

objekter – til at man i dag ser på det processuelle i selve relationen, påviser Rosenbaum-

Elliots teori, hvordan man bør fokusere ressourcer i forhold til sine forskellige interessenter 

samt den indflydelse de har på virksomheden. Som en del af denne teori inddrages Johnson 

og Scholes (2005) power/interest matrix, der opdeler interessenterne ud fra ’mulighed for 

magtudøvelse’ samt ’interesse’ i virksomhedens aktiviteter (Rosenbaum-Elliott, Percy, & 

Pervan, 2011, s. 273). Matrixen klassificerer interessenterne i fire grupper efter lav/høj magt 

samt lav/høj interesse, og interessenterne har således fire forskellige prioriteter: Minimal effort, 

Keep satisfied, Keep informed og Key players (ibid.). Denne opdeling bidrager til at 

identificere, hvordan virksomheden bør rette sin kommunikation mod hver interessentgruppe. 

Herved anskuer teorien, at interessenter med eksempelvis lav magt, men høj interesse vil 

være en, som virksomheden skal holde informeret, da denne gruppe kan være svær at 

kontrollere ved utilfredshed og dermed kan forsøge at påvirke nøglespillerne, som har høj 

magt og høj interesse i virksomheden (ibid.). Virksomhedens interessenter, som har høj magt 

og lav interesse, skal holdes tilfredse, og slutteligt skal virksomheden bruge minimal energi på 

interessenter med lav magt og lav interesse (Rosenbaum-Elliott, Percy, & Pervan, 2011). 

Essentielt bliver derfor, at interessenterne placeres korrekt i matrixen og ikke ud fra, hvordan 

virksomheden ønsker at placere eller prioritere disse. 
 

Freeman bruger managing stakeholders som et centralt begreb, der netop udtrykker 

virksomhedens strategiske tilgang og kommunikative arbejde med interessenter (Freeman, 

2010). Tankegangen bag begrebet managing stakeholders kan forstås ved, ”hvad en hvilken 

som helst succesfuld virksomhed i realiteten gør” (ibid., s. 68). Det at drive en forretning og 

dermed alle virksomhedens formål, drejer sig om at skabe værdi for stakeholderne. Relevant 

bliver således, at virksomheder, der udelukkende styres efter shareholderværdi på bekostning 

af andre stakeholdere, ikke er bæredygtige. De forskelligartede stakeholdere er således et 
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væsentligt element i virksomhedens strategiske planlægning, idet Freeman påviser, at disse 

spiller en afgørende rolle i forhold til virksomhedens mission og formål og dermed i sidste 

ende indtjeningsevnen (ibid.). I Freemans Joint stakes-model påviser han ”stake” i 

organisationen, som i modsætning til Fixed stakes-modellen, ser på den dynamiske og 

flydende relation til omskiftelige grupper af stakeholdere (ibid., s. 77). Her er den strategiske 

tilgang fælles værdiskabelse og med mulighed for at re-positionere modsætningsforhold. 

Centralt bliver således at identificere interessesammenfald samt virksomhedens evne til at 

forbedre stakeholdernes velstand og fremgang. Denne tilgang gør det klart, at der er en 

indbyrdes forbundenhed imellem virksomhedens stakeholdere og en sammenhæng mellem 

økonomiske, politiske, sociale og etiske problemstillinger, der forsøger at skabe en pragmatisk 

metodik til at forhandle i forlængelse af denne indsigt (ibid., s. 82).  
 

Slutteligt er det ifølge Freeman vigtigt som virksomhed at medtænke, at virksomhedens 

identitet strækker sig ud over egne aktiviteter og inkluderer i den ene retning interessenter 

som f.eks. leverandører og i den anden retning produktets rygte – hvordan det anvendes, og 

hvordan det påvirker omverdenen (Freeman, 2010). Relevant for indeværende afhandling er 

dermed, at stakeholder management kan betragtes som en måde konkret at realisere de 

etiske hensyn ved at inddrage virksomhedens interessenter og deres synspunkter som yderst 

relevante for at udforme virksomhedens strategi. Vi kan dermed ikke komme uden om at 

betragte stakeholder management som afsæt for virksomhedens dybere etiske profil, hvis 

virksomheden skal afbalancere ved at tage hensyn til opstillede normer og værdier som er 

forankret markedet i dag.  
 

4.2 TEORI OM INSTITUTIONELLE LOGIKKER 
4.2.1 Reay & Hinings  
Logikker definerer de reelle og forestillede rammer for organisationers strategiske og 

kommunikative handlemuligheder. For at belyse hvilke logikker, der er præsenteret i feltet, 

anvendes Reay & Hinings (2009) tilgang til institutionelle logikker, som principper, der er med 

til at forme adfærden i et felt samt indholdet og meningen af institutioner (Reay & Hinings, 

2009). 
 

Institutionelle logikker udstikker rammerne for organisationens identitet, mål samt, hvordan der 

opnås legitimitet (ibid.). Teoretikere inden for institutionel teori argumenterer for, at aktørerne i 

feltet altid er underlagt én dominerende logik, som guider aktørernes adfærd trods flere 

eksisterende logikker på samme tid. Reay & Hinings påviser gennem deres studie, at et felt 

ikke absolut er underlagt én dominerende logik. Rivalisering mellem logikker i et felt kan løses 
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gennem samarbejde, hvor logikken fastholder egen identitet, men der gennem samarbejder 

opnås et attraktivt output (Reay & Hinings, 2009). Således bliver det muligt at skabe nye 

institutionelle muligheder, hvor mere end én logik guider aktørens adfærd inden for feltet. 
 

4.2.2 Thornton & Ocasio 
Thornton & Ocasio (1999) definerer institutionelle logikker som værende sociale konstrueret 

historiske mønster af materiel praksis, antagelser, værdier, overbevisninger og regler, hvoraf 

individer producerer og reproducerer deres materielle eksistens, organiserer tid og sted og 

tildeler den sociale virkelighed mening (Thornton & Ocasio, 1999).  
 

Thornton & Ocasios teori implicerer hovedsageligt institutionelle logikker – i et organisatorisk 

regi. Institutionelle logikker er ifølge dem både materialistiske og symbolske og dem, som 

styrer de formelle og uformelle regler for handling, interaktion og den fortolkning, der guider og 

begrænser beslutningstagere (Thornton & Ocasio, 1999). Disse regler udgør et sæt af 

forudsætninger og værdier for, hvordan man tolker organisatorisk virkelighed, heraf hvad er 

passende opførsel, og hvordan der opnås succes.  
 

Institutionelle logikker giver en artikulation mellem sociale og økonomiske strukturer og regler 

og meninger, der udgør et fælles forstået sæt af handlinger inden for industrien (ibid.). 

Logikker skaber reglerne for spillet, der former erkendelsen af sociale aktører. Større 

institutioner i samfundet, herunder markedet, staten og religioner udgør et tydeligt sæt af 

modstridende logikker, som oftest medfører konflikter (ibid.). Dermed bidrager Thornton & 

Ocasios teori til at belyse, hvordan magt beherskes ved den fremherskende institutionelle logik 

(ibid.).  
 

Kritikken af anvendelsen af teori om institutionelle logikker er, at de ikke tilbyder et værktøj  

til at forklare fremkomsten af de enkelte logikker. Dermed vil definering af logikkerne i 

afhandlingen være præget af en subjektiv vurdering, som ikke underbygges direkte af teorien. 
 

4.3 KRISETEORI 
4.3.1 Krisedefinition 
Coombs (1999) pointerer, at det er vigtigt at forstå, hvad en krise er for at kunne håndtere den 

på den mest hensigtsmæssige måde. Inden for litteraturen findes et utal af definitioner på, 

hvad en krise er. Ifølge Frandsen og Johansen (2015) er det en udfordring af definere en krise 

entydigt, da en krise overordnet kan forstås som en form for diskontinuitet eller afbrydelse i 

forhold til en normale eller ønsket situation. En af grundene til, at en krise kan være svær af 
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definere, skyldes, at ”… det giver anledning til forskellige opfattelser og definitioner af en 

situation eller begivenhed og kan derfor ikke studeres i absolutte termer.” (ibid., s. 69).  For 

indeværende afhandling er der udvalgt tre anerkendte definitioner på krise, som findes 

væsentlige i forhold til at skabe en nuanceret forståelse af, hvad en krise er ud af 

afhandlingens fokus.  
 

”An organizational crisis (1) threatens high-priority values of the organization, (2) presents a 

restricted amount of time in which a response can be made, and (3) is unexpected or 

unanticipated by the organization” (Hermann, 1963, s. 64) 
 

Any problem or disruption that triggers negative stakeholder reaction and that could impact the 

organization’s financial strength and ability to do what it does.” (Institute for Crisis 

Management) 
 

”… an event that has an unpredictable, major threat that can have a negative effect on the 

organization, industry, or stakeholders if handled improperly.” (Coombs T. W., 1999, s. 2)  
 

Fælles for ovenstående krisedefinitioner er, at kriser opfattes som en afbrydelse i forhold til 

virksomhedens normale eller optimale gang, hvilket tilmed også indikerer, at kriser betragtes 

som noget negativt, der truer virksomheden. Hermanns definition inddrager også et 

responsperspektiv, som inkluderer et tidspres for virksomheden. Coombs’ definition adskiller 

sig fra de to andre definitioner ved at inddrage både virksomhedens branche samt 

interessenter, hvorfor Coombs indtager et interessentperspektiv. Coombs forklarer, i 

modsætning til de to tidligere definitioner, at en krise er en uforudsigelighed og ikke 

nødvendigvis en uventet situation. Tilmed bliver en begivenhed først til en krise, når den 

håndteres forkert eller dårligt. Denne tilgang til krise fordrer en socialkonstruktivistisk tilgang, 

som er i tråd med afhandlingens videnskabsteoretiske metode. Således anses Coombs’ 

definition på en krise som særligt relevant for indeværende afhandling, da vi fokuserer på etisk 

stillingtagen i modebranchen samt H&Ms håndtering og respons under skandalen. Coombs’ 

krisedefinition vil således være udgangspunktet for H&Ms skandale om afbrænding af tøj. 

Følgende teoriafsnit tager således afsæt i Coombs’ teoretiske definitionsapparat.  

 

4.3.2 Krisekommunikation  
Der er mange teoretikere med forskellige tilgange til kriseteori, men overordnet udspringer 

udarbejdelsen af forskellige krisetypologier fra en positivistisk videnskab, hvor 

overbevisningen er, at man kan finde objektive træk, der går igen i alle kriser (Johansen & 
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Frandsen, 2015).  Denne tilgang ses fortsat i dag hos flere kommunikationsbureauer, hvilket 

muligvis skyldes krisers kompleksitet samt trussel, hvorfor der er et behov for at forenkle og 

finde universelle strategier for krisekommunikationen. Coombs antager omvendt, at kriser er 

socialt konstruerede. Det betyder, at kriser forstås ud fra de sociale sammenhænge, som de 

udspiller sig i. Samtidig betyder denne tilgang, at kriser ikke er objektive, hvorfor man ikke kan 

finde universelle opskrifter på, hvordan en krise bør håndteres (Johansen & Frandsen, 2015). 

Det er dog muligt at lave typificeringer, så man kan sætte sine iagttagelser ind i en teoretisk 

kontekst.  
 

Coombs’ tilgang til krisekommunikation fokuserer på den omkringliggende verden, hvilket 

betyder, at virksomheders forhold til sine interessenter er centralt og dermed udgør det 

teoretiske udgangspunkt er modtagerperspektiv. Interessenternes betydning i Coombs’ tilgang 

tydeliggøres ved, at begivenheder bliver betragtet samt vurderet fra interessenternes 

perspektiv, hvorfor interessenterne har en afgørende rolle i definitionen af en krise (Johansen 

& Frandsen, 2015). Det betyder således også, at Coombs indtager et kontekstorienteret 

perspektiv, hvor forskellige faktorer som krisetype, kriseomfang samt interessenternes 

opfattelse af ansvar for krisen har indvirkning på den enkelte krisekommunikations 

udformning. Ifølge Johansen og Frandsen (2015) udgør Coombs den klareste repræsentant 

for den strategiske samt kontekstorienterede forskningstradition inden for krisekommunikation. 

Coombs’ tilgang til kriseteori tager udgangspunkt i public relations, idet han inddrager 

omdømmeledelse, interessentteori samt neoinstitutionel organisationsteori til at redegøre for 

organisationel legitimitet (Johansen & Frandsen, 2015). Dette understreger argumentet for, at 

indeværende afhandling tager udgangspunkt i Coombs’ teoretiske apparat, da tilgangen 

hænger sammen med den afhandlingens tilgang til besvarelsen af problemstillingen samt det 

overordnede socialkonstruktivistiske ståsted.  
 

4.3.3 SCCT-model – responsstrategi 
Coombs (2015) er inspireret af Benoits (1995) retoriske responsstrategi, men adskiller sig 

betydeligt ved at kontekstualisere responsstrategierne. Inden for de seneste år har Coombs 

(2015) udviklet Situational Crisis Communication Theory (SCCT), der har fokus på at vælge 

kriseresponsstrategi ud fra en krisesituation, hvor krisetypen vurderes samt hvilket ansvar, 

interessenterne tillægger virksomheden (Coombs, 2015). Teorien interesserer sig for, hvilken 

responsstrategi, der er bedst at bruge i en trussel på virksomhedens omdømme. Ifølge 

Coombs vil kriser stort set altid have en negativ påvirkning på virksomhedens omdømme 

(Coombs W. T., 2015). Et dårligt omdømme før en krise, vil ofte intensivere krisen, mens et 

godt omdømme vil være gavnligt, når krisen rammer. Omdømme kan således ses som et 
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udtryk for, hvor mange ’venner’ organisationen har. Om dette bruger Coombs begrebet 

omdømmekapital, som værende noget organisationen opbygger til brug i dårlige tider (ibid.). 

Et omdømme bliver svækket, når en virksomhed eksponerer sine interessenter for uønsket og 

unødvendige risici, eller når virksomheden aktivt forsøger at undgå et issue, som 

interessenterne i virkeligheden ønsker, der skal adresseres (Coombs W. T., 2015).  
 

Indeværende afhandlings udgangspunkt i en konkret case lægger op til at bruge Coombs’ 

SCCT-model, da teorien kan bruges på enkeltstående kriser. Udover at se på krisetype, 

kriseomfang og interessenternes opfattelse af kriseansvaret, er det essentielle i teorien, hvor 

og hvornår det strategisk er bedst for organisationen at kommunikere, samt hvordan og hvad 

de gør for at bevare det gode omdømme (Coombs W. T., 2015).   
 

Coombs’ kristeori har en trefoldig tilgang til krisestadier beskrevet ved kriseberedskab, 

krisehåndtering og kriserespons (ibid.). Disse discipliner henvender sig til krisens tre 

tidsmæssige stadier, som han definerer ved præ-krise, krise og post-krise. Håndtering af en 

krise indebærer interessenternes attribution af virksomhedens kriseansvar i en kombination 

med virksomhedens kriserespons samt definition på krisetypen. Virksomheden bør således 

vælge en responsstrategi ud fra hvilken type krise, der formodes at eksistere samt hvor stort et 

ansvar, omverdenen tillægger virksomheden. Indeværende afhandling afgrænser sig til 

krisehåndtering i analysen, mens kriseberedskab vil blive brugt i det anbefalende afsnit sidst i 

afhandlingen. 
 

Målet om at finde den korrekte responsstrategi skal man først identificere krisetypen. Coombs 

skelner mellem tre krisetyper, der kan true virksomheden i større eller mindre grad: Offerkriser, 

uheld og ugerninger (Coombs W. T., 2015). I vurdering af krisetype bør det defineres, om 

krisen har en lav, høj eller moderat trussel på omdømmet, og her er der tale om offer, 

fejltagelse eller bevidst risiko fra virksomhedens side (ibid., s. 150). De tre typer er 

karakteriseret ud fra det attribuerede kriseansvar, hvor ugerninger udgør den højeste trussel 

mod virksomhedens omdømme (ibid.). Ugerninger forudsætter, at virksomheden med vilje 

udsætter interessenter for en risiko eller velvidende foretager upassende handlinger eller 

menneskelige fejl, der kunne og ofte burde have været forhindret (ibid.).  
 

Næste skridt er at afgøre, om der foreligger noget krisehistorie for virksomheden, hvilket vil 

sige, om virksomheden har oplevet lignende kriser på et tidligere tidspunkt, hvilket typisk vil 

øge skaden på virksomhedens omdømme. Vurdering af krisehistorier ser på tidligere krisers 

kausale dimensioner: frekvens, kontrol, locus, forholdet til interessenter samt tidligere 
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omdømmekapital (Coombs W. T., 2015). Et positivt omdømme vil ifølge Coombs og Holladay 

(2013) kun i meget sjældne tilfælde beskytte virksomhedens omdømme i at lide skade under 

en krise, mens et negativt omdømme vil have tendens til at forstærke den aktuelle kriseskade. 

Således kan virksomheder, hverken med et godt eller dårligt omdømme, undgå at arbejde 

med kriseledelse samt -kommunikation. Ud fra en skitsering af virksomhedens krisehistorie, 

kan det vurderes hvilket generelt omdømme, der hersker blandt virksomhedens primære og 

sekundære interessenter. 
 

Ud fra omfanget af krisens trussel på omdømmet, vælger man den kriseresponsstrategi, som 

findes mest hensigtsmæssig. Coombs operer med en klynge af forskellige responsstrategier, 

der hver er inddelt i fire kategorier, og opdelt i primære og sekundære strategier. De fire 

overordnede strategier bygger på benægtelses-, formindskelses-, genopbygnings- og 

forstærkelsesstrategi (ibid., s. 145).  
 

4.3.4 CSR-krise 
Coombs præsenterede i 2013 en specifikation af krisetyper i samarbejde med Holladay, som 

omhandler CSR i forhold til kriser. Dette findes relevant i indeværende afhandling, hvor etisk 

stillingtagen, herunder CSR, spiller en central rolle i opgavens fokus og problemstilling.  

Coombs (2013) forklarer, hvordan CSR kan være en risiko for krise. CSR skal ses som en 

udfordring, en såkaldt CSR-baseret udfordring, som defineres som”… a situation where 

stakeholders seek to redefine current organizational practices as irresponsible.” (ibid., s. 145). 

Definitionen pointerer omverdenens magtfulde rolle, da interessenterne forsøger at redefinere 

den aktuelle organisationspraksis i forhold til CSR-initiativer. Således vil CSR-baserede 

udfordringer også skabe en omdømmerisiko, som kan eskalere og udvikle sig til en CSR-krise, 

hvis denne ikke bliver håndteret effektivt. En CSR-baserede udfordring vil derfor være en 

påstand fra interessenter, der hævder, at virksomheden opererer uansvarligt, hvorfor dette bør 

ses som en potentiel risiko for omdømmekrise. CSR-baserede udfordringer kvalificerer sig 

som en form for omdømmekrise (ibid.). 
 

4.3.5 Neoinstitutionel organisationsteori 
I forlængelse af Coombs’ SCCT-model findes det relevant at inddrage den neoinstitutionelle 

organisationsteori, som netop siger noget om, at en krise er socialt konstrueret af konteksten. 

Neoinstitutionalisme er et koncept, der er konstitueret af organisationel legitimitet, hvilket 

indebærer, at en virksomhed får tildelt en legitim status, hvis interessenterne har en opfattelse 

af, at virksomheden er god og/eller har ret til at fortsætte med sin virksomhedsdrift (Coombs & 

Holladay, 1996). Således er enhver virksomhed situeret i et organisatorisk felt, der er 
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kendetegnet ved at være styret af regler og værdier, som afgør, hvad der er legitimt. Således 

findes der et link mellem kriseteori og legitimitetsteori i neoinstitutionel organisationsteori.  

Neoinstitutionel tilgang ser en krise som en trussel eller en udfordring mod en virksomheds 

legitimitet, hvilket opstår, når interessenterne stiller spørgsmålstegn ved, om virksomheden 

lever op til de normative forventninger fra omverdenen. En virksomhed vil således bruge 

kommunikation strategisk til at respondere på en ikke blot trussel på omdømmet men en 

legitimitetstrussel, da virksomheders respons former interessenternes opfattelse af en 

virksomhed på længere sigt (Marcus & Goodman, 1991).  
 

4.3.6 Kritik af Coombs  
I det der findes andre anerkendte og omfattende kriseteorier, findes det relevant at påpege få 

kritikpunkter af Coombs’ kriseteori. Først og fremmest er Coombs’ SCCT-model et meget 

velargumenteret forsøg på at opstille en videnskabelig teori om krisekommunikation. Dog kan 

der stadig rettes kritik af dele af teorien, hvorfor den er blevet kritiseret for sin teoretiske del 

om omverdenens attribution af en hændelse. Frandsen og Johansen (2015) hævder at have 

fundet fejl i attributionsteorien, da individer og grupper ikke nødvendigvis attribuerer på samme 

måde, hvilket skaber en asymmetri i attributionen. Asymmetrien kan afspejles i virksomheders 

interessenter samt deres måde at opfatte en hændelse. Coombs kritiseres for at betragte 

interessenter som en homogen størrelse, hvir han ikke tager højde for, at der kan være forskel 

i attributioner.  Samtidig kritiseres Coombs for at være for afsenderorienteret (Johansen & 

Frandsen, 2015). Coombs inddrager dog interessenter i sin model, men kritiseres for til 

stadighed at være for koncentreret om, hvilken kriseresponsstrategi den kriseramte 

virksomhed benytter (ibid.). 
 

4.4 LEGITIMITET  
Legitimitet er et begreb, der udspringer af institutionel samt neoinstitutionel teori, der 

beskæftiger sig med magtdynamikken mellem virksomhed og omgivelser. En af de centrale 

tanker i (neo)institutionel teori er, at virksomheder betragtes som legitime, når deres adfærd 

stemmer overens med værdierne (de normative krav) i det sociale system, som systemerne 

opererer i (Powell & DiMaggio, 1991). I det følgende vil Suchman og Holmströms definitioner 

på legitimitet blive fremlagt som grundlag for afhandlingens forståelse af legitimitet. Hvorfor 

disse teoretiske definitioner er udvalgt, skyldes, at de er i overensstemmelse med 

afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, hvilket der argumenteres for løbende.  
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Mark C. Suchman (1995) har en forholdsvis bred og generel definition på legitimitet i sin artikel 

Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches, hvor han yderligere påpeger, at 

der findes mange forskellige organisationsteoretiske tilgange til legitimitet, men Suchmans 

definition på legitimitet lyder således:  
 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within socially constructed systems of norms, values, beliefs, 

and definitions.” (Suchman, 1995, s. 574) 
 

Definitionen har flere centrale pointer. Legitimitet kan således ses som en generel opfattelse 

eller antagelse, hvorfor omverden bør betragte virksomheden som én enhed. Derfor kan der 

ikke opnås legitimitet ud fra de enkeltstående arbejdspartnere. En virksomhed bedømmes ud 

fra sine handlinger, hvilket både består af strategi, kommunikation samt lighed mellem tale og 

handling. Definitionen påpeger også, at en virksomheds handlinger skal være ønskelige, 

ordentlige eller hensigtsmæssige, hvorfor legitimitet associeres med en positiv værdi, som er 

knyttet til omverdenens syn på virksomheden (Suchman, 1995). Den sidste pointe ved 

definitionen understreger, at legitimitet er socialt konstrueret, hvilket betyder, at omverdenens 

vurdering af en virksomhed sker inden for et givent system, hvor et kulturelt regelsæt sætter 

nogle normer, der bestemmer specifikke kriterier for en virksomheds grad af legitimitet (ibid.).  

”… en generaliseret, alment udbredt opfattelse af, at en virksomhed beslutter og handler inden 

for visse forventelige, meningsfulde, normale, ønskelige, rimelige eller hensigtsmæssige 

rammer, som defineres af socialt konstruerede systemer/institutioner” (Holmström & Kjærbeck, 

2013, s. 15)  
 

På lige fod med Suchmans teori om legitimitet, benytter Holmström et al. (2013) også en 

socialkonstruktivistisk tilgang, i overensstemmelse med afhandlingens videnskabsteoretiske 

ståsted. Holmström et. als definition kan sammenlignes med Suchmans, som lægger vægt på 

modtagerperspektivet, hvor legitimitet betragtes som et socialt konstrueret fænomen med 

særligt fokus på den almene offentlighed. Fælles for de to teoretiske studier er ligeledes, at 

legitimitet ikke opfattes som en universel størrelse. Ifølge Suchman og Holmström et al. står 

legitimitet altid til forhandling i det samfund, som virksomheden opererer i (Suchman, 1995) 

(Holmström & Kjærbeck, 2013).   
 

Suchman påpeger, at der findes mange forskellige tilgange til legitimitet inden for 

organisationsteorien, hvorfor han ser legitimitet som en kombination af strategiske og 

institutionelle perspektiver (Suchman, 1995). Det betyder, at legitimitet ud fra Suchmans 



 48 

begrebsapparat skal ses både som et strategisk værktøj for virksomheder, men også som et 

fællestræk for institutioner (ibid., s. 572). Således kan der i Suchmans tilgang findes en 

dobbelthed i legitimitet, hvorfor begrebet både fungerer som en manipulerbar ressource samt 

et institutionelt taget-for-givet system. Holmström et al. (2013) erkender også, at begrebet 

legitimitet ikke kan opfattes udelukkende som en given ressource, men derimod forudsætter 

en løbende selvfremstilling, som får omverdenen til at opfatte virksomheden som legitim. 

Virksomheder må begrunde og retfærdiggøre sig i legitimeringsprocesser præget af flydende 

og flertydige normer i en grad, så: ”… kommunikative kompetencer bliver en fundamental 

forudsætning for at navigere…” i et stadig mere dynamisk og mangfoldigt samfund (ibid., s. 

10). Ifølge Holmström et. al (2013) står legitimiteten dermed til løbende forhandling i 

processer, som sætter kommunikationen i centrum. 
 

Løbende legitimering er, ifølge Holmström, blevet en forudsætning for kernen i den 

senmoderne virksomheds trivsel og samtidig kilden til tillid og et godt omdømme ud fra 

vurderingen af samfundsansvarlighed, bæredygtighed, gennemsigtighed og ”… alle de andre 

plusord for erhvervslivet i et samfund, som i voksende grad koordineres gennem gensidige 

spejlinger og løbende legitimitetstjek” (Holmström et al., 2013, s. 12).  Virksomheder er 

således nødt til at reflektere over, hvad der gælder som relevant og ikke kun, hvad der er 

rimeligt og retfærdigt, hvilket betyder, at man skal forholde sig til ”… hvad er social acceptabelt 

i det samfund, som virksomheden opererer i” (ibid., s. 9).  

De legitimerende forestillinger i dag inkluderer krav om virksomhedens aktive kommunikation 

med sin omverden og deltagelse i samfundets samtale, indfanget af begreber som dialog, 

transparens og samfundsengagement (ibid.). Disse begreber manifesterer sig i praksisser som 

CSR og stakeholder management. Ifølge Holmström (2013) udtrykker det stigende fokus på 

CSR et samfundsmæssigt behov for, at virksomheder respekterer og biddrager til en global 

udvikling, som er bæredygtig ud fra blandt andet hensyn til klima og miljø. Legitimitet bør 

betragtes som noget, virksomheden gør sig fortjent til, og dermed ikke noget den automatisk 

har eller ikke har (ibid.). Dermed afhænger legitimitet af virksomhedens handlinger og 

selvfremstilling, og legitimitet bliver genstand for den forhandlingsproces, der foregår for 

virksomheden og dens interessenter i mellem (ibid.).  
 

Suchman forklarer, at legitimitet ikke udelukkende kan betragtes som én samlet helhed, men 

derimod bør inddeles i forskellige former for legitimitet, som beror på divergerende 

adfærdsdynamikker. Suchman inddeler legitimitet i pragmatisk, moralsk og kognitiv legitimitet 

(Suchman, 1995, s. 577). Pragmatisk legitimitet bygger på organisationen og dens nærmeste 

interessenters egeninteresse, hvorfor de forskellige parter forsøger at drage nytte af hinanden 
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i interesse- eller værdifællesskaber. Moralsk legitimitet omhandler aktiviteter, som kan fremme 

den samfundsmæssige velfærd, der bygger på omverdenens socialt beregnede værdisystem. 

Således handler moralsk legitimitet om, hvordan virksomheder bliver vurderet af dens 

omverden i forhold til de værdier, der dominerer det socialt konstruerede system, som 

virksomheden indgår i (ibid.). Den kognitive legitimitet bygger på evnen til at skabe forståelse 

for sammenhæng og den såkaldte ’taget-for-givet’-effekt (ibid., s. 582). Denne legitimitetsform 

er den vanskeligste at opnå, men udgør derimod også den form for legitimitet, det er mest 

værdifuld. Under hver legitimitetsform findes yderligere underformer, som vil blive præsenteret 

og brugt i analysen hvor nødvendigt. Endvidere udgør Suchmans teori en mere praksisnær 

tilgang til legitimitet, hvor han forholder sig til, hvordan en virksomhed rent praktisk kan opnå, 

vedligeholde samt reparere sin legitimitet (ibid.).  
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5. ANALYSE 
 

5.1 INTERESSENTANALYSE  
Afhandlingens analyse indledes med en interessentanalyse, der har til hensigt at kortlægge 

H&Ms interessenter i henhold til opgavens problemfelt. Indledningsvist anvendes Hansens 

(2004) alternative interessentmodel, som anskuer relationen mellem H&M og virksomhedens 

interessenter. I ønsket om at identificere, hvilke kommunikative udfordringer, der hersker H&M 

og dens omverden imellem, anses denne teori som særlig relevant, da relationsforholdet 

indikerer, hvad interessenterne vægter højst i vurderingen af H&Ms forretningsmodel og 

legitimitet (ibid.).  
 

I forlængelse af Hansens alternative interessentmodel anvendes Johnson & Scholes (2001) 

stakeholder mapping til at vurdere H&Ms vigtigste interessenter på baggrund af 

dimensionerne: magt og interesse. Derved kan interessenternes forhold til H&M belyses ud fra 

to dimensioner, som i fællesskab vil have betydning i H&Ms kommunikative og strategiske 

tilgang til at styrke sin legitimitet på markedet. Interessenterne repræsenterer et krydsfelt af 

modstridende interesser og magt, som både kan bidrage til at styrke og svække H&Ms 

legitimitet afhængig af, hvilke normer der sætter rammerne (ibid.).  
 

Slutteligt anvendes Freemans (2010) stakeholderteori Joint stakes-modellen. Her betragtes 

H&Ms forhold til sine interessenter som flydende relationer, hvor den strategiske tilgang 

bygger på fælles værdiskabelse og med mulighed for at re-positionere modsætningsforhold. 

Med Freemans stakeholdeteori er det således muligt at identificere interessesammenfald samt 

H&Ms evne til at forbedre stakeholdernes velstand og potentielle fremgang (Freeman, 2010). 

Derved bidrager denne teori ikke alene til at anskue H&Ms forhold og interaktionen med 

virksomhedens interessenter, men også de forskellige interessenters forbundenhed samt de 

økonomiske, politiske, sociale og etiske problemstillingers pragmatiske metodik, der hersker 

her i blandt.  
 

Analysen afgrænser sig til de vigtigste og mest centrale interessenter, relevante for opgavens 

problemfelt, hvorfor medarbejdere, investorer samt myndigheder er interessentgrupper, der 

ikke medtages i den videre analyse. Fravælgelsen skyldes blandt andet, at medarbejdere og 

investorer i højere grad refererer til en analyse af den interne kommunikation samt finansielle 

overvejelser, hvilket afhandlingen søger at afgrænse sig fra.  

            5. ANALYSE 
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Essentielt at understrege er, at interessenter oftest ikke kan betragtes som én homogen 

gruppe (Merkelsen, 2014). Interessenterne vil bestå af flere undergrupper med forskellige 

prioriteter og mulighed for magtudøvelse, hvorfor analysen afgrænser sig til at behandle 

centrale repræsentanter inden for hver gruppe. Den første analysedel, Hansens alternative 

interessentmodel, vil grundet afhandlingens omfang - kun delvist præsenteres som en del af 

analysen, hvorved den resterende del er at finde i afhandlingens bilag 1.  
 

5.1.1 Hansens alternative interessentmodel  

5.1.1.1 De nære økonomiske interessenter  
De nære økonomiske interessenter er vigtige, da det er sammenhængen mellem disse, der får 

virksomheden til at fungere på kort sigt og i fællesskab bidrager til skabelsen af H&Ms succes 

(Hansen J. O., 2004). Denne interessentgruppe er essentiel for, at virksomheden kan fungere 

på kort sigt, da det økonomiske aspekt er fundamental for virksomhedens grundlag (ibid.). 

Med et fælles økonomisk aspekt er den bærende relation mellem virksomheden og de nære 

økonomiske interessenter penge (ibid.). Denne interessentgruppe er analyseret som værende; 

Forbruger/kunder, Konkurrenter og Samarbejdspartnere & Leverandører.  
 

5.1.1.2 Norm og moral interessenter 
Denne interessentgruppe har fokus på, hvad virksomheden gør ud fra en norm og moral 

tankegang, hvorfor det er afgørende, at disse interessenter synes godt om virksomhedens 

aktiviteter for at kunne opretholde en god relation. Havner virksomheden i en situation som 

offentligheden ikke kan acceptere, er det essentielt at der kommunikere i et norm- og 

moralperspektiv. Dette er afgørende idet, at denne interessentgruppe vil være styret af hvad 

der kan opfattes som værende etisk korrekt frem for økonomisk korrekt eksempelvis. 

Stakeholder management kan altså i denne sammenhæng betragtes som en måde konkret at 

realisere de etiske hensyn på ved at inddrage interessenter og deres synspunkter som yderste 

relevante for at udforme blandt andet virksomhedens strategi (Merkelsen, 2014). 

Virksomheders relation til offentligheden med dens meningsdannende institutioner, grupper og 

enkeltpersoner, er således præget af norm og moral (Hansen J. O., 2004, s. 81). Denne 

interessentgruppe er analyseret som værende; Offentligheden, Interesseorganisationer og 

Medier.  
 

5.1.1.3 Lov og magt interessenter  
Hansens tredje og sidste interessentgruppe inden for lov og magt kontrollerer virksomhedens 

adfærd og afgør hvilke love og reguleringer, H&M underlægges. Interessenter indenfor denne 

kategori har således en direkte indvirkning på virksomheden, da denne relation er bygget op 
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om virksomhedens disciplinære tilgang til politikere og myndigheder. Derfor er den bærende 

relation magt (Hansen J. O., 2004). Denne interessentgruppe er analyseret som værende 

Politikerne.  
 

Det anbefales, at den samlede Alternative Interessentmodel af Hansen i bilag 1 

gennemlæses, inden påbegyndelsen af den resterende interessentanalyse nedenstående. 

Dette skaber en væsentlig og dybere viden omkring H&Ms interessenter og dertilhørende 

relationsforhold til virksomheden. Tilmed vurderes interessentgruppernes individuelle magt 

over samt interesse i H&M relevant i forhold til at kortlægge interessenterne i henhold til 

Johnson og Scholes (2001) teori i forlængelse heraf. 

 

5.1.2 Power Interest Matrix 
Hansens alternative interessentmodel søgte udover at identificere interessenternes 

relationsforhold også at afklare, hvor meget magt de individuelle interessentgrupper besidder, 

samt hvor høj en grad af interesse, gruppen har hos H&M. På baggrund af dette placeres de 

forskellige interessenter, væsentlige i forhold til skandalen om H&Ms afbrænding af tøj, i 

Johnson og Scholes (2001) Power Interest Matrix. Denne kortlægning af H&Ms interessenter 

skal udover at danne et overblik i forhold til magt og interesse, endvidere biddrage til at kunne 

udfolde interessentanalysen i forhold til Freeman et. al.’s stakeholderperspektiv (2010). 

Matrixen giver en identifikation af, hvordan H&M bør fokusere sin ressourcer og dermed i hvor 

høj en grad, H&M bør rette sin kommunikation mod væsentlige interessentgruppe. Området 

’Key players’ udgør interessenter med høj magt og høj interesse, hvorfor disse udgør 

nøglespillere, som H&M kontinuerligt skal sørge for at kommunikere til og tilfredsstille, da en 

utilfreds interessentgruppe i denne del af matrixen er centrale i eskaleringen af en potentiel 

krisesituation.  
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5.1.3 Freemans joint stakes-modellen 
Virksomheder må i dag betragtes som foranderlige konstruktioner, der skabes mellem 

virksomheden selv og dens stakeholdere (Freeman et. al., 2010). I dag er det ofte nødvendigt, 

at virksomheder hele tiden forholder sig til sine interessenters udvikling, hvorfor virksomheder 

ofte bør ændre eller tilpasse sig sine interessenter gennem interaktion og dialog. I det 

følgende afsnit vil Freemans teori om joint-stakes blive udfoldet i henhold til casen om H&Ms 

afbrænding af tøj. Analysen inkluderer udvalgte eksempler for at konkretisere, hvordan 

forskellige interessenter påvirker og har indflydelse på hinanden i forhold til skandalen. 
 

En af H&Ms 800 samarbejdspartnere er afbrændingsanlægget i Roskilde (jf. analyse bilag 1), 

som hjælper H&M med at afbrænde dét tøj, som ikke kan sælges i de fysiske butikker eller 

online. Som forklaret tidligere, er forbrændingsanlægget en primær samarbejdspartner i denne 

skandale, og er qua deres rolle vurderet til at være en økonomisk interessent for H&M. Indtil 

Operation X programmet blev produceret, havde Roskilde afbrændingsanlæg ageret hjælper i 

H&Ms forretningsdrift. Operation X vender op og ned på dette, da tv-programmet, som en del 

af medierne, opbygger en form for kritisk moralsk alliance med forbrændingsanlægget imod 

H&M. Medarbejderne på afbrændingsanlægget agerer hermed ikke kun økonomisk 
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interessent, men repræsenterer nu også en moralsk interessent med et kritisk synspunkt. 

Dette skift eksemplificeres blandt andet i en udtalelse fra sektionsleder på Roskilde 

forbrændingsanlæg ved følgende:  
 

”Hvis Hennes og Mauritz de har en kollektion, som ikke bliver solgt på udsalg. Hvad gør de så 

ved ... tror du? Det kan jeg godt fortælle dig. De kører det til forbrændingsanlæg… Hvis du 

tænker på, hvad der kan være i en lastbil. Tit så kommer det jo emballeret i papkasser, lige 

som hvis de går ned og lukker en pakke op til dig, fordi der mangler en størrelse i butikken. 

Det er nøjagtig det samme.” (TV2, 2017)  
 

Udtalelsen afspejler dét, Freeman vil definere som en joint-stakeholder, da 

forbrændingsanlægget opererer inden for flere grupper. Således repræsenterer 

forbrændingsanlægget en interessent med flydende relation til H&M, da de skifter fra at være 

hjælper til modstander i forhold til H&M. Samtidig går forbrændingsanlægget fra at kunne 

betragtes som en økonomisk interessent til en bærende relation, der i højere grad afspejler 

norm og moral.  
 

Essentielt i forhold til Freemans teori er ligeledes at se nærmere på det direkte 

interessesammenfald, der hersker blandt H&Ms interessenter i relation til 

afbrændingsskandalen. Her bliver en uomgængelig fællesnævner ’bæredygtighed’. 

Bæredygtighed er et initiativ, som størstedelen af H&Ms interessenter ikke kan modsætte sig, 

da det handler om at mindske modebranchens miljømisbrug og negative udnyttelse af miljøets 

ressourcer (Ørsted, 2017). H&M har i de seneste år brandet sig på CSR og bæredygtighed 

overfor alle virksomhedens interessenter, uagtet deres logik eller bærende relation som en 

måde, hvorpå man etisk har positioneret sig. Dette kan endvidere ses som et led i 

virksomhedens strategiske tilgang og kommunikative arbejde med interessenter (Freeman et. 

al., 2010). Bæredygtighed kan derved anskues som en form for interessesammenfald fælles 

for alle virksomhedens interessenter, hvorfor H&M gennem dette forsøger at forbedre 

interessenternes velstand og fremgang (ibid.). Et sigende eksempel er H&Ms 

samarbejdsaftale med interesseorganisationen WWF. Hidtil har WWF primært ageret moralsk 

og etisk kritiker i forhold til virksomheders drift i al almindelig (Friedman, 2007). Efter 

samarbejdsaftalen med H&M har WWF forpligtet sig til en mere økonomiskorienteret rolle, 

som ønsker at fremme H&Ms bæredygtige virksomhedsdrift. Tilmed udtrykker samarbejdet 

også H&Ms identitet, som i højere grad karakteriseres som bæredygtighedsorienteret, da 

WWFs aktiviteter og værdier smitter af på H&Ms identiet samt forpligter H&M til at arbejde 

hårdt med ambitiøse klimamål (WWF, 2016). Der tegner sig således et billede af, at omend 
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man er en politisk-, økonomisk- eller moralskdomineret interessent, vil man kunne identificere 

sig med interessen for bæredygtighed og CSR.  
 

H&Ms kunder bør som udgangspunkt, og jf. analysen i bilag 1, betragtes som en økonomisk 

interessent, hvis primære rolle er at købe tøj hos H&M. Men i kraft af blandt andet de sociale 

mediers markante indflydelse på forbrugerne og kunderne, kan det ikke deles helt så karikeret 

op. Sociale medier har særligt indflydelse på dialogen og kommunikationen i dagens samfund, 

hvor brugerne – herunder forbrugerne og H&Ms kunder, tillige har opnået en mere moralsk og 

samtidig politisk rolle, når det kommer til virksomheders aktiviteter og ageren.  
 

”Simpelthen noget svineri at producere så meget tøj for at gå op i røg, vi burde boycotte de 

forretninger men desværre går det nok i glemmebogen som så meget andet” (Annonym, 2017) 

eller ”I er simpelthen så løgnagtige og dobbeltmoralske, håber det mærkes på jeres fremtidige 

omsætning. Skam jer” (Annonym 2, 2017).  
 

Kommentarerne er fra brugere på Facebook, der har kommenteret på en af TV2s artikler om 

afbrænding af tøj samt et opslag fra H&M. Brugerne udtrykker en politisk samt moralsk 

holdning, og ved brug af udtryk som svineri, boycotte og dobbelt moralsk, signalerer de 

forargelse over H&Ms afbrænding af tøj. H&Ms kunder samt forbrugere fremgår således også 

som en joint-interessentgruppe, der appellerer og kommunikerer med andre agendaer end 

den oprindelige økonomiske agenda.  
 

Afslutningsvis er det væsentligt at se på medierne og deres helt klare rolle som joint-

stakeholder. Medierne må vurderes til at være dén interessent, der berører flest forskellige 

områder (Madsen, 2018). Dette gør medierne til den mest flydende interessent, der med sin 

høje magt selv kan afgøre, hvilke interessenters perspektiv eller agenda, der ønskes 

fremhævet. Omend der er tale om en økonomisk, norm og moral eller en lov og magt vinkling, 

er dette dikteret af, hvad der en god historie og dermed sælger flest aviser eller tiltrækker flest 

læsere/seere. Medierne kan dermed både betragtes som en hjælper og modstander for H&M, 

der med en dynamisk relation til de andre interessenter i omverdenen udelukkende opererer 

ud fra egen medielogik.  

Ovenstående analyse klarlægger, at H&M og virksomheder generelt ikke kan betragte sine 

interessenter som individuelle størrelser, men i langt højere grad må se disse som dynamiske 

og flydende relationer, som alle har indflydelse på hinanden. De anførte eksempler 

understreger den indbyrdes forbundenhed, der eksisterer blandt H&Ms interessenter. Dette 
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kan ses som et resultat af interessesammenfald og fælles prioriteter, der i langt højere grad 

smelter sammen og har indflydelse på hinanden end tidligere. 
 

5.1.4 Delkonklusion 
Interessentanalysen stiller klart, at H&M konstant må tage højde for, hvad de forskellige 

interessenter vægter højst i vurderingen af H&Ms legitimitet. Essentielt er således at forstå, at 

tager H&M ikke hensyn til det primære relationsforhold i sin kommunikation, kan dette give 

kommunikative udfordringer.  Samtidig må H&M i sin strategiske kommunikation tage hensyn 

til joint-stakeholdere, som operer inden for flere grupper. Man kan ikke direkte betragte nogle 

interessentgrupper som værende vigtigere end andre, men analysen anskuer dog, at H&M bør 

fokusere sin ressourcer i forhold til ’Key players’, som med høj magt og interesse, besidder en 

afgørende rolle i H&Ms opbyggelse af legitimitet og generelle overlevelse.   
 

Tilmed er det centralt at konkludere, at stakeholder management grundet 

interessentgruppernes forbundenhed kan være komplekst for virksomheder, da skiftende 

interesse ud fra de gældende samfundstemaer kan betyde, at kunden den ene dag 

hovedsageligt er økonomisk funderet, men den næste agerer moralsk overdommer i forhold til 

virksomhedens ageren. H&M må konstant være opmærksom på disse omskiftelige forhold i 

omverdenen, som afbrændingssagen tydeligt eksemplificerede – i forbrændingsanlæggets 

kritiske/moralske alliance med Operation X. En hidtil bærende økonomisk relation, opbygget i 

kraft af den økonomiske drivkraft, der ligger i, at H&M imod et beløb får afbrændt tøj, flytter sig 

uventet til, at afbrændingsanlægget pludseligt opererer som en norm-/moral interessent.  
 

Det er de facto, at dét at lede og drive en succesfuld virksomhed i særdelshed handler om at 

drive sine interessenter. Selvom der findes ideologier, som insisterer på, at virksomhedens 

primære formål er at øge profitten og øge stakeholderværdien, så er virkeligheden i dag en 

anden, hvor opmærksomhed på det omkringliggende samfund er altafgørende. Ind fra siden er 

kommet etisk stillingtagen og CSR, som i særdelshed handler om H&Ms ansvar både internt 

og eksternt.  
 

5.2 INSTITUTIONELLE LOGIKKER 
I forlængelse af interessentanalysen anses det relevant at undersøge hvilke institutionelle 

logikker, der hersker i modebranchen. Branchen kan ifølge Reay & Hinings (2009) forstås som 

et felt, hvori forskelligartede logikker eksisterer. For at belyse hvilke logikker, der er 

repræsenteret i feltet, anvendes deres tilgang til institutionelle logikker, som udgør principper, 

der er med til at forme adfærden i et felt samt indholdet og meningen af institutioner (ibid.). 



 57 

Derved vil det være muligt at belyse, hvilke institutionelle ændringer, der sker i feltet – i kraft af 

omverdenens udvikling med blandt andet fokus på ressourcespild samt klimaudfordringer. De 

institutionelle logikker afgør, hvordan man inden for modebranchen kan forstå de forskellige 

normer, sociale strukturer, regler og meninger, som til sammen udgør ét sæt fælles spilleregler 

inden for feltet (Thornton & Ocasio, 1999). Det undersøges således, hvorvidt de forskellige 

logikker i modebranchen kan sameksistere, eller om én logik er dominerende (Reay & Hinings, 

2009). 
 

Med analysen af de herskende institutionelle logikker, vil det være muligt at identificere de nye 

institutionelle muligheder, der danner baggrund for, hvordan og hvad der skal til for, at man 

som aktør i modeindustrien kan opnå legitimitet. I kraft af feltets udvikling og dominerende 

logikker er det således interessant, ud fra afhandlingens problemformulering, at belyse, 

hvordan etisk stillingtagen og CSR har indflydelse på virksomhedens adgang til legitimitet. 

Analysen søger derfor at klarlægge, hvordan de nye institutionelle muligheder kan forstås som 

et resultat af ændret efterspørgsel og forbrugsmønstre som værende altafgørende for 

virksomheder at forstå – i ønsket om at opnå succes gennem legitimering i feltet. 
 

Thornton & Ocasio definerer institutionelle logikker som værende sociale, konstrueret 

historiske mønstre af materiel praksis, antagelser, værdier, overbevisninger og regler, hvoraf 

individer producerer og reproducerer deres materielle eksistens, organiserer tid og sted, og 

tildeler den sociale virkelighed mening (Thornton & Ocasio, 1999). I modebranchen anses de 

mest fremtrædende logikker at være; markeds-, bærdygtigheds-, forandrings-, identitets- og 

velfærdslogikken. Relevante for afhandlingens problemfelt samt den specifikke case, fordyber 

analysen sig hovedsageligt i markeds-, forandrings-, og bæredygtighedslogikken.  
 

Vi vil i de følgende analysere de herskende logikker i feltet, for derefter at analysere 

sammenhængen mellem disse. Analysen vil heraf undersøge rivaliseringen mellem logikkerne 

i feltet og endvidere se på, hvordan disse løses gennem samarbejde for således at opnå et 

attraktivt output i skabelsen af nye institutionelle muligheder (Reay & Hinnings, 2009). 

Slutteligt konkluderes det hvilke institutionelle ændringer og muligheder, der er i feltet, som 

derved vil afspejle hvilke udfordringer, H&M står overfor. 
 

5.2.1 Markedslogikken  
Markedslogikken er repræsenteret i alle brancher og agerer således fundament for det 

pågældende marked. I modeindustrien kan markedslogikken forstås som en økonomisk 

funderet logik, der overordnet stiller H&M som udbyder og forbrugerne som 
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efterspørgere/aftagere, da logikken er båret frem af et økonomisk rationale. Markedslogikken 

kan dermed forstås ved udbud og efterspørgsel, og således dét der driver markedet. Ifølge 

institutionel teori vil der stort set altid foreligge en økonomisk drivkraft bag markedslogikken, 

hvorfor denne i mange industrier også vil dominere feltet (Reay & Hinings, 2009).  
 

”Valget af butik styres primært af prisen, og det skyldes både det store antal butikker, der kan 

vælges imellem, den indædte priskrig og discountfokusering” (PEJ-GRUPPEN , 2016). I 

markedslogikken handler det særligt om egennyttemaksimering i selve købsbeslutningen, hvor 

forbrugerne sammenligner substituerende udbydere og dermed presser prisen i bund samtidig 

med, at der ønskes en oplevelse af, ’at man som forbruger har fået mest muligt for pengene’. 

Det er ikke overraskende, at det er den økonomiske logik, der stadig dominerer 

modebranchen som felt. For selvom etik og bæredygtighed påvirker forbrugeren i langt højere 

grad end tidligere, er forbrugerne i stadig overvejende grad styret af pris. Det store udbud, 

gennemsigtige priser, sammenlignings- og rating-sites har skubbet til udviklingen og skabt et 

endnu større fokus på pris og value for money på det danske marked (ibid.). 
 

”Det er sådan, man tænker - hvor billigt kan jeg se godt ud i aften?” (Bilag 5) samt ”Man har 

måske en illusion om, at man gerne vil være bæredygtig – både i forhold til, hvad man spiser, 

det man handler ind og sådan noget, men selvfølgelig kommer prisen til at betyde mest i 

sidste ende.” (Bilag 5).  
 

Som de to citater fra fokusgruppeinterviewet understreger, afspejler konkurrencen på 

markedet et fokus med forbrugerne i centrum, hvor disse har fået tildelt en rolle som 

professionelle indkøbere, der er bevidste om sine muligheder i form af blandt andet pris, 

tilgængelighed og transparens. Prisen på tøjet er derfor stadig et afgørende 

konkurrenceparameter for aktørerne i feltet, da en stor del af forbrugerne er drevet af et 

økonomisk rationale. ”Jeg tænker også mest på prisen” og ”Det væsentligste for mig er helt 

sikkert pris, så kommer kvalitet, design osv. i anden række – selvom det også betyder noget” 

(Bilag 5). Forbrugerne kræver i dag det bedste fra alle niveauer. Basisvarer til discountpriser, 

værdi for pengene på produkterne, hvor kvaliteten aktivt vælges til, som for eksempel 

økologisk frugt og grønt eller tøj, der reelt kan holde til at blive vasket og tilmed skejer ud med 

de ting, der giver størst nydelse og oplevelser (PEJ Gruppen, 2015). Pris er dermed ikke bare 

pris men også opfattelsen af værdi for pengene. ”For mig ville det være mega nemt, så ville 

jeg altid vælge det, der var bæredygtigt, hvis det var så lille en prisforskel, og det altid var 

tilgængeligt frem for det andet valg – selvom man er meget prisbevidst” (Bilag 5). 

Undersøgelser viser dog også, at danskerne med deres prisbevidsthed er det mest illoyale 
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land, kun overgået af Italien, når det kommer til indkøb (PEJ Gruppen, 2015). De danske 

forbrugere er nemlig bevidste om at købe modetøj til lavere priser, så der også er råd til andre 

fornøjelser (Petersen, 2017).  
 

”De danske kunder vil mange ting. De vil rejse, have iPhones og gå ud og spise – man vil 

mange ting. Hos os får man noget for pengene, og det gør os rigtig stærke, når forbrugerne vil 

så meget. Vi har en stærk forretningsidé, vi er konkurrencedygtige, og vi er tilgængelige over 

hele landet og på mange platform”  (Petersen, 2017). 
 

Sådan udtaler den danske landechef for H&M, Christel Friis-Mikkelsen, sig til Berlingske 

Business (ibid.). Markedslogikken kan dermed forstås, som det, der udstikker rammerne for 

H&Ms identitet, mål samt måde hvorpå, der kan opnås succes i feltet (Reay & Hinings, 2009). 

Da valget af brand og varer primært styres på baggrund af prisen, leder dette os til at kunne 

konstatere, at H&M, uagtet de andre logikker i feltet, fortsat lader sig styre af den økonomiske 

logik, som værende afgørende for at overleve, opnå succes og dermed legitimitet i feltet.  
 

I kraft af omverdenens udvikling bevæger forbrugerne sig i højere grad væk fra kun at handle 

ud fra en økonomisk logik. Det ses ved, at andre logikker i feltet får en stadig mere 

betydningsfuld rolle. Særligt forandringslogikken, som refererer til H&Ms interessenter som 

værende konstant omskiftelige i forhold til at lade sig præge af tendenser, trends og andre 

eksterne faktorer i organisationens omverden. Her er særligt fast fashion et essentielt 

omdrejningspunkt, som understreger de hele tiden nye og højere krav, som forbrugerne på 

markedet stiller. Samtidig er forbrugerne blevet mere bevidste om deres til- og fravalg i takt 

med øget fokus på ressourcespild og klimaforandringer.  
 

5.2.2 Forandringslogikken  
Modebranchen bærer præg af konstant forandring. Dette kan ses som et resultat af et felt, 

hvor forbrugerne konstant stiller nye og højere krav til, hvad udbyderne på markedet skal 

kunne levere (Larsen, 2012) (PEJ-GRUPPEN , 2016). Den moderne forbruger er blevet 

krævende, pristjekkende og illoyal, og opfører sig som professionel indkøber (ibid.). 

Danskerne bruger i gennemsnit 1000kr. mere på tøj om året end for bare 10 år siden – 

samtidig med at gennemsnitsprisen er faldet med omkring 10 procent (Aae, 2016). Det 

afspejler dele af den forandring, der sker i feltet, og at forbrugerne i dag køber både mere, 

men også billigere tøj.  
 

Fast fashion er en uomgængelig faktor, der præger feltet. Forbrugernes forventninger stiger i 

takt med forbruget, og blandt fast fashion markedets frontløbere, herunder H&M, Zara samt 
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Gina Tricot, er det blevet et nødvendigt konkurrenceparameter at kunne levere nyheder på 

daglig basis og masseproducere ’bestsellers’ på baggrund af efterspørgslen. Der lægges i 

højere grad vægt på at optimere bestemte dele af forsyningskæden, så bestemte trends 

fremstilles hurtigt og billigt, således at mainstreamforbrugerne kan købe aktuel mode til en 

lavere pris (Crandall, 2017). Ovennævnte brands er oppe på at levere 12-14 kollektioner om 

året, hvilket endvidere har ændret måden, hvorpå forbrugerne shopper i dag (Ravn-Pedersen 

& Rahbek, 2017). For selvom fire ud af ti danskere, ifølge YouGov, ønsker at leve en mere 

bæredygtig livsstil, er der stadig langt fra tale til handling (Ecolabel, 2017). Forbrugerne køber i 

dag dobbelt så meget tøj som ved årtusindskiftet og bruger tilmed tøjet i halvt så lang tid 

(ibid.). Undersøgelser lavet af McKinsey viser, at billige beklædningsgenstande i gennemsnit 

kun bliver brugt syv til otte gange (ibid.). Tøjets korte levetid i dag, udtrykkes også i 

fokusgruppeinterviewet: ”Hvis man bare lige vil have en t-shirt til 20 kr., så ved man bare, at 

man går bare lige hurtigt derind og køber den, uanset om man får den brugt eller ej. Det er jo 

bare 20 kr.” (Bilag 5).  
 

Idet forandringslogikken i høj grad er dikteret af forbrugernes krav og efterspørgsel, kan denne 

ses som tæt forbundet med markedslogikken. ”…de producerer vel kun, hvad det er, der bliver 

solgt. Så hvis ikke vi køber det, så er der vel heller ikke et marked for det” (Bilag 5). 

Forandringslogikken er således uundgåelig, uagtet om aktører i feltet forsøger at bevæge sig i 

en mere bæredygtig og cirkulær retning, som også udtalelser fra fokusgruppeinterviewet 

understreger. Forandringslogikkens tilstedeværelse kan dermed forstås som en del af den 

organisatoriske virkelighed, der dikterer, hvordan aktørerne opererer, i ønsket om at opnå 

organisatorisk succes i feltet (Thornton & Ocasio, 1999). H&M ønsker fra 2030 at være 100 

procent cirkulær (H&M Group, 2018). I relation til dette, udtaler en forbruger: ”Jeg synes også 

virksomhederne bærer et ansvar for at præsentere et bedre alternativ men også ligesom gøre 

opmærksom på at uddanne forbrugeren om, at de skal tage stilling til, hvad det egentlig er, de 

bruger deres penge på…” (Bilag 5). Udtalelsen understøtter den gensidige forandring i feltet, 

som både forbrugerne, men også aktørerne, bærer et fælles ansvar for.  
 

Forandringslogikken modstrider den omtalte bæredygtighedslogik, da disse bygger på vidt 

forskellige rationaler og derfor kan betragtes som rivaliserende i feltet (Reay & Hinings, 2009). 

Mens forandringslogikken refererer til fast fashion, som omhandler overproduktion samt en 

trussel for miljøet, refererer bæredygtighed omvendt til recycling og genbrug af materialer. 

Således fremgår to rivaliserende logikker, hvor forandringslogikken taler ind i rationalet om 

mere produktion, og bæredygtighedslogikken opererer ud fra rationalet om at mindske 

tøjproduktionen. Kontrasterne bliver her tydelige og markerer markedslogikken og 
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forandringslogikken som værende tæt forbundet og stadig stærkt dominerende. 

Bæredygtighedslogikken vil uden en gensidig villighed til forandring fra både aktørerne og 

forbrugerne således aldrig blive dominerende i feltet.   
 

Forbrugerne spiller en central rolle i forandringsfasen af modeindustrien. ”Det er en gylden 

regel, som gælder for alle forretningsområder: Hvis du flytter pengene, vil industrien følge 

med.” (Kruse, 2013). De institutionelle logikker giver en artikulation mellem sociale og 

økonomiske strukturer, regler og meninger, der udgør et fælles forstået sæt af handlinger 

inden for industrien (Reay & Hinings, 2009). ”Altså, man kan jo godt som forbruger sige fra, 

ikk? Altså det er vel os – det er bare os alle sammen, der skal gøre det samtidig, og det gør vi 

ikke” (Bilag 5). Her refereres til forandringslogikken som værende forankret i markedet, og 

noget forbrugeren har vænnet sig til og ikke mindst selv har været medskaber af. Dette en klar 

bevidsthed som foreligger hos forbrugerne, og som de er opmærksomme på i fremtiden 

naturligt vil forandre sig grundet et stigende fokus på fælles ansvar samt manglende 

ressourcer i miljøet. Dette er dog ikke ensbetydende med den ’rationelle forbruger’. For trods 

forbrugerne er særdeles oplyste om forandringslogikkens konsekvenser, og endvidere bliver 

mere og mere bevidste i sine valg, er dette end ikke betydende med, at forbrugerne fra den 

ene dag til anden handler bæredygtigt. Dette kan især ses som et resultat af, at det alternative 

valg, herunder bæredygtigt tøj, endnu ikke er tilgængeligt i en afgørende mængde.  
 

”… det er jo også en vane for os som forbrugere – og det er jo det, at hvis vi ikke begynder at 

blive stillet over for de her valg og skulle tage stilling til det, når vi shopper, og når vi er ude og 

se det – hvis vi hele tiden kunne vælge: amen, du kan betale 50 kr. mere, og så får du den 

her, der har det her label, så vil alle jo begynde at gøre det. Det er en tilvænning.” (Bilag 5). 
 

Selvom udviklingen ikke foregår med hastige skridt, er der sket et markant skred i branchen. 

Aktørerne på markedet indretter sig i takt med forbrugerne og omvendt. Det kan betragtes 

som en gensidig udviklingsproces, hvor det fra forbrugernes side i særdelshed handler om 

tilgængelighed, herunder prisforskellen, som spiller en afgørende rolle. Ligeledes handler det 

for aktørne om at tilpasse sig denne institutionelle virkelighed, hvilket blandt andet H&M 

imødekommer ved at absorbere den eventuelle prisforskel, der måtte være mellem de 

bæredygtige- og de standardproducerede produkter. Stine Lerche Øilo, ansvarlig for intern og 

ekstern kommunikation i H&M Danmark, forklarer netop H&Ms absorbering af prisforskellen: 

“…  der er taget en aktiv beslutning om at absorbere den prisforskel, der er op til de mere 

bæredygtige materialer” (Bilag 8). Således afspejler udviklingen, at flere aktører indretter sig 

på baggrund af forbrugernes efterspørgsel, mens de forsøger at inkorporere bæredygtighed 
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som en større og mere tilgængelig del af forretningen – til gavn for forbrugerne og i sidste 

ende for forretningens legitimitet og succes.  
 

Forbrugernes adfærd er styret af interne og eksterne faktorer (Reisch, 2016). Eksterne 

faktorer involverer tilgængelighed, rådighed og overkommelighed, mens interne faktorer 

hænger sammen med motivation, præferencer og behov, som afgøres gennem 

forskelligartede påvirkninger. Udviklingen i øget bæredygtigt forbrug påvirker således ikke blot 

enkeltpersoner, men også virksomhederne, som producerer produkter og tjenesteydelser 

(ibid.). Ændrede forbrugerpræferencer hænger dermed sammen med den grundlæggende 

forståelse af betydning og værdi, som forbrugerne i dag tillægger ejendele, produkter og 

brands. Ejendele kan i dag ses som noget, forbrugerne tillægger som en del af sig selv (ibid.). 

Dette understreger bæredygtighedstrenden, som en gensidig påvirkning – forbrugerne og 

aktørerne imellem.  
 

Ovenstående analyse klarlægger at modebranchen, må anses som et felt i konstant 

forandring. ”Detailhandlens ændrede efterspørgsel afspejler ændrede ønsker hos forbrugerne, 

og modebranchen har kun set begyndelsen af den nye forbrugertrend i retning af mere 

bæredygtighed” (Jensen & Klausen, 2016). Med klodens befolkning, miljøbelastninger og en 

voksende middelklasse vil modeindustrien som felt blive transformeret yderligere, og en 

frembrusende bæredygtighedslogik vil endvidere biddrage til nye institutionelle muligheder 

samt en ny organisatorisk virkelighed for virksomheder som H&M. Mens forbrugere over hele 

kloden køber mere tøj end nogensinde, har modeindustrien travlt med at afhjælpe en af 

verdens allerstørste miljøudfordringer. Dette belyser næste del af analysen yderligere i sin 

undersøgelse af bæredygtighedslogikken. 
 

5.2.3 Bæredygtighedslogikken 
I takt med at etisk stillingtagen vokser blandt markedets udbydere såvel som hos forbrugerne, 

er bæredygtighed en af de centrale faktorer heri. Flere tusinde producenter på verdensplan 

gør sig i stand til at producere mere bæredygtigt: ”... det er et sikkert tegn på, at efterspørgslen 

efter mere bæredygtige tekstiler og metervarer eksisterer, for det er både kompliceret og 

kostbart at producere modetøj mere bæredygtigt”, udtaler adm. direktør fra brancheforeningen 

WEAR, Nikolai Klausen, i samråd med Udenrigsminister Kristian Jensen (Jensen & Klausen, 

2016). Der refereres til en tendens, hvor forbrugerne, i langt højere grad end tidligere, tager 

stilling og er mere bevidste i sine valg og fravalg, når de handler ind.  
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”… den samfundsdiskurs der er nu, er ikke en, der kommer til at ændre sig. Altså, vi bliver 

mere bevidste omkring bæredygtighed og de ting eller valg, vi træffer, og at vi alle er eller 

bliver nogen små perfekte mennesker, der er bevidste omkring vores valg i alle de ting vi gør.” 

(Bilag 5) 
 

Aktørerne på markedet vælger i takt med ændrede forbrugerønsker i langt højere grad at 

satse på bærdygtighed. H&M har oplevet et stigende salg i forretningens bæredygtige 

kollektion ’Conscious’ siden dennes lancering, og virksomheden ser dette som et resultat af 

ændrede forbrugerpræferencer på markedet (Bilag 8). Tilmed har der været stor opbakning til 

’Garment Collecting’-initiativet, som H&Ms pressechef, Marlene Hyre Dybbro, sætter i relief 

med de danske forbrugeres udviklende genbrugstankegang (ibid.). Om virksomhedens 

strategiske overvejelser og arbejde med CSR, udtaler H&M:  
 

”… der er både nye forbrugere men også forbrugere, der bliver mere og mere bevidste om 

bæredygtighed og heldigvis tager nogle valg på den måde […] forbrugerne forventer det derfor 

i højere og højere grad, og det vil vi selvfølgelig gerne imødekomme” (ibid.).  
 

Detailhandlens ændrede efterspørgsel afspejler ændrede ønsker hos forbrugerne, og 

eksperter mener, at modebranchen kun har set begyndelsen af den nye forbrugertrend i 

retning af mere bæredygtighed (Jensen & Klausen, 2016). VERO MODA oplever ligeledes, at 

bæredygtighed er en ’added value’, som forbrugerne i stigende grad efterspørger (Lund, 

2017). Herom udtaler Camilla Bundgaard, indkøbs- og design ansvarlig for VERO MODA 

Aware: ”Der er en stigende efterspørgsel og interesse for mere bæredygtigt tøj, og der er ved 

at ske en holdningsændring i forhold til det gamle stigma om, at bæredygtighed er ordinært og 

kedeligt. Forbrugerne er i dag mere bevidste om deres valg.” (Lund, 2017).  
 

Yderligere sætter hun denne tendens i perspektiv til økologiske fødevarer og omtaler deres 

lange vej til indkøbskurvene grundet prisforskellen. Tilmed understreger hun, at der sker et 

skred i branchen, men at udviklingen vil være længe undervejs. Relevant er derfor at 

perspektivere til fødevarebranchen, og den udvikling, økologi har gennemgået – både på 

forbruger- men også aktørsiden. På bare 10 år er danskernes økologiske forbrug af føde- og 

drikkevarer tredoblet (Danmarks Statistik, 2017). Danskerne putter markant dyrere varer i 

indkøbskurven, som betyder, at detailsalget af økologiske varer er steget fra 2,3 mia. kr. i 2005 

til 7 mia. kr. i 2015 (ibid.). Stigningen mærkes i alle varegrupper inden for føde- og drikkevarer, 

men optræder med forskellig styrke (ibid.). Dette kan ses som et resultat af et detailmarked, 

hvor forbrugerne i højere grad er blevet bevidste om etisk stillingtagen, hvorfor aktørerne på 
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markedet aktivt vælger CSR og bæredygtighed til. Det skyldes dermed ikke alene et voksende 

marked for disse varer, men bør også ses som et nødvendigt fremtidigt 

konkurrenceparameter, der strækker sig vidt og indeholder flere tematikker (Jensen & 

Klausen, 2016).  
 

Bæredygtighed kan ikke ses som et decideret forretningskoncept hverken i fødevarebranchen 

eller i modeindustrien (Jensen & Klausen, 2016). Derimod bør bæredygtighed og etisk 

stillingtagen betragtes som en stigende forudsætning, når forbrugerne køber tøj. En 

undersøgelse lavet af Epinionen viser, at 43 procent af danske forbrugere gerne vil betale for 

mere bæredygtigt tøj, og 37 procent er sågar villige til at betale op imod 20 procent mere for 

bæredygtighed (Kristensen, 2015). Helt konkret statistik på, om de danske forbrugere også 

handler herefter, er ikke muligt at finde. Essentielt er det dog, at der ses en stigende tendens i 

forbrugernes villighed til at handle bæredygtighed, trods dette fordrer en højere betaling for 

produkterne. Samtidig bør der således skelnes mellem tale og faktisk handling, hvorfor denne 

udviklingsfase og institutionelle forandring i feltet - er en udfordring for aktørerne på markedet 

at agere efter.   
 

H&M og de andre aktører på markedet mærker det stigende pres fra forbrugerne, som ønsker 

at købe miljømæssigt forsvarlige produkter (Udannelses- og forskningsministeriet, 2013). 

Dette sker i takt med et øget fokus på klima- og miljømæssige udfordringer både gældende for 

modebranchen, der er en af de mest forurenende industrier, men også i et makroperspektiv, 

som omhandler jordens levetid (Saietz, 2014). Professor i forbrugerpsykologi, Jørgen 

Thøgersen, udtaler:  ”Fælles for forbrugerne er, at for 99 procent af dem handler 

bæredygtighed om miljø. Klima og miljø er en megatrend, som vi ikke kan ryste af os, fordi det 

store fokus er funderet i virkeligheden.” (Nordea Invest, 2017).  
 

Ovenstående tendens indikerer den institutionelle forandring, som modebranchen på 

nuværende tidspunkt gennemgår. Bæredygtighedslogikken udfordrer i højere og højere grad 

de dominerende logikker i feltet, hvorfor aktørerne forsøger at omstille sig denne nye 

organisatoriske virkelighed (Reay & Hinnings, 2009). Bæredygtighedslogikken fordrer en 

anden adfærd fra aktørerne i modebranchen og udstikker nye rammer for, hvordan der opnås 

legitimitet i feltet. Udfordringen for H&M ligger derved i at kunne agere under konkurrerende 

logikker, som med forskellige og konfliktende rationaler kan skabe tvetydighed og incitament til 

at blive kigget efter i kortene af omverdenen og særligt medierne.  
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Idet forbrugertendenserne har ændret sig markant, konkurrerer H&M de facto ikke længere 

kun på pris. Konkurrencesituationen har i stedet udviklet sig i en retning, hvor det omhandler 

alt, hvad der ligger omkring selve produktet såsom markedsføring, branding og virksomhedens 

etiske stillingtagen. Dermed udfordrer bæredygtighedslogikken ikke alene de herskende 

logikker i feltet men i stigende grad den dominerende markedslogik samt forandringslogikken.  
 

”… jeg ved godt, de arbejder hen i mod og skulle have 100 procent økologisk bomuld og alle 

de her ting, men jeg forstår ikke det der med, at der sådan skal være et ikke økologisk 

alternativ – eller et ikke-bæredygtigt alternativ.”  (Bilag 5).  
 

Forbrugernes opfattelse af bæredygtighed og krav til virksomhedernes stillingtagen er 

eksemplificeret i et citat fra fokusgruppeinterviewet. Bæredygtighed er ikke blot ’good will’ 

længere, men derimod blevet en løftstang for vækst, hvor virksomheder ikke alene sælger et 

produkt, men derimod en service, der adresserer miljøudfordringer og etisk stillingtagen. 

Bæredygtighedslogikken er derved med til at definere de reelle og forestillede rammer for 

H&Ms strategiske og kommunikative handlemuligheder (Reay & Hinings, 2009). 
 

Med inkorporering af bæredygtighed i virksomhedsdriften følger også stigende omkostninger, 

hvorfor aktørerne på markedet skal være i stand til at formidle, at miljømæssige initiativer og 

etisk stillingtagen koster ekstra både for virksomheden og for forbrugerne. Katrine Milman, chef 

for bæredygtighed i Bestseller, udtaler i et interview, at mode og bæredygtighed ikke kan 

sameksistere i markedet for fast fashion på nuværende tidspunkt: 
 

”Det politisk korrekte svar ville være, at vi vil lægge stilen helt om – men det er det samme som at 

sige, at vi vil lukke forretningen. Vi opererer på et hurtigt og dynamisk marked, og forandringer 

skal ske sammen med hele branchen – vi er ikke alene på markedet, og der er skarp 

konkurrence.” (Guldagger & Faber, 2017) 

 

Trods Milman udtaler, at Bestseller ikke lægger forretningsstilen om til en mere 

bæredygtighedsorienteret model fra den ene dag til anden, er der stadig mekanismer, der gør, 

at bæredygtighedslogikken bliver en stadig mere eksisterende og udfordrende logik i 

modeindustrien. Reay & Hinnings studier viser, at en ny logik kan blive introduceret til feltet og 

med tiden blive dominerende (Reay & Hinnings, 2009). Modebranchen er langt fra der endnu, 

hvor bæredygtighedslogikken kan vurderes at være dominerende til trods for, at man bevæger 

sig i en mere bæredygtig retning. En logik vil som oftest skulle eksistere i samme felt over en 

længere periode, inden denne kan betegnes som dominerende (Reay & Hinnings, 2009). Det 

må betragtes som en stor og kompleks udviklingsproces for modebranchen, da de allerede 



 66 

herskende dominerende logikker står i stærk kontrast til bæredygtighedslogikken. Ved at 

bevæge sig mere væk fra at operere ud fra forandringslogikken og i højere grad kombinere 

markeds- og bæredygtighedslogikken, vil der naturligt opstå større incitament for at kunne 

legitimere sig i fremtiden. ”… bæredygtighed og etisk stillingtagen er blevet en ny genvej til 

legitimitet” (Bilag 6). Dette må forventes at være en strategisk overvejelse, som H&M har gjort 

sig i sit aktive valg og bevidste arbejde med CSR og bæredygtighed. 
 

”… for det første er det noget, forbrugerne forventer i højere og højere grad […] vi vil altid 

gerne imødekomme deres forventninger. For det andet handler det om, at det er en god 

business case, hvis du kan genbruge dine ting og kan bruge mindre el, og alle de her ting. […] 

Det er fornuftigt hele vejen rundt.” (Bilag 8), forklares det i interviewet med H&M.  
 

Denne udtalelse vidner om, at bæredygtighed ikke alene er en løftestang til vækst, men også 

en måde hvorpå, H&M etisk kan positionere sig i markedet og agere proaktiv i forhold til 

kundernes ændrede forbrugsadfærd og en grøn dagsorden (Globalnyt, 2013).   
 

”Vi vil være en virksomhed som tager ansvar, så er det jo lige så meget – at det er hele vejen 

rundt, man skal tænke som virksomhed, fra medarbejder til kunder osv. – så tror jeg, det er 

rigtig vigtigt, at man tager et aktivt valg om, at det er det her, man vil” udtaler 

kommunikationschef for H&M Danmark (Bilag 8).  
 

Bæredygtighedslogikken har dermed ændret præmissen for, hvilke rammer der udstikkes til 

aktørerne for at opnå legitimitet i feltet (Reay & Hinings, 2009). Ændrede normer, sociale 

strukturer og meninger, kan i høj grad ses som et resultat af øget opmærksom på miljø og 

klima, såvel som forbrugernes bevidsthed og ønske om selviscenesættelse i form af behov og 

motivation for at bidrage, og så virksomhedernes ønske om at imødekomme dette i kraft af 

etisk stillingtagen. Klart står det dermed, at feltet er under institutionel forandring, og at der i 

dag er andre betingelser for, hvordan aktørerne opnår legitimitet end tidligere.  
 

5.2.4 Feltet i dag  
Med feltets tre centrale logikker præsenteret, vil denne del af analysen klarlægge den 

institutionelle forandring, som modebranchen på nuværende tidspunkt gennemgår og dermed 

udgør den organisatoriske virkelighed for H&M.  
 

Det står klart, at forbrugerne på nuværende tidspunkt ikke køber tøj for at redde verden. 

Ligeledes er der ingen tvivl om, at markedslogikken fortsat dominerer feltet, med hjælp fra 

forandringslogikken, der bidrager til øget efterspørgsel i form af forbrugernes nye og konstante 
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højere krav. Forbrugerne køber tøj ud fra nogle helt særlige parametre, herunder pris, design, 

materiale og måden, som det får forbrugerne til at føle og se ud på. Med særligt de 

sidstnævnte faktorer understreger dette den institutionelle forandring, som modebranchen på 

nuværende tidspunkt gennemgår. For i langt højere grad end tidligere udfordres markeds- og 

forandringslogikken af bæredygtighedslogikken, som med fokus på etik og CSR hele tiden får 

en større betydning for forbrugerne. Selviscenesættelse bliver her et nøgleord, som refererer 

til et stigende antal forbrugere, der er styret af motivation, præferencer og behov, og i kraft af 

etisk stillingtagen og bæredygtige indkøb, kan tillægge deres køb samt ejendele en anden 

betydning og værdi, som fundament for den person, de ønsker at være og ligeledes ønsker at 

blive opfattet som. ”Altså, hvis vi havde et alternativ, to ens varer, hvor det ene var 

bæredygtigt, så ville vi alle sammen købe den bæredygtige, fordi så kan vi klappe os selv på 

skulderen og sige: kæft, hvor er jeg et godt menneske, ikk?” (Bilag 5). 
 

Aktørerne på markedet har i takt med nye og anderledes forbrugerpræferencer også et ønske 

om at tage etisk stilling og gøre industrien mere bæredygtig. H&M har i særdeleshed taget et 

aktivt valg om i højere grad at operere efter bæredygtighedslogikken. Dette stiller krav til, at 

H&M formår at inkorporere flere logikker i deres strategiske ageren (Reay & Hinings, 2009). 

På nuværende tidspunkt hersker en rivalisering mellem de repræsenterede logikker i feltet, 

som hver især bygger på individuelle rationaler. At bæredygtighedslogikken langsomt bliver 

mere dominerende og betydningsfuld, influerer både på forandringslogikken i dets minimering 

af forbrug og øget fokus på genbrug og recycling – samt på markedslogikken i dets naturlige 

forøgelse af priserne, som følger i takt med øget omkostninger til bæredygtig produktion.  
 

Reay & Hinings påviser gennem deres studie, at et felt ikke absolut er underlagt én 

dominerende logik (Reay & Hinings, 2009). H&M er frontløber i feltet, da virksomheden 

arbejder på succesfuldt at kunne kombinere markeds-, forandrings- samt 

bæredygtighedslogikken i én hybridlogik. Denne ageren udstikkes fra H&Ms primære vision 

om at tilbyde noget ’nemt og billigt’, kontinuerligt præsentere nye varer, men samtidig 

inkorporere CSR og bæredygtighed som en central og uomgængelig del af forretningen. 

Således positionerer H&M sig etisk i markedet, og bidrager til nye institutionelle muligheder i 

feltet, hvormed der naturligt vil følge en bredere målgruppe. I forsøget på at få logikkerne til at 

sameksistere, kan H&M udbygge sine strategiske handlemuligheder i feltet og dermed 

tilfredsstille og favne flere typer forbrugere, som handler på baggrund af forskellige rationaler.  
 

Rivalisering mellem logikkerne forsøges dermed løst gennem samarbejde. Gennem et 

samarbejde, kan H&M opnå et mere attraktivt output uden at gå på kompromis med andre 

konkurrenceparametre, som eksempelvis pris, som udgør nutidens organisatoriske virkelighed 
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i feltet. Således bliver det muligt at skabe nye institutionelle muligheder, hvor mere end én 

logik guider aktørens adfærd inden for feltet (Thornton & Ocasio, 1999). H&Ms arbejde hen 

imod at kunne få logikkerne til at sameksistere skal ske i takt med det tidligere nævnte 2030-

mål samt et ønske om cirkulær produktion, hvor virksomheden på sigt vil bevæge sig mere 

væk fra den traditionelle forståelse af forandringslogikken med en levering af nyproducerede 

varer. Hermed vil denne strategiske ageren på sigt skabe grobund for, at markeds- og 

bæredygtighedslogikken i højere grad kan sameksistere i feltet.  
 

”… jeg vil gerne gide at købe bæredygtigt og sådan gå op i at købe stort set kun bæredygtigt, 

hvis der var et større udbud, og hvis prisforskellen ikke var alt for stor.” (Bilag 5). For mange af 

H&Ms kunder er bæredygtighed en naturlig tanke, der er forbundet med indkøb af tøj. Men 

dette løsriver ikke standardforbrugerne fra altid at tænke økonomi og pris ind i 

købsbeslutningen (PEJ-GRUPPEN , 2016). For altoverskyggende er stadig det gensidige 

økonomiske rationale, der hænger sammen med markedslogikken, og som bedst kan 

forklares ved udbud og efterspørgsel. Uagtet moralsk og etisk stillingtagen, kan H&M ikke se 

udover de parametre, der hidtil har skabt forretningens succes og får de økonomiske hjul til at 

dreje rundt. Omvendt ved forbrugerne også, at der bag de etiske tiltag står profit for aktørerne 

på markedet. ”Det handler mest om business frem for, at det handler om, at man gerne vil 

være nogle gode mennesker.” (Bilag 5). Denne udtalelse vidner om, at selvom modebranchen 

er under forandring og hele tiden fostrer nye institutionelle muligheder, er både aktørerne og 

forbrugerne i en omstillingsproces, der ikke sker fra dag til anden. Hermed kan man placere 

både aktørerne og forbrugerne i en position midt mellem forandringslogikken og 

bæredygtighedslogikken – med en endnu ikke sammeneksisterende løsning eller hybridlogik, 

som er tilfredsstillende for begge parter. Aktørerne har en vigtig opgave i at udvikle modetøj, 

der er lige så attraktivt, moderigtigt og lækkert – men i en mere bæredygtig udgave (Kruse, 

2013). Lige såvel har modebranchens forbrugere brug for naturligt at møde flere bæredygtige 

muligheder i købssituationen. Dette udtrykkes således af adm. direktør for DAFI, Danish 

Fashion Institute, Eva Kruse: ”Vi har brug for, at modebranchen giver os et egentligt 

bæredygtigt valg, og at den hjælper os som forbrugere til at kunne identificere det bæredygtige 

tøj.”  (Kruse, 2013). 
 

For H&M som institution kan dét at forene logikkerne og få disse til at sameksistere være en 

måde, hvorpå virksomheden kan legitimere sig i feltet, både økonomisk – men også etisk og 

moralsk. Den institutionelle virkelighed i modebranchen udstikker via et øget fokus på etisk 

stillingtagen og bæredygtighed nye rammer for, hvordan der opnås legitimitet i feltet. For H&M 

er det dermed centralt at kunne identificere, hvilke krav fra omverdenen, som ønskes opfyldt i 
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fremtiden, for ikke blot at opnå succes i feltet, men også for at kunne legitimere sig. 

Præmisserne for at opnå legitimitet i modebranchen har forandret sig, og vil forsat forandre sig 

i takt med omverdenens udvikling og stakeholdernes omskiftelige krav til, hvad virksomheden 

skal prioritere. Dette leder frem til Thornton & Ocasios pointe om institutionelle logikker som 

værende social konstrueret (Thornton & Ocasio, 1999). H&Ms strategiske ageren, med 

hovedsageligt markeds- og bæredygtighedslogikken i et fremtidigt fokus, kan tolkes som 

artikulation mellem sociale og økonomiske stukturer, som et fælles forstået sæt af handlinger 

inden for industrien (ibid.). Logikkerne skaber reglerne for spillet og dikterer dermed, hvad der 

skal til, for at H&M kan opnå legitimitet i feltet.  
 

5.2.5 Delkonklusion 
Analysen klarlægger markedslogikken som værende stadig stærkt dominerende, hvilket blandt 

andet kan ses som et resultat af et marked, hvor bæredygtige produkter endnu ikke er 

tilgængelige i et tilstrækkeligt omfang. Trods dette, er det centralt at påpege den vilje, som 

både foreligger hos aktørerne og forbrugerne, til at bæredygtighedslogikken bliver mere 

dominerende. Bæredygtighedslogikken udfordrer således i højere og højere grad markeds- og 

forandringslogikken, hvorfor aktørerne forsøger at omstille sig denne nye organisatoriske 

virkelighed feltet. Dette er båret frem af, at etisk stillingtagen i kraft af betydende 

samfundstemaer – herunder miljø- og klimahensyn bliver mere indlejret i markedet. 

Udviklingen kræver, at aktørerne, herunder H&M, begrunder sin tilstedeværelse mere end blot 

økonomisk, men også etisk og moralsk.  
 

Nye institutionelle muligheder – med en frembrusende bæredygtighedslogik, kan ses som et 

resultat af en tendens, hvor forbrugerne, i langt højere grad end tidligere, tager stilling og er 

mere bevidste i sine valg og fravalg. Det stiller krav til aktørerne, herunder H&M, som må 

imødekomme en efterspørgsel, der bærer præg af forbrugernes omskiftelige krav og 

kontinuerlige påvirkninger af tendenser i det omkringliggende samfund. Udviklingen fordrer 

således en anden adfærd fra aktørerne i branchen og udstikker nye rammer for succes, hvor 

en ny organisatorisk virkelighed har ændret præmisserne for, hvad der skal til for at opnå 

legitimitet i feltet. H&M forsøger at tilpasse sig dette ved at omstille sig disse institutionelle 

ændringer - blandt andet igennem den nyligt kommunikerede 2030-strategi. Tilmed forsøger 

H&M strategisk at agere ud fra både markeds-, forandrings- og bæredygtighedslogikken på 

samme tid. Dette er en måde, hvorpå H&M kan styrke sin legitimitet i feltet både økonomisk – 

men også etisk og moralsk ud fra de i dag eksisterende handlemuligheder. 
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Næste del af afhandlingens analyse ser på den konkrete case om afbrænding af tøj som et 

eksempel på, hvordan H&M er udfordret under en skandale omhandlende CSR og etisk 

stillingtagen. 
 

5.3 ANALYSE AF AFBRÆNDINGSSKANDALEN 
Med de centrale interessenter kortlagt samt en analyse af de institutionelle logikker 

dominerende i modebranchen, søger denne analyse at identificere den konkrete H&M-

skandale om afbrænding af tøj ud fra et kriseteoretiskfunderet perspektiv, hvor Coombs’ 

(2013) (2015) definitionsapparat anvendes. Analysedelen medvirker til at forstå den konkrete 

afbrændingsskandale i lyset af H&Ms legitime position i modeindustrien. Indledningsvist 

præsentereres en tidslinje over sagens forløb i ønsket om at danne et overblik over 

skandalens anliggender. Samtidig understreger tidslinjen en tidsafgrænsning for den 

specifikke case.  
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Se casebeskrivelse eller bilag 2 for detaljeret gennemgang af forløbet. 
 

Tidslinjen danner et overblik over konfliktens opståen samt videre udvikling med 

udgangspunkt i sagens væsentligste elementer i kommunikationen mellem H&M og 

journalisterne bag Operation X programmet.  
 

Som nævnt indledningsvist i den teoretiske gennemgang af Coombs (2013) (2015), er en krise 

først eksisterende, når en virksomheds handling vurderes som forkert eller dårlig i forhold til en 
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eksisterende konflikt (Coombs, 1999). Væsentligt bliver således, hvad der definerer en krise 

og hvilke elementer, der påvirker virksomhedens interessenter til at foretage såkaldte 

attributioner og fortolkninger af kriseansvaret (Coombs, 2015). Dette har en betydning for, 

hvordan interessenterne interagerer med virksomheden og omvendt, og giver dermed en 

indikation af krisens alvorsgrad.  
 

Indledningsvist for analysen er det essentielt at identificere, hvilken type krise 

afbrændingssagen kan forstås som, og dermed hvor meget den specifikke krise truer 

virksomhedens omdømme – med afsæt i H&Ms krisehistorik og tidligere omdømme. Følgende 

kapitel er således bygget op om Coombs’ SCCT-model (Situationel Crisis Communications 

Theory) og danner grundlag for H&Ms videre håndtering af krisen, som værende fundamental 

for at opretholde virksomhedens omdømme i ønsket om at vedligeholde og styrke den 

langsigtede legitime position på markedet. 
 

5.3.1 Identifikation af krisetype 
”Vi er opmærksomme på den udfordring, som tøjindustrien står med. Derfor har vi en vision 

om at blive 100 procent cirkulære i vores produktion, og allerede i 2030 skal alle de materialer, 

vi bruger, være bæredygtige og genanvendelige.” (Guldagger & Faber, 2017).  
 

Sådan lyder ordene fra H&Ms globale miljø- og bæredygtighedsansvarlig, Cecilia Brännsten, i 

en udtalelse tilbage i april 2017 til Politiken. Dette eksemplificerer den stærke 

bæredygtighedspositionering, som H&M den seneste årrække har brandet sig på. Grønne 

initiativer har i takt med en kontinuerlig udvikling og etisk forbedring af virksomhedens 

værdikæde trukket overskrifter og samtidig positioneret H&M som global grøn frontløber i 

branchen. Men med denne position følger også mediernes bevågenhed. Medierne kan 

betragtes som en omkringliggende udfordring for H&M, der som gatekeeper har magten til at 

udvælge relevante budskaber og derved fremme logikker ud fra egen agenda (Lund, 1999). 

Kort tid efter H&M præsenterer 2030-strategien, indtræffer skandalen om tonsvis af 

afbrænding af nyt og ubrugt tøj på baggrund af Operation X programmet ’Den brændende 

sandhed’. Konflikten optrappes i den efterfølgende periode og eksemplificerer, hvordan 

medierne anvender forskelligartede fremstillinger af interessenternes argumentation for og 

imod H&M.  
 

Isoleret set får programmets portrættering H&M til at fremstå hyklerisk i flere interessenters 

øjne, da Operation X tegner et kontrastfyldt billede mellem en intensiv markedsføringsstrategi 

omhandlende CSR og bæredygtighed, som står direkte i kontrast til afbrænding af flere tons 

tøj hvert år. Dette skaber røre i omverdenen, som midlertidigt stiller spørgsmålstegn ved den 
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observerede forskel mellem virksomhedens kommunikation og de aktuelle handlinger. 

Operation Xs fremstilling af sagen skaber i takt med offentlighedens modtagelse grundlag for, 

at flere af H&Ms interessenter håndhæver, at virksomheden operer hyklerisk og uansvarligt, 

da det vurderes, at H&M ikke lever op til egne kommunikerede standarder. I programmet 

understreger professor fra CBS, Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, dette: ”Det synes som 

om, der er en total usammenhæng imellem, hvad man måske siger, og hvad man rent faktisk 

gør. Det er jo grundlæggende hykleri.” (TV2, 2017). Opfattelsen af H&M som hyklerisk, må i 

høj grad forventes at være et resultat af en offentlig mening om afbrænding som værende 

forurenende for miljøet – og dermed direkte modstridende H&Ms opstillede og kommunikerede 

CSR-initiativer, herunder genanvendelse af tøj, som pr. definition anses som positivt for 

beskyttelse af miljøet. Konflikten skaber incitament for en redefinering af den aktuelle 

organisationspraksis i forhold til de eksisterende og opstillede CSR-initiativer. Dette definerer 

Coombs som en CSR-krise (Coombs & Holladay, 2013).  
 

Det paradoksale ved CSR-konceptet er, at virksomheder ofte bruger CSR-aktiviteter til at 

opbygge et stærkt omdømme (Coombs & Holladay, 2013). Ud fra et instrumentalt perspektiv 

ses CSR som et aktiv, virksomheder bevidst prioriterer samt vælger til for at undgå eller 

mindske potentielle krisesituationer (Rasche, Morsing, & Moon, 2017) (Eisenegger & Schranz, 

2011). I det aktuelle tilfælde anses CSR således ikke udelukkende som et positivt element for 

virksomheders omdømme, men pointeres af Coombs som en årsag til, at en krise kan opstå, 

hvorfor der med CSR følger risiko (Coombs & Holladay, 2013). Det skyldes, at virksomheder, 

der vælger at integrere CSR i virksomhedspraksis, samtidig også integrerer CSR i 

virksomhedens omdømme, hvilket øger offentlighedens forventninger til virksomheden. 

Operation Xs redefinering af H&Ms organisationspraksis om tøjafbrænding underbygger en 

potentiel mistanke om, at CSR-krisen er påbegyndt som en CSR-udfordring. Coombs 

betegner en CSR-udfordring for en form for målbevidst bearbejdning af en gruppes holdninger, 

da CSR-udfordringer er noget, der skabes ud fra eksterne gruppers holdning til virksomhedens 

CSR-aktiviteter eller mangel på samme (Coombs & Holladay, 2013). 
 

Coombs definerer i sin forskning af kriseteori, hvordan CSR kan have en direkte påvirkelig 

rolle i potentielle krisesituationer (Coombs & Holladay, 2013). Overordnet anses hele 

modebranchens miljøudfordring, omkring etisk stillingtagen samt bæredygtighed, som en 

eskalerende faktor for kriser. I forhold til den konkrete case, skildres dette blandt andet i en 

artikeloverskrift fra Politiken, der lyder således: ”Modebranchen: Bæredygtighed og mode er i 

virkeligheden to modstridende ord” (Guldagger & Faber, 2017). Underviser, adjunkt og ph.d., 

Else Skjold, fra Designskolen i Kolding udtaler i Operation X, at ”Sådan en praksis som den 
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her illustrerer jo den her modsætning mellem bæredygtighed og mode – at det kan ikke 

fungere sammen.” (TV2, 2017). Ligeledes bakker CSR-kriseekspert, Pernille Winge, op om 

denne sondring: ”… modebranchen generelt er udfordret på flere måder. På miljøområdet er 

de ret udskældt for, at mode per definition ikke anses som bæredygtigt.” (Bilag 6).  
 

Med en CSR-krise knytter sig unægteligt et etisk og moralsk aspekt, hvortil omverdenen stiller 

sig kritiske overfor eventuel skelnen mellem kommunikation og aktiv handling. Hertil er det 

essentielt at trække på interessentanalysens væsentlige pointe om offentligheden, herunder 

forbrugerne og kunderne, som værende de cebtrale interessenter i forhold til at bedømme 

virksomhedens etiske handlinger og sociale ansvar. Dette tildeler denne interessentgruppe en 

rolle som moralsk overdommer, hvilket anses som afgørende i en potentiel CSR-krises 

tilblivelse (Rendtorff, 2007). Ifølge Pernille Winge er det netop i det moralske aspekt, at krisen 

hovedsageligt kan defineres:  
 

”… fordi det handler om noget moralsk. De har ikke overtrådt loven, men det er derimod 

forbrugerne, der har afgjort, at der er tale om en krise. De brænder tøj, men kommunikerer om 

recycling og bæredygtighed... Så er det jo klart, at omverdenen stiller sig på hælene ” (Bilag 6)  
 

Udtalelsen understreger flere centrale pointer, herunder den væsentlige skelnen mellem det at 

agere juridisk korrekt og det at agere etisk og moralsk korrekt ud fra de opstillede 

forventninger og omskiftelige normer, der eksisterer i markedet. Dette er ligeledes et resultat 

af markedets løbende institutionelle forandringer, hvor etik og moral, som konstituerende for 

den udfordrende bæredygtighedslogik, får en større og mere væsentlig betydning.  
 

Udover en CSR-krise, kan skandalen inden for Coombs’ traditionelle begrebsapparat 

endvidere betragtes som en ugerning. Afbrændingsskandalen vurderes som en ugerning, da 

krisen opstår på baggrund af et internt anliggende – foretaget med bevidst risiko (Coombs W. 

T., 2015). Denne krisetype udgør, ifølge Coombs, den højeste trussel imod omdømmet, da 

disse uhensigtsmæssige handlinger potentielt kunne være undgået, men i stedet opfattes som 

tilsigtet fra virksomhedens side (ibid). Denne krisetype medfører ligeledes, at H&M tillægges et 

stort kriseansvar (Schultz-Jørgensen, 2014). Omdrejningspunktet for at vurdere krisen som 

værende en ugerning, der er potentielt tilsigtet, skyldes det manglende etiske aspekt i 

afbrænding af tøj, som værende direkte modstridende H&Ms kommunikation om 

bæredygtighed med fokus på genbrug og cirkulær økonomi. Da afbrændingen hverken er af 

ekstern eller ubevidst karakter, kan denne krisetype hverken kategoriseres som en offerkrise 

eller uheld (ibid.). Krisens må i stedet identificeres som et resultat af en bevidst strategi fra 

H&Ms side, der grundet manglende kommunikation og transparens har fejlet.  
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”Det er ikke noget, der normalt bliver stillet spørgsmålstegn ved denne rutine med at destruere 

varer, som ikke kan komme ud til forbrugeren… Og for det andet, så er det også så minimal 

mængde, der er tale om.” (Bilag 8)  
 

Stine Lerche Øilo fra H&M forsøger i ovenstående citat at forsvare H&Ms destruktion af tøj. 

Argumentet bygger på, at man internt ikke har vurderet afbrændingen som et potentielt issue. 

Dette argumenterer virksomheden for med udgangspunkt i afbrænding som værende en del af 

gængse globale rutiner, der kun har en minimal indvirkning på miljøet, og derfor internt ikke er 

blevet opfattet som en potentiel risiko eller uetisk handlen.   
 

5.3.2 Kommunikationskrise 
Ifølge Coombs er der tale om en krise, når en situation udgør en uforudsigelig stor trussel, der 

kan have negativ indvirkning på virksomheden (Coombs W. T., 2007), samt når der opstår et 

unormalt højt fokus på den centrale aktørs aktiviteter, og når en eller flere primære og 

sekundære interessenter opfatter sagen som en krise (Coombs W. T., 2015). Således er det 

ikke H&M selv, der definerer sagen som en krise, men derimod H&Ms omverden bestående af 

interessentgrupper som afbrændingsanlæg, offentligheden, forbrugerne og 

interesseorganisationer (jf. interessentanalysen), der spiller en aktiv rolle i krisens tilblivelse.  
 

Afbrændingsskandalen kan udover at defineres som en CSR-krise endvidere defineres som 

en omdømme- og legitimitetskrise. Dette skyldes, ifølge Coombs, at CSR anses for at være en 

integreret del af virksomhedens omdømme og således udgør en potentiel trussel for 

virksomhedens legitime position (Coombs & Holladay, 2013). Centralt for disse krisetyper er, 

at de fælles refererer til, hvad der må anskues som en kommunikationsudfordring og dermed 

udgangspunktet for en uudfoldet kommunikationskrise. Med offentligheden som moralsk 

overdommer, bliver omdømme det primære link mellem CSR og legitimitet – tæt forbundet 

med krisekommunikation (ibid.). 
 

”… altså vi hilser jo alt kritik velkommen, kan man sige, som kan bringe modebranchen i en 

mere bæredygtig retning. Men det er klart, at vi ikke synes, at lige præcis det her program 

havde det rette, eller var en særlig retvisende fremvisning af vores rutiner - på nogen måde…” 

(Bilag 8) 
 

Ovenstående citat er H&Ms svar på, hvordan de selv opfatter skandalen som en krise. H&M 

svarer ikke direkte på spørgsmålet, men forklarer derimod, at skandalen opstod grundet en 

misvisende fremstilling af H&Ms rutiner, hvorfor krisen, ifølge H&M, opstod på et falsk 

grundlag. Uagtet om H&M mener, at krisen er opstået på et misvisende grundlag, ligger 



 75 

beslutningen om krisen stadig hos interessenterne. Dette understreger krisen som værende 

en kommunikationskrise, som skabes ud fra omverdenens forståelse af den gældende aktørs 

kommunikation (Schultz-Jørgensen, 2014), og kan dermed opfattes som socialt konstrueret.  
 

Kommunikationskrisen er tidligere analyseret som værende en CSR-krise, hovedsageligt i 

vurderingen af omverdenens redefinering af den aktuelle organisationspraksis i forhold til de 

eksisterende og opstillede CSR-initiativer. Dette kendetegner ligeledes en typisk 

kommunikationskrise, hvor diskrepans mellem, hvad virksomheden siger og gør, skaber en 

trussel for virksomhedens omdømme (Coombs & Holladay, 2013). Pernille Winge forklarer: ”… 

de [CSR-kriser] kommer i flere og flere forskellige former og størrelser, fordi samfundets 

tolerancetærskel for, hvad der er etisk acceptabel, den bliver hele tiden indsnævret.” (Bilag 6). 

Winge understreger, at både sekundære og primære interessenter i dag er langt mere 

intolerante overfor, hvad virksomheder kan tillade sig at gøre, hvorfor der skal mindre til, at en 

krise eskalerer. Omvendt er den enkelte krises levetid ofte ikke så langvarig som tidligere, da 

den typisk overtages af en anden aktuel skandale, krise eller mediestorm (Coombs & 

Holladay, 2013).  
 

H&M oplever, at Operation X stiller sig kritisk over for H&Ms manglende CSR-fokus i forhold til 

afbrænding af tøj, men H&M afviser at indgå i dialog omkring dette. Coombs forklarer, at hvis 

virksomheden afviser udfordrerens anmodning om at indgå i dialog eller handle, har 

udfordreren en tendens til at engagere sig i såkaldte ekstra-institutionelle taktikker (Coombs & 

Holladay, 2013). Engell forklarer i den forbindelse således: 
 

”… men overfor kritiske journalister, så er der et mere lukket scenarie for, hvor bare det at give 

et tv-interview åbenbart er udelukket på forhånd, og det fortsætter også i retning af at give 

dokumentation for, altså at dokumentere sin påstand.” (Bilag 7) 
 

Som Engell forklarer, og Operation X programmet indikerer, er H&M ikke interesseret i at 

kommunikere med Operation X - med argumentet om, at programmet udgør en gruppe af 

journalister, der er kritiske over for virksomheden. Da H&M vælger at afvise dialog med 

Operation X i tilblivelsen af programmet, vælger Operation X at engagere ansatte fra 

afbrændingsanlægget, eksperter inden for mode og bæredygtighed, stifter af 

interesseorganisation samt forbrugere i programmets afsløringer, hvilket øger 

opmærksomheden på den sociale problematik (TV2, 2017). Disse dialoger udgør den såkaldte 

ekstra-institutionelle taktik i målet om at få kommunikeret den kritiske vinkel af H&M. Gennem 

Operation Xs ensidige fremstilling uden H&Ms medvirken, giver dette Operation X mulighed 

for at opnå støtte fra omverdenen i påstanden om, at H&M ikke blot handler socialt uansvarligt 
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men også agerer lukket med en manglende villighed til at indgå i dialog. Det understreger 

tvivlen om, at H&Ms påståede økonomiske agenda om udvikling af en bæredygtig virksomhed 

er sandfærdig.  
 

”Men jeg vil ikke bruge ordet, at vi er lukket. Fordi vi har over 20 mails med Operation X, hvor 

vi har svaret på 50 spørgsmål ad gangen. Så vi har jo ikke – det er jo ikke fordi, vi siger, at vi 

ikke vil svare på dem. Vi vil bare ikke stille op til deres interview, hvis det var på den præmis.” 

(Bilag 8). H&Ms kommunikationsafdeling er stærkt uenig i Operation Xs fremlæggelse af sagen 

om H&Ms lukkethed over for journalisterne bag programmet. I ovenstående citat forklarer 

H&M, at de har korresponderet med Operation X på over 20 mails og svaret på 50 spørgsmål 

ad gangen, hvilket understreger H&Ms villighed til dialog. Dog udtrykker H&M også, at 

dialogen ikke skal være på Operation Xs præmis med et interview, men derimod holder H&M 

fast i en mere kontrolleret kommunikation over mail. 
 

5.3.3 Mediernes framing af krisen  
Andre store mediekilder reagerer også på Operation Xs afsløring, informationer og vinkling om 

H&Ms afbrænding af tøj. Inddragelsen af flere interessentgrupper i Operation X programmet 

medfører en intensivering af krisen, da programmet indeholder kritiske udtalelser, som fører til 

kritiske avisartikler samt kritiske kommentarer fra offentligheden på Facebook. ”Godt så. Så 

ved man jo, hvem man aldrig skal støtte mere. Fandeme dårlig stil. I står jo ikke ved jeres 

egen holdning om bæredygtighed..!” (Bilag 11). Dette er blot et enkelt eksempel på en 

kommentar fra Facebook, men kommentaren repræsenterer en stor del af kommentarerne på 

artikler om afbrændingssagen. Kommentarerne udtrykker en holdning om, at det er uretfærdigt 

over for den del af befolkningen, der ikke har så meget (ibid.).  
 

Mediernes primære måde at frame udfordringen til offentligheden understreger sagen som en 

krise, da det forstærker skandalens kriseeskalering (Jørgensen, 2014). Framing skal i 

indeværende kontekst forstås som en udvælgelsesproces af aspekter i den opfattede 

virkelighed, hvor udvalgte samt betydningsfulde aspekter omkring et issue fremhæves mens 

resten ignoreres (Hallahan, 1999). Typisk er en negativ framing mere effektiv end en positiv, 

da negative informationer typisk opnår mere opmærksomhed fra offentligheden (ibid.).  

”H&M og bestseller brænder nyt tøj” (Ritzau, 2017), ”Dansk affaldsforening: Tøjproducenter 

går imod bæredygtighed”  (Ritzau, 2017) samt ”H&M og Bestseller brænder tøj i tonsvis på 

danske affaldsanlæg” (Dahlager, 2017). Følgende overskrifter samt beretninger om H&Ms 

afbrænding af tøj i Danmark, udgør væsentlige eksempler på mediernes framing af sagen 

(Bilag 9). De kommunikative virkemidler brugt i mediernes overskrifter om sagen, domineres af 
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en framing, hvor H&M positioneres som skurk, der udelukkende afbrænder tøj af økonomiske 

årsager. Der skeles dermed ikke til den indirekte ’overgangsfase’, som H&M på nuværende 

tidspunkt befinder sig i, hvor rationalet om at forsøge at operere mere bæredygtigt ud fra, hvad 

de opstillede muligheder på nuværende tidspunkt tillader.  
 

”… det er et skridt på vejen, og at vi ikke er der endnu, og vi har nogle delmål, og så har vi 

nogle visioner, der ligger langt ude i fremtiden […] vi forsøger at absorbere den prisforskel, der 

er imellem bæredygtige varer og almindelig produceret varer” (Bilag 8). Stine Lerche Øilo 

rationaliserer i citatet, at H&M generelt forsøger at forklare, at udviklingen i virksomheden er i 

gang, og de udvikler sig hele tiden, men de endnu ikke er nået i mål. H&Ms kommunikation og 

vision om at være 100 procent cirkulær i 2030 bliver tilmed en af krisens centrale faktorer, da 

dette står i stærk kontrast til konflikten om afbrænding af tøj. Omverdenen oplever en 

virksomhed, der allerede på nuværende tidspunkt markedsfører sig gennem dette og dermed 

til dels legitimerer sig gennem denne strategi, hvilket ligeledes puster til kritikernes kritik af 

H&M som en virksomhed, der ikke overholder egne kommunikerede principper og visioner 

(Coombs W. T., 2015). 
 

Mediernes kommunikerede budskaber om H&M tegner et billede af en forholdsvis ensporede 

forståelse af sagen, hvor H&M afbrænder tøj grundet et økonomisk rationale. H&Ms 

bæredygtighedsfokus fremstilles som et dække for den dominerende logik i branchen – 

markedslogikken, hvilket skaber furore i omverden, og ender med at stille H&M i en 

krisesituation. Således udgør H&Ms centrale interessenter en magtfuld rolle, da 

afbrændingsanlægget og medierne i særdeleshed forsøger at redefinere den aktuelle 

organisationspraksis i forhold til virksomhedens CSR-initiativer, som offentligheden ikke 

oplever som indfriet (Coombs & Holladay, 2013). 
 

5.3.4 Afsløring & manglende risikovurdering 
Coombs’ identifikation af krisetypen kan variere efter graden af det ansvar, som 

interessenterne tillægger virksomheden i forbindelse med en krise (Coombs W. T., 2007). ”… 

der er jo også tale om, at de bliver afsløret i en adfærd. Altså, det er jo ikke noget, de selv har 

valgt at gå ud med.” (Bilag 6). Pernille Winges udtalelse understreger, at krisen endvidere kan 

betragtes som en afsløring. H&M valgte ikke proaktivt at gå ud med informationer om deres 

afbrænding af tøj – hverken i CSR-rapporter, på websitet eller gennem andre 

kommunikationskanaler. Dette er til trods for, at CSR-rapporter generelt anses som en nem og 

fordelagtig måde at kommunikere mindre positive dele af forretningens aktiviteter til 

interessenterne og ligeledes sikre en større grad af transparens, som der i dag forventes af 
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globale, indflydelsesrige virksomheder (Re:Spark, 2018). Om sagens udvikling og H&Ms 

reaktive rolle, udtaler virksomheden: 
 

”Det er da helt sikkert noget, vi selv har reflekteret over, at det kunne vi ligesom have 

imødekommet den kritik, men omvendt, som vi også helt lagde ud med at sige, så vil der jo 

være 500 af den her slags ting. Så skulle vi virkelig gå med livrem og seler og rapportere alt 

om, hvad vi gjorde.” (Bilag 8) 
 

H&M forklarer, at grunden til, de ikke har medtaget tøjdestruktionsdelen i den årlige CSR-

rapport skyldes det, ”… der hedder væsentlighedsprincippet” (Bilag 8). Dette er en central 

pointe i krisens eskalering. H&Ms pointe med væsentlighedsprincippet indebærer, at hvis 

andelen af tøjdestruktionen, på mindre end 0,1 promille af H&Ms samlede tøjproduktion skal 

med i H&Ms CSR-rapport, så skal der også indgå mange andre mindre beretninger i 

rapporten, hvilket ifølge H&M vil betyde, at de skal rapportere tilnærmelsesvis alt. Fra H&Ms 

side udgør afbrændingen en minimal del af forretningen, hvorfor det ikke findes relevant at 

indskrive i CSR-rapporten. Samtidig betragtes denne forretningsmetode som en normal global 

rutine i branchen, hvilket har medført virksomhedens manglende overvejelse om afbrænding 

som en potentiel risiko. H&Ms interne forståelse af sagen står i kontrast til offentlighedens 

billede af en virksomhed, der i gennemsnit afbrænder 12 tons tøj hvert år (TV2, 2017). For 

selvom sagen synes almindelig og i et minimalt omfang fra H&Ms side, er dette ikke 

virkeligheden for Hr. & Fru. Danmark, der oplever kontrasten mellem de kommunikerede 

bæredygtighedsinitiativer og afsløringen om afbrænding af tøj (Bilag 5). Netop det 

differentierede syn mellem H&M og dens omverden bliver krydsfeltet for konflikten og dermed 

krisens kerneelement. Genbrug opfattes i dag af den almene forbruger som værende flersidigt 

(Bilag 7). Her refereres til mangeartede metoder inden for genbrug, såsom optrævling af tøj, 

der i sagens natur kunne være brugt i andre genanvendelige sammenhænge.  
 

”… argumentet holder jo ikke vand. Måske kan de ikke sælge tøjet, men genbrug er mange 

ting. Jeg ved efter at have beskæftiget mig med det her, at omdannelsesprocessen af tøj kan 

ende med at blive brugt til legepladsbelægninger og bilmåtter. Det er blot et par eksempler. 

Men de skal ikke bilde nogen ind, at afbrænding er den eneste mulighed.” (Bilag 7)  

Tvunget og fejlende kommunikation om afbrænding af tøj anses at være et resultat af 

manglende risikovurdering fra H&Ms side. Risikovurdering repræsenterer netop et forsøg på at 

reducere virksomhedens sårbarhed og svagheder, som potentielt kan føre til kriser (Coombs 

W. T., 2007). Den manglende prioritering af rapportering om virksomhedens mindre 

bæredygtige processer i værdikæden fordrer til afsløringer i medierne og indikerer den 
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manglende risikovurdering, der har været omkring afbrænding af tøj. Dette tydeliggør, at man 

fra H&Ms side ikke har opfattet destruktionen af tøj som et potentielt issue. Hertil rejser et 

naturligt spørgsmål om, hvorfor H&M så ikke fra start gik i åben dialog med Operation X og 

forklarede deres opfattelse og syn på sagen og dets omfang. I stedet skaber krisens 

afsløringselement grundlag for, at Operation X får mulighed for at frame H&M for bevidst at 

holde informationer skjult for offentligheden. Havde H&M rettigdigt vurderet truende høje risici 

og dermed tidligere anerkendt udfordringen samt omkostningerne ved offentliggørelsen af 

tøjdestruktionsprocessen, må det anslås, at H&M kunne have reduceret eller helt undgået 

CSR-krisen. Ligeledes ville en tidlig anerkendelse, have bidraget til at minimere krisens 

potentielle skade og tillige havde sikret, at H&M ville blive betragtet som åben for dialog af 

omverdenen. I stedet erkender man ikke rettidigt fra H&Ms side, at sagen udvikler sig til krise, 

men står fast på argumentet om det minimale omfang og den sundhedsskadelig problematik.  
 

”… det er netop en så fuldstændig normal rutine – som alle virksomheder har. Så det, det 

havde vi overhovedet ikke set komme, kan man sige! Og det har jo ikke noget at gøre med, at 

vi ikke kommunikerer åbent om det.” (Bilag 8) 
 

Stine Lerche Øilo fra H&M bekræfter i ovenstående citat, hvordan H&M langt fra har 

risikovurderet issuet omkring destruktion af tøj, der ikke sælges til slutforbrugerne. Da 

tøjafbrændingen ikke er ukendt for H&M, kan krisen ligeledes ikke betragtes som en uventet 

situation, men nærmere en uventet ’trussel’ for virksomheden. Derfor refererer krisen snarere 

til manglende arbejde med Issues Management, kriseberedskab samt risikovurdering.  
 

Jf. tidligere pointe i interessentanalysen, er H&Ms rationale for afbrænding af tøj, at 

alternativet ville være at sælge tøj til kunder, der potentielt kunne være sundhedsskadeligt, da 

tøjet muligvis har været i berøring med sundhedsskadelige stoffer. Således bygger H&Ms 

bevæggrund på argumentet om et såkaldt forsigtighedsprincip, der involverer 

forbrugersikkerhed og en sundhedspolitik. Forklaringen er baseret på argumentet om, at H&M 

ikke vil gå på kompromis med disse faktorer, da tøjproduktionen indebærer potentielle 

kemikalier og anden beskadigelse, som kan være til fare for forbrugerne. Med H&Ms argument 

for afbrændingen som en normal global praksis for alle virksomheder i modebranchen og med 

et alternativt kompromis med forbrugersikkerheden ved at lade forbrugere gå med tøj, der 

sandsynligvis indeholder skadelige kemikalier eller mug, er det essentielt at reflektere over, 

hvad et eventuelt kompromis kunne have ført til af andre potentielle kriser for H&M. Ligeledes 

må det forventes, at bekymringer og anfægtelser om mug samt skadeligt kemikalieindhold 

endvidere kan være et issue og dermed en potentiel trussel for H&M – konstituerende for 
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manglende købelyst eller andre kritiske spørgsmål, som formentligt vil bringe yderligere 

usikkerhed om H&Ms produktionsforhold. En potentiel krise om forbrugersikkerhed må antage 

at være langt mere omkostningsfuld og derfor mere skadelig for H&Ms omdømme end den 

pågældende CSR-krise.  
 

5.3.5 Krisehistorik, interessenternes opfattelse samt tidligere omdømme 
Coombs pointerer, at en virksomheds tidligere krisehistorier kan bidrage til at skade relationen 

med interessenterne yderligere og dermed intensivere en potentiel skade på virksomhedens 

omdømme i en krisesituation (Coombs W. T., 2007). Ser vi på H&Ms tidligere krisehistorik, 

står det klart, at H&M med en proaktiv og omfattende CSR-strategi har skabt incitament til at 

blive kigget i kortene, hvorfor de tidligere er blevet hængt ud i diverse sager om børnearbejde, 

menneskerettigheder og vandforbrug de seneste år. Ifølge Pernille Winge kan en virksomheds 

CSR-krise ikke skæres over én kam men bør betragtes individuelt (Bilag 6). Kun tidligere 

lignende CSR-kriser inden for samme tematik vil have indflydelse og dermed kunne 

intensivere den aktuelle krise yderligere. CSR rummer mange forskellige tematikker, hvor der 

inden for hver tematik findes flere forskellige vinkler (Rasche, Morsing, & Moon, 2017). Dette 

bringer CSRs mangearmede dimensioner i spil, som på mange måder kan være svært for 

forbrugerne at navigere i. Winge forklarer således: ”… hvis tematikken er i overensstemmelse 

med krisehistorikkens tematikker, så er der større risiko for, at det bliver brugt imod dem. 

Altså, at det bliver en kriseeskalerende faktor.” (Bilag 6)  
 

I forhold til den aktuelle skandale, pointerer Winge ligeledes en lignende skandale fra 

december 2009, som blev brugt i mod H&M i Operation X programmet. Sagen, der henvises 

til, handler om afsløringer om H&Ms kassering af ubrugt tøj, bestående af mange 

affaldssække, fundet uden for H&Ms bagindgang på 34th Street i New York (TV2, 2017). 

Krisen i 2009 bliver nævnt i Operation X, hvor Morten Spiegelhauer taler med kvinden, Cynthia 

Magnus, der opdagede de mange affaldssække med ubrugt tøj ved H&Ms bagindgang. Den 

amerikanske studerende forklarer, at tøjet lignede noget, der netop var taget ned fra 

tøjstativerne i butikken og med prismærker på alt tøjet. Da den unge studerende gentagende 

gange ikke kunne komme igennem til H&Ms hovedkontor i Stockholm, kontaktede hun The 

New York Times, og derefter rullede den kritiske historie om H&M. Krisen blev dækket i 

medierne både i Europa, Asien, Sydamerika samt Canada. H&Ms respons til skandalen i 2009 

var: ”It will not happen again.”, hvor de forklarer, at det kun var et enkeltstående tilfælde og 

aldrig ville ske igen (TV2, 2017).  
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Ifølge Coombs vil tidligere lignende kriser som dette typisk øge skaden på virksomhedens 

omdømme (Coombs W. T., 2015). H&Ms tidligere krise bliver således brugt til at intensivere 

alvorsgraden af CSR-krisen, idet Operation X ikke blot pointerer, at H&M afbrænder ubrugt tøj, 

men også, at virksomheden ikke lever op til egne tidligere løfter. Det understreger Operation 

Xs pointe om en utroværdig og hyklerisk multinational virksomhed, som, de mener, bærer et 

stort ansvar i krisen. Coombs bruger begreberne kontrol og locus, hvorved kontrol refererer til, 

hvorvidt en ekstern aktør kan kontrollere begivenheden, og locus fortæller om, hvorvidt 

årsagen til begivenheden kan tilskrives virksomheden eller ikke (Coombs & Holladay, 2006). 

Den foreskrevne krisehistorie medfører, at H&Ms kontrol samt locus tilskrives internt, og 

ligeledes opfattes begge som værende med højt ansvar i den aktuelle afbrændingssag. 

Tøjafbrænding er ikke en ulykke eller udført af en ekstern aktør uden H&Ms samtykke, og 

derfor øges H&Ms kriseansvar (ibid.).  Dette underbygger den tidligere identifikation af krisen, 

ved Coombs’ begreb ugerning, som definerer krisen som værende internt/tilsigtet (Coombs W. 

T., 2015). Det skyldes, at H&M selv bestemmer og har kontrollen over, om tøj skal destrueres 

og dermed tilskrives H&M også som værende den ansvarlige bag årsagen til afbrændingen.  
 

Ikke alene H&Ms tidligere krisehistorik har betydning i selve CSR-krisen, men også 

interessenternes opfattelse af H&M før krisen kan have en påvirkning på krisens udvikling. 

Stephen Hahn Griffiths, researchchef hos Reputation Institute, forklarer, at skandaler og kriser, 

som H&M har oplevet gennem tiden, er lettere at overkomme, hvis virksomheden allerede har 

opbygget en form for ”good corporate citizen” (Pasquarelli, 2018). Med dette menes, at 

virksomheder skal agere som gode virksomhedsborgere, der har påtaget sig ansvar samt 

agerer moralsk og etisk korrekt (ibid.).  
 

H&M ligger stadig i toppen på ranglister over indflydelsesrige virksomheder i modeindustrien 

(Mau, 2017). Dette er til trods for H&Ms mange kriser og skandaler de seneste år. En 

medvirkende faktor til denne succes skal findes i, at H&M i høj grad aktivt adresserer CSR-

issuet, som mange af modebranchens interessenter efterspørger. Med intensiveringen af et 

CSR-fokus og inkorporering af CSR i virksomhedens kerneprodukt, har H&M således 

opbygget et positivt omdømmekapital gennem et længerevarende godt forhold til 

virksomhedens interessenter (Coombs W. T., 2015) (Rasche, Morsing, & Moon, 2017). Ifølge 

Coombs’ kriseteori vil et positivt omdømme før en krise mindske en potentiel skade på 

omdømmet efter krisen (Coombs & Holladay, 2006). Dog understreges det også, at selvom en 

virksomhed har et positivt omdømme, kan virksomheden ikke læne sig tilbage uden at arbejde 

med kriseledelse eller -kommunikation, da et godt omdømme sjældent er lig total beskyttelse 

for omdømmeskader (ibid.). H&Ms høje omdømmekapital opbygget gennem det omfattende 



 82 

arbejde med CSR de seneste år må således antages at have gavnet H&M under den aktuelle 

afbrændingskrise – men ikke forhindret krisen. Den høje omdømmekapital inden for etisk 

stillingtagen vurderes at have mindsket krisens udvikling, da krisehistorikken inden for samme 

tematik ikke har været stabil, men kun forekommet en enkelt gang i 2009. Derimod har 

kommunikationen omkring H&M været præget af etisk arbejde hen mod en forbedret, 

miljøbevidst samt ansvarlig virksomhed. Det er i forlængelse heraf essentielt at reflektere over, 

hvorvidt H&M har draget nytte af det opbyggede omdømmekapitel, som i dette tilfælde har 

skabt yderligere grobund for, at krisen eskalerede, da omverdenen mener, at H&M har forsøgt 

at legitimere sig gennem den fremtidige 2030-strategi. I stedet optrappes konflikten ved, at 

H&M opfattes som værende hykleriske samt mangel på transparens i virksomhedens 

procedurer.  
 

5.3.6 Trussel på H&Ms omdømme 
CSR spiller en stadig større rolle i arbejdet med at skabe et bedre omdømme og er i de fleste 

organisationer, der arbejder aktivt med CSR, i dag blevet en integreret del af reputation 

management1 (Coombs W. T., 2015). CSR udtrykker et samfundsmæssigt behov for, at 

virksomheder som H&M respekterer og bidrager til den globale udvikling. CSR hænger 

således unægteligt sammen med virksomhedens omdømme, da arbejde med CSR – herunder 

etik og bæredygtighed, bidrager til at styrke virksomhedens brand og image og således også 

tilføjer værdi til virksomheden (Porter & Kramer, 2006). At føle en moralsk forpligtelse kan 

bidrage til et øget fokus på bæredygtighed, hvorfor virksomheden kan opnå en større 

legitimitet og accept i samfundet – og i sidste ende styrke omdømmet (ibid.).  
 

Omdømme skal forstås som forholdet mellem en virksomhed og dens interessenter (Coombs 

W. T., 2015). I tilfælde af at der sker noget, der udfordrer dette forhold, er det en trussel for 

virksomhedens omdømme (Coombs W. T., 2015). Med de forskellige dimensioner opleves 

CSR-krisens trussel på H&Ms omdømme som moderat til høj, hvilket der er flere grunde til. 

Med krisens definition som en ugerning bestående af et internt anliggende med bevidst 

foretaget upassende handlinger, kunne krisen have været håndteret under bedre strategiske 

beslutninger. En ugerning som denne, defineret som en CSR-krise, kan dermed forklares ved, 

at en virksomhed handler og agerer på en måde, som de bevidst er klar over og potentielt vil 

skabe en risiko for at skade eget omdømme, hvorfor krisen vurderes til at udgøre en høj 

trussel mod H&Ms omdømme. H&Ms CSR-krise defineres ud fra interessenternes magtfulde 
                                                        

1
 Reputation management omhandler virksomheders forsøg på at påvirke interessenters vurdering af virksomheden – gennem 

både direkte og indirekte interaktioner. Direkte interaktioner former grundlaget for forholdet mellem virksomhed og interessenter. 

Positive interaktioner opbygger et favorabelt omdømme, mens ubehagelig interaktion leder til et ugunstigt omdømme for 

virksomheden (læs mere i Coombs, 2015, s. 34-38) 
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rolle, der forsøger at redefinere den aktuelle virksomhedspraksis i forhold til H&Ms CSR-

initiativer, som interessenterne ikke oplever som indfriet. I dette findes den centrale pointe for 

afhandlingen om, at CSR-krisen anses som social konstrueret af H&Ms interessenter. Det 

differentierede syn mellem H&M og dens omverden på krisens kerneelement, etisk 

stillingtagen og CSR, former en CSR-krise, der truer H&Ms omdømme. En CSR-krise skaber, 

ifølge Coombs, en trussel for omdømmet, når krisen først er eskaleret, (Coombs & Holladay, 

2013), da omdømmet anses som det afgørende link mellem CSR og krisekommunikation for 

H&M. I H&Ms tilfælde, hvor CSR er en integreret del af virksomhedens kerneforretning samt 

kommunikation, betragtes CSR også som en inkorporeret del af virksomhedens omdømme. 

Forbrugernes høje forventninger til H&Ms arbejde med CSR truer H&Ms omdømme, idet 

virksomheden ikke lever op til de opstillede CSR-forventninger. 
 

Med krisens identifikation befinder omdømmetruslen sig på et højt niveau. Ser man tilsvarende 

på H&Ms tidligere krisehistorik, befinder truslen sig på et langt lavere trusselniveau, da der kun 

er en enkel tidligere krise at referere til under samme tematik. Krisehistorikken påvirker 

således ikke interessenternes attribution af H&M, da H&M har ageret moralsk og etisk 

ansvarlig, hvorfor H&Ms overordnede omdømme før CSR-krisen har været positivt i kraft af 

høj omdømmekapital. H&Ms markante fokus på miljøudfordringerne i modeindustrien har 

således bevirket, at CSR-krisen ikke har udviklet sig yderligere i forhold til konfliktens 

potentiale. Dette kan som tidligere nævnt kobles direkte sammen med H&Ms opbyggede 

omdømmekapital. 
 

5.3.7 Delkonklusion 
Krisens relevante karakteristika, forskellige krisedimensioner under den konkrete krise og 

H&Ms tidligere krisehistorik er blevet analyseret, hvilket har dannet grundlag for en vurdering 

af krisens trussel på H&Ms omdømme. Skandalen defineres som en ugerning, herunder CSR-

krise, omdømmekrise, legitimitetskrise samt kommunikationskrise, da krisen bygger på en 

manglende indfrielse af offentlighedens moralske forventninger til H&Ms CSR-initiativer. CSR 

anses som en integreret del af virksomhedens omdømme, hvorfor det udgør en trussel på 

H&Ms omdømme samt legitime position. H&Ms manglende risikovurdering omkring issuet om 

tøjdestruktion skaber en uventet trussel for H&M. Afbrændingssagen udgør samlet en moderat 

til høj trussel på H&M omdømme grundet at både kontrol og locus kan tilskrives internt tilsigtet 

med højt ansvar samt H&Ms tidligere krisehistorik med en CSR-krise under samme tematik. 

Med en vurdering af krisens omdømmetrussel som værende moderat til høj samt de 

forskellige analyserede dimensioner af krisen, som har indflydelse på det optimale valg af 
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kriseresponsstrategi. Ovenstående analyse af krisen danner således grundlag for den 

kommende analyse om H&Ms valg af responsstrategi. 
 

5.4 H&MS KRISERESPONSSTRATEGI 
Ud fra de allerede analyserede tre faktorer; krisetype, krisehistorie samt stakeholdernes 

opfattelse af organisationen, fremgår H&Ms krise som en trussel mod virksomhedens 

omdømme og legitimitet. Denne analyse vil først og fremmest gå i dybden med hvor og 

hvornår i kriseforløbet, H&M kommunikativt handlede for at forstå H&Ms responsstrategi. 

Coombs pointerer, at der først er tale om en krise, når virksomhedens håndtering af en 

begivenhed opfattes som forkert eller dårlig (Coombs W. T., 1999). Med den etablerede viden 

fra tidligere analyse er det således muligt at vurdere, om H&M gjorde brug af de anbefalede 

kommunikative værktøjer ud fra Coombs’ SCCT-teori. For at undersøge hvilken eller hvilke 

strategier, H&M anvendte i sin respons under krisen, vil enkelte elementer, episoder samt 

udtalelser undervejs i krisen blive analyseret i kronologisk rækkefølge, jf. casebeskrivelsen 

(Bilag 2).  
 

Følgende analyse vil være bevisførelse for H&Ms brug af to defensive responsstrategier, 

benægtelse samt retfærdiggørelse, til Operation Xs konfronteringer i nævnt rækkefølge. Jf. 

bilag 2 starter sagen allerede tilbage i marts 2017, hvor Operation X får et anonymt tip om, at 

H&M afbrænder flere tons tøj hvert år i Danmark. I april kontakter en anonym journalist bag 

Operation X H&Ms danske bæredygtighedsansvarlige, Mia Møgelgaard, hvor hun til 

spørgsmålet om, hvad der sker med det tøj i Danmark, de ikke sælger, svarer: 
 

”Jamen det... Vi sælger faktisk det tøj, der bliver produceret. Så hvis en vare ikke sælger så 

godt et sted, så kan vi flytte den til en anden location i stedet for. Altså vi producerer det, der 

bliver solgt i vores butikker. Så spild er ikke noget, vi oplever… Lad os sige, der er nogle 

enkelte varer, der er gået i stykker, eller ordrer er blevet stoppet, eller det ikke skal sælges i 

butikkerne af forskellige årsager, så ville de ende der også [sorteringscentral i Tyskland].” 

(TV2, 2017) 

Møgelgaard udtaler, at spild ikke er noget, H&M oplever. Operation X kontakter anonymt 

Møgelgaard igen i maj, hvor der forklares, at de har kendskab til H&Ms afbrænding af tøj i 

Roskilde, hvortil Møgelgaard svarer: ”Altså, på nuværende tidspunkt kan jeg jo ikke 

kommentere på det. For det er ikke noget, jeg er bekendt med.” (TV2, 2017). Allerede fra 

starten af H&Ms kommunikation er det tydeligt, at de bevæger sig inden for Coombs’ 

defensive responsstrategier. Helt konkret bærer den mundtlige respons fra H&M præg af 

benægtelse, hvor man konfronterer parten, der påstår krisens eksistens (Coombs, 1998). 
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Gennem Møgelgaards respons forsøger hun at få forbindelsen mellem de præsenterede fakta 

fra journalisten og H&M til at forsvinde med et svagt argument om, at hun ikke er bekendt med 

det. Møgelgaard er ifølge H&M selv en talsperson for H&M, hvorfor Møgelgaard repræsenterer 

H&M og således udtrykker, at H&M ikke er bekendt med eller har styr på egne procedure.  
 

Journalisten bag Operation X henvises herefter til H&Ms kommunikationsafdeling, hvor Stine 

Lerche Øilo, ansvarlig for intern og ekstern kommunikation i H&M, svarer således til samme 

konfrontation, som Møgelgaard fik: ”Det er vi så ikke selv bekendt med, at det er noget, der 

sker.” (TV2, 2017). Med en bekræftelse af benægtelsesstrategien som første udmelding til 

Operation X, forsøger H&M, som håndteringen af det gældende issue, grundlæggende at 

eliminere en potentiel krise. Dog fremgår denne form for benægtelse som en mild grad, da 

benægtelsen ikke sker som en forklaring af, hvorfor de ikke afbrænder tøj, men derimod stiller 

sig uforstående over for Operation Xs anklage. I Coombs’ definition på benægtelsesstrategien 

vil der typisk medfølge en forklaring på, hvorfor der ikke er tale om en krise (Coombs W. T., 

2007). Benægtelsen fra de to medarbejdere fremstår i stedet som uvidenhed. De to 

medarbejdere, en bæredygtigheds- samt kommunikationsansvarlig, har ud fra sine positioner i 

virksomheden, henholdsvis mandat og ikke mandat, ret til at tale på vegne af H&M (Bilag 8). 

Dog ender begge med at blive de primære kommunikationspersoner i denne dag. 

Benægtelseskommunikationen kan således være et udtryk for dårlig ledelse i H&M, hvis de to 

medarbejdere i H&M er saglige og dermed ikke er bekendt med tøjdestruktion som en del af 

H&Ms procedure.  
 

Tilmed udtrykker benægtelsesstrategien i en form af uvidenhed, at H&M ikke har haft et 

kriseberedskab klar til en potentiel konfrontering om afbrænding af tøj. Benægtelsen udgør 

således rent strategisk en rolle, hvor H&M har mulighed for at indhente mere tid til at forberede 

sig på en gennemtænkt respons på følgende konfronteringer fra den anklagende part. H&Ms 

kommunikationschef, Marlene Hyre-Dybbro, forklarer, at H&M ofte fik 50 spørgsmål fra 

Operation X og fik at vide, at de havde 12 timer til at svare på disse spørgsmål, hvortil hun 

under interviewet efterrationaliserer på dette ved at sige:  
 

”… det har vi da lært af, at vi måske også skal sætte præmissen lidt tilbage og sige, det har vi 

simpelthen ikke mulighed for. Hvis I vil have vores svar – det vil vi rigtig gerne svare på – så 

tager det lige et par dage.” (Bilag 8).  
 

Citatet understreger, at H&Ms kommunikationsafdeling i Danmark ikke har haft et 

kriseberedskab til afbrændings-issuet, da de ikke har vurderet dette som en potentiel risiko. 
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Flere elementer i H&Ms tackling af situationen tyder tilmed også på, at den eksterne 

kommunikation i virksomheden er topstyret fra hovedkontoret i Stockholm. De inddragede 

medarbejdere i afbrændingssagen har således ikke været rustet til at håndtere kritiske 

henvendelser. Interviewet med H&M bekræfter dette, da kommunikationschefen fortæller, at 

Stine Lerche Øilo, som deltog verbalt i programmet, ikke har mandat til at udtale sig til 

pressen, men blev kontaktet af en journalist og blev således ufrivilligt repræsentanten udadtil 

(Bilag 8).  Dog har de medvirkende medarbejdere fra H&M været bevidste om risikoen ved at 

udtale sig overfladisk og uvidende, hvilket afspejles i behovet for en responstid på nogle dage 

til Operation X. 
 

Efterfølgende sender Operation X beviser for sine informationer om H&Ms afbrænding af tøj. 

H&M responderer skriftligt til Operation X et par dage efter, hvor de skriver således: ”Det er 

helt korrekt, at vi bringer sundhedsskadelige tilbagetrukne varer til Nara/Noveren miljøanlæg 

for energiomdannelse” (Bilag 3). Responsstrategien ændrer hermed karakter, da H&M 

erkender sin afbrænding af tøj i mailen og forklarer, hvorfor tøjet bliver brændt. Strategien 

ændrer sig således fra mild benægtelse til retfærdiggørelse. Argumentet fra H&Ms side for 

afbrændingen lyder, at det afbrændte tøj er sundhedsskadelige tilbagetrukne varer, som 

eksempelvis har vandskade eller ikke lever op til H&Ms strenge kvalitetskrav (ibid.). H&M går 

således fra en defensiv benægtelsesstrategi til en formindskelsesstrategi, hvor de ikke 

længere benægter afbrændingen, men forklarer ”Vi sælger alle vores varer, det er helt rigtigt 

forstået. Undtagen dem vi aktivt trækker tilbage.” (ibid.). H&M vedkender sig tidligere udtalelse 

om, at de sælger alle varer og forklarer, at de selv vælger at trække varer tilbage, og disse 

varer tæller ikke med i deres regnskab om produceret og solgt tøj. Rent retorisk forsøger H&M 

at forsvare skiftet i responsstrategien ved at inddrage begge svar i en samlet respons. Med 

formindskelsesstrategien søger H&M fortsat at gøre den negative perception af den 

opbrusende krise mindre.  
 

H&M forklarer i mailen: ”De varer, I [Operation X] omtaler, er tilbagekaldt af vores globale 

kvalitetsafdeling eller lokale sikkerhedsafdeling af sundhedsmæssige grunde.” (Bilag 13). H&M 

forsøger at mindske sagens krisepotentiale ved at forklare, at afbrændingen skyldes en risiko 

for sundhedsfarlige stoffer for kunderne, hvorfor mailen bærer bræg af 

retfærdighedsstrategien. Med en retfærdiggørelse anerkender virksomheden krisens 

tilstedeværelse, men forsøger at minimere den perciperede skade (Coombs W. T., 2007). 

CSR-kriseekspert, Pernille Winge, ser H&Ms responsstrategi rent retorisk som positiv:  
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”Retorisk, så synes jeg egentlig, de griber det ret godt an. Forstået på den måde, at de 

anerkender den etiske problematik. De giver Operation X ret i, at selvfølgelig skal vi ikke 

afbrænde tøj bare for at afbrænde tøj, og det vil vi i øvrigt heller ikke få noget ud af at gøre.” 

(Bilag 6) 
 

Gennemslaget i H&Ms retorik taler til rationalet om, at virksomheden tager stærkt afstand til en 

potentiel sundhedsrisiko for sine kunder. Således er H&Ms retorik præget af en rationel 

vurdering, hvor H&M italesætter, at kundernes sikkerhed er vigtigere end miljøskader ved 

tøjafbrænding. I interviewet til indeværende afhandling med H&M forklarer begge 

interviewpersoner løbende, at de vurderer varerne ud fra et forbruger-, sikkerheds- samt 

forsigtighedsprincip, hvor de ikke vil risikere at komme i en krise grundet et kompromis med 

forbrugersikkerheden i målet om at sælge mest muligt tøj (Bilag 8).  
 

Medierne er styret af skarpe deadlines, hvorfor afvigende svar giver medierne incitament til at 

opstøve yderligere information på anden vis hurtigt (Coombs, 2007, s. 129). I perioden fra 

august, hvor H&M finder ud af, at de er i dialog med journalister fra Operation X og ikke fra 

programmet Den Grønne Linje, til midt oktober, vælger H&M ikke at kommunikere eller 

samarbejde yderligere med Operation X. H&Ms svar i oktober lyder, ifølge Operation X 

programmet, således: ”Vi har ikke yderligere oplysninger i sagen lige nu.”, ”Vi har bare ikke 

yderligere oplysninger i sagen lige nu.” samt ”Vi kan dokumentere det over for dem, der har 

brug for det.” (TV2, 2017). Ved at agere tavse og lukket ved at afvise en fremlæggelse af 

yderligere oplysninger til sagen, lægger H&M ikke blot op til, at de skjuler noget, men også, at 

medierne kan få frit spil til at definere skandalen, hvilket ofte er misinformerende eller 

motiveret af at kritisere virksomheden og dermed skade omdømmet. H&Ms tavshed giver 

Operation X mulighed for at portrættere H&M som kontrolløs og med mangel på lyst til at 

overtage kontrollen i det offentlige rum. Det lægger således op til, at Operation X kan 

bibeholde kontrollen og definere startskuddet på en krise over for samtlige af H&Ms 

interessentgrupper. Tilmed udgør tavsheden og den undvigende besvarelse en passiv 

respons, som interessenter ofte opfatter som skyldig eller som om, virksomheden skjuler 

noget (Coombs, 2007).  
 

H&Ms argument for den passive respons er, at det er et strategisk værktøj (Bilag 8). Stine 

Lerche Øilo forklarer, at ”… den her type programmer bliver aldrig nogensinde klippet på et 

grundlag, som er hverken objektivt eller fordelagtigt.” (ibid.). H&Ms argument for ikke at udtale 

sig offentligt i denne sag skyldes, at de ikke vil have misbrugt sine ord ved, at Operation X 

programmet bliver klippet på misvisende vis. Tilliden til Operation X som medieplatform er 
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meget svækket, hvilket blandt andet forklares ved, at H&M senere hen har udtalt sig i 

nyhederne, som også opfattes som et kritisk medie, men som, ifølge H&M, ikke manipulerer 

med talspersonernes ord (ibid.).  
 

Konsekvensen for H&Ms passive responsstrategi over flere måneder medfører, at Operation X 

har rig mulighed for at undersøge afbrændingssagen selv uden H&Ms indblanding. Operation 

X sender to par H&M-bukser fundet på afbrændingsanlægget samt to lignende bukser købt i 

en H&M butik til et uafhængigt laboratorium, Eurofins (Bilag 7) (TV2, 2017). Bukserne bliver 

testet for kemikalier og bakterielle forekomster, samt om bukserne er skadet af kloakvand 

(ibid.). Herfra går tingene hurtigt, og den næste månedstid udvikler kommunikationen sig 

mellem Operation X og H&M. Kommunikationsmedarbejderen, Stine Lerche Øilo, bliver 

informeret om, at Operation Xs testresultater ikke viser nogen tegn på sundhedsskadelige 

kemikalier, bakterier eller tegn på kloakvand, hvortil hun svarer: ”Tak for din [journalist bag 

Operation X] mail. Det kigger jeg på.” (Frederiksen, 2017). I en mail et par dage efter skriver 

Øilo, at bukserne er blevet vurderet til at have et forhøjet niveau af bly i nogle af 

metaldetaljerne på cowboybukserne. Dette udgør et rationelt acceptabelt svar, da bly ofte 

findes i metaldele (Pedersen, 2000). Metaldetaljerne på bukserne tester Operation X således 

efterfølgende, og resultatet viser intet forhøjet niveau af bly (Frederiksen, 2017). H&Ms 

kommunikation fremstår hermed misvisende, da det forhøjede blyniveau viser sig at befinde 

sig i et falsk lædermærke bag på buksen. Den misvisende og unuancerede kommunikation 

bliver først udredt efter, Operation X offentliggør de første informationer, 12 dage efter H&Ms 

mail om et forhøjet niveau af bly. ”Det er jo ikke normal praksis, at man får rapporter ind med 

grønne bude den dag, man sender, når man har bedt om dem i meget meget lang tid…” (Bilag 

7). Christian Engell understreger, hvordan H&Ms kommunikation tegner et billede af en 

strategi, hvor afgørende informationer først bliver offentliggjort i sidste sekund og i en så 

minimal udgave som muligt.  
 

Forløbet op til offentliggørelsen af Operation X programmet er et eksempel på, at H&M 

håndterer sagen mindre fordelagtigt i et krisemæssigt regi, da de kommunikerer begrænset og 

unuanceret. Månederne fra Morten Spiegelhauer selv kontakter H&M omkring det ikke solgte 

tøj til, at programmet om afbrænding bliver sendt (august til oktober), er afgørende i krisens 

udvikling. Coombs påpeger tre elementer, der er særligt centrale i kommunikationsresponsen i 

en krise uanset krisetypen: hurtig, konsistent samt åben respons (Coombs, 2007, s. 128-133). 
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5.4.1 Hurtig respons 
”… altså første gang vi fandt ud af, at det var Operation X, det var helt i slutningen af august. 

Og der vidste vi ikke, hvornår programmet ville blive sendt, fordi det fik vi ikke noget 

information omkring. Så det vidste vi faktisk først, idet TV Guiden kom ud.” (Bilag 8)  
 

H&M forklarer, at Operation X har holdt mange informationer skjult. Blandt andet vidste H&M 

ikke, at de var i dialog med journalister fra Operation X fra marts til slutningen af august, da 

Operation X udgav sig for at være programmet Den Grønne Linje. Derudover fik de heller ikke 

at vide, hvad programmet præcis handlede om eller, hvornår det ville blive sendt (Bilag 8). 

Ifølge H&M, sætter dette en naturlig begrænsning på den forventede hurtige respons fra H&M. 

I særdeleshed er hurtig respons en afgørende faktor, da medierne ikke kun eksisterer i fysisk 

form, men derimod øger den online tilgængelighed i udviklingens og udbredelsens hastighed 

af en krise (Coombs W. T., 2007). Derfor kræver det i dag en endnu hurtigere respons fra den 

kriseramte virksomhed end nogensinde før (ibid.). Coombs forklarer, at en hurtig og proaktiv 

respons signalerer, at virksomheden er i kontrol og således mindsker potentiel skade på 

omdømme i en krisesituation (Coombs W. T., 2015).  
 

En hurtig respons er første step hen mod genetablering af den mistede virksomhedskontrol 

samt bevaring af virksomhedens troværdighed over for forskellige interessentgrupper (ibid.). 

H&M havde ikke kontrollen eller styringen under kriseeskaleringen, hvorfor bevæggrundene 

bag ikke at respondere hurtigt, må formodes, skyldes, at H&M har haft et ønske om at 

indsamle de korrekte data i sagen, før en fyldestgørende udmelding til Operation X skulle finde 

sted. Det bekræfter H&M i interviewet, hvor kommunikationschefen forklarer således: 
 

”Jeg er jo ikke kemikerekspert. Så hvis jeg skal kunne give et ordentligt svar i et tv-program, 

så skal jeg have lov til at se deres tests, og så skal jeg have mine specialister til at kigge på 

dem.” (Bilag 8) 
 

Det er tydeligt under interviewet med H&M, at en korrekt og gennemtænkt respons med 

konsultation fra baglandet, hvilket inkluderer kemikere, er nødvendigt, før H&M vil indgå i en 

mere omfattende dialog med Operation X. Indsamling af korrekte data, omhandlende 

procedurer om afbrænding af tøj, er ikke nødvendigvis så enkelt at fremskaffe i en global 

virksomhed, hvor hovedkontoret er placeret i et andet land end skandalens tilhørende. 

Coombs påpeger, at den bedste løsning er at fremføre en endnu ikke færdiggjort historie til 

medierne (Coombs, 2007). H&M burde, ifølge Coombs’ teori, have kommunikeret, at 

informationerne endnu ikke var indhentet, da de ventede på informationer fra de respektive 
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ansvarlige på det specifikke område om kemikalier og destruktion af tøj, men at H&M ville 

informere Operation X så snart informationerne modtages.  
 

H&Ms efterrationalisering på sagen er heller ikke Coombs’ teoretiske anbefalinger om en 

hurtig respons med en endnu ikke færdiggjort historie til medierne. Kommunikationschefen vil 

derimod forsøge at kommunikere skarpere tilbage til journalister i en anden lignende sag i 

fremtiden, og at de først kan svare på deres spørgsmål om et par dage. H&M udtrykker 

således, at de hverken fulgte eller fremadrettet vil følge hurtighedselementet i sine 

responsstrategier, hvilket anses som uhensigtsmæssigt i en verden, hvor digitalisering øger 

hastigheden for eskalering og udvikling af kriser. 
 

5.4.2 Konsistent respons 
I relation til Coombs’ andet element, konsistent, i responskommunikationen, forklarer Coombs, 

at konsistent ikke absolut betyder, at én virksomhed kun har en enkel person, der taler på 

virksomhedens vegne i krisen (Coombs W. T., 2007). Derimod handler det om, at de udvalgte 

talspersoner for virksomheden i den pågældende sag skal tale med samme stemme, hvorfor 

de skal have samme informationsbase for at kommunikere det samme (ibid.). H&Ms 

konsistens i responsen under krisen må analyseres til at lykkedes. De to talspersoner i denne 

sag, Mia Møgelgaard og Stine Lerche Øilo, kommunikerer inden for samme respons under 

hele kommunikationsforløbet med Operation X. Begge talspersoner holder sig inden for 

benægtelsesstrategien. I den efterfølgende kommunikation overtager Stine Lerche Øilo al 

kommunikationen, hvilket i endnu højere grad sikrer en konsistens i H&Ms respons. Dog er det 

essentielt at nævne i relation til konsistens i responsstrategien, at H&M startede ud med 

benægtelsesstrategien, hvor de efterfølgende modificerede sig ind i en retfærdiggørende 

responsstrategi. Skiftet i H&Ms responsstrategi vil for mange af H&Ms interessenter opleves 

som utroværdigt, da det anfægter, at H&M først forsøger at skjule al information, men derefter 

indser, at de er nødt til at offentliggøre nødvendig information, da Operation X fortsat forsøger 

at indsamle flere informationer og grave dybere i sagen (Bilag 5). H&M har således ikke været 

konsistent på alle parametre i responskommunikationen. 
 

5.4.3 Åben respons 
Det sidste element, åbenhed, inkluderer ifølge Coombs en tilgængelighed til medierne, 

ærlighed samt en villighed til at afsløre informationer om virksomheden (Coombs, 2007). H&M 

har gennem kommunikationen med Operation X svaret på mails og opkald hver gang, hvorfor 

H&M lever op til en anerkendt tilgængelighed til Operation X som eneste medie på daværende 

tidspunkt. Villigheden til at afsløre informationer hænger sammen med ærlighed. Coombs 



 91 

bruger begreberne limited disclosure samt full disclosure, som refererer til virksomhedens grad 

af informationsafsløring vedrørende den enkelte sag (Coombs, 2007). H&M påbegynder 

kommunikationen med Operation X med en limited disclosure, idet kun minimale oplysninger 

om H&Ms tøjafbrænding bliver beskrevet over mail. Tilmed ønskede H&M ikke at deltage i et 

interview med Operation X, hvilket understreger den begrænsede kommunikation. H&Ms 

begrænsning i responsstrategien har været for indskrænket, da Operation X ufortrødent har 

forsat jagten på den gode historie om den hykleriske virksomhed, der markedsfører sig på 

bæredygtighed, men samtidig afbrænder tonsvis af tøj. ”… vi lægger ikke interne dokumenter 

frem til journalister. Og da vi faktisk gjorde det, så øhh - så læste de også testen forkert.” 

(Bilag 8). Marlene Hyre-Dybbro forklarer, at H&M ikke normalt offentliggør interne dokumenter, 

da risikoen for, at de bliver læst forkert, er stor, hvilket også var tilfældet i denne sag. Hyre-

Dybbro forklarer, at H&M så sig nødsaget til at offentliggøre dokumenterne, da de ikke kunne 

komme igennem med at forklare den sundhedsskadelige årsag til destruktionen af tøjet uden 

dokumenterne (ibid.). Offentliggørelsen af dokumenterne er således et væsentligt vendepunkt 

i H&Ms responsstrategi, når det gælder åbenhed. Det sker dagen før Operation X programmet 

sendes (TV2, 2017). H&M publicerer en klart kommunikeret pressemeddelelse i forbindelse 

med offentliggørelsen af de fire tests, hvor H&M uddyber sagen samt bevæggrundene for 

afbrændingen (H&M Group, 2017). Samtidig vælger H&M at offentliggøre de fire tests, som 

H&M har fået foretaget af bukserne. CSR-kriseekspert forholder sig således til den sene 

publicering af laboratorietestene: 
 

”… man kan så diskutere det med, at de til at starte med ikke vil fremlægge de tests, fordi det 

får dem jo til at – man får jo den tanke, at jamen så er det jo fordi, de prøver at skjule noget, 

ikk. Det kunne de godt have gjort bedre. De kunne være mere imødekommende… ” (Bilag 6) 
 

H&M skulle, ifølge CSR-kriseekspert, Pernille Winge, have ageret mere imødekommende fra 

starten i dialogen med Operation X samt i krisens eskalering. Det ville have minimeret 

opfattelsen af H&M som hyklerisk og det, der ligner et forsøg på at skjule en kritisk side af 

virksomhedsdriften. I den sene pressemeddelelse overgår H&M dog ikke til, hvad Coombs vil 

kalde en full disclosure, da H&M ikke offentliggør uddybende information om procedurerne 

omkring spild og afbrænding af det producerede tøj. I stedet holder H&M sig udelukkende til 

de faktuelle interne testdokumenter, hvilket er den højest nødvendige information for at 

dæmpe kriseeskaleringen. Det vurderes således, at en tidligere samt mere uddybende 

offentliggørelse af testdokumenterne i responskommunikationen med Operation X ville have 

mindsket risikoen for en krise.  
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Efter Operation X programmets offentliggørelse bliver de fleste medier bekendt med sagen, og 

sagen bliver således dækket af flere store mediehuse i Danmark samt i udlandet. Mediernes 

framing af krisen er forenklet, hvilket bevidner om en krise, der er kompleks og nuanceret. 

Derfor kommer flere informationer af teknisk karakter ikke frem i de store mediehuses artikler. 

Netop derfor vælger H&M at indgå i et Q&A-interview med TV2 Nyhederne, hvor Cecilie 

Brännsten, H&M Group’s globale miljø- og bæredygtighedsansvarlige, der i forvejen er kendt i 

den globale modebranche, deltager i interviewet. Fremadrettet bliver det Brännsten, der 

udtaler sig til pressen i den efterfølgende periode af krisen. Hun forklarer blandt andet i 

medierne: 
 

”I den nuværende mekaniske genbrugsteknologi, der vil forurenede varer blive viderebragt til 

det øvrige tøj, derfor er tøj, der er ramt af mug eller tøj, der ikke opfylder 

kemikalierestriktionerne, ikke brugbare for genbrug og genanvendelse.” (Frederiksen & Engell, 

2017)  samt ”Lige nu findes der ikke metoder, der kan genbruge råmaterialerne i stor skala… 

De nuværende genbrugsmetoder består blandt andet i at rive tøjet i stykker på mekanisk vis. 

Det fjerner ikke de farlige stoffer.” (Ritzau, 2017). 
 

Dette bevidner om, at alvorsgraden af krisen først går op for H&M sent i forløbet i 

kommunikationen med Operation X. Tilmed har H&M ikke haft noget kriseberedskab til 

virksomhedens tøjafbrænding, hvilket skinner tydeligt igennem i deres kommunikation og 

responsstrategi eller mangel på samme. Dette må vurderes enten at være et resultat af 

manglende arbejde med Issues Management på området eller en strategisk og bevidst 

handling med argumentet om kun at kommunikere begrænset og primært i skriftform, var den 

sikreste kommunikation.  
 

Brännstens responsstrategi udgør fortsat en retfærdiggørelse. I langt højere grad end tidligere, 

gør Brännsten brug af full disclosure i forhold til åbenhed i medierne, da hun forklarer på ærlig 

vis, at afbrændingen er den eneste løsning på nuværende tidspunkt, da der ikke findes bedre 

teknologi og dermed ikke andre alternativer til at afskaffe sundhedsskadeligt tøj. Yderligere, 

gennem retfærdiggørelsesstrategien forsøger H&M at gøre opmærksom på, at krisen enten er 

utilsigtet eller til dels skyldes eksternt locus fra teknologi. Med et argument for eksternt locus, 

forsøger Brännsten således at mindske H&Ms kriseansvar ved at bruge den manglende 

teknologiske udvikling som argument for H&Ms nuværende procedurer. Det fjerner fokus fra 

den etiske argumentation og placerer argumentet på et praktisk henseende med manglende 

teknologisk udvikling på området. Brännsten formår således at fjerne ansvaret fra ledelsen og 

dermed mindske ledelsesansvaret samt omdømmetruslen. Dette reducerer H&Ms attribuerede 
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ansvar. Coombs forklarer denne brug af retfærdiggørende responsstrategi som en reaktion på 

en situation med fordrejet information i krisesammenhæng, hvilket han kalder 

misrepresentation of crisis event (Coombs W. T., 1995).  
 

5.4.4 Delkonklusion 
Overordnet set benytter H&M responsstrategierne, benægtelse samt retfærdiggørelse, som 

begge er defensive strategier i forløbet under den konkrete tøjafbrændingskrise. Benægtelsen, 

som fremgår som uvidenhed, er et forsøg på at eliminere en potentiel krise. Dette bliver et 

strategisk værktøj, hvor H&M får mulighed for at indhente mere responstid. Responsstrategien 

ændrer sig til retfærdiggørelse med argumentet om forbrugersikkerhed, hvilket er vigtigere end 

miljøforurening.  
 

Med krisetypen defineret som en CSR-krise, herunder legitimitets- og kommunikationskrise, 

samt ugerning, hvor kriseansvaret gennem locus og kontrol anses som værende af høj 

frekvens, anbefaler Coombs, at responsstrategien bevæger sig inden for de imødekommende 

strategier (Coombs, 1998). H&Ms brug af defensive responsstrategier ligger således i den 

modsatte ende af Coombs’ skala for de kontekstuelle responsstrategier end det anbefalede. 

Den defensive respons, hvor ansvaret for krisen nægtes, udgør en udfordring i H&Ms mål om 

at mindske eller undgå krisen, hvis Coombs’ anbefalinger til krisekommunikationsteori følges.  
 

En af de responselementer, som hjælper H&M i krisesituationen er, at de bevarer en 

konsistent respons, hvor de to talspersoner svarer det samme inden for den defensive 

strategi. Dog opleves H&Ms kommunikation som lukket, passiv samt langsom, hvilket 

overlader kontrollen til Operation X i en situation, hvor H&M fremstår som den ansvarlige part. 

Denne responsstrategi understreger, at krisen og dens mange elementer er noget, som H&M 

ikke har risikovurderet tilstrækkeligt, da afbrænding af tøj ikke har været anset som et 

potentielt issue. H&M vurderer sin egen respons som værende det bedst mulige under 

omstændighederne, hvor information omkring Operation X programmet blev holdt skjult de 

første mange måneder (Bilag 8).  
 

Efter krisens afslutning befinder H&M sig i et postcrisis stadie, hvor virksomheden skal 

evaluere sine nuværende værktøjer inden for kriseberedskab i precrisis stadiet til kommende 

potentielle lignende CSR-kriser. Coombs understreger, at kriseforebyggelse er det absolut 

vigtigste, men typisk også det mest oversete stadie i kriseledelsesdisciplinen. I afhandlingens 

anbefalende afsnit anskues Coombs’ teoretiske forståelse af precrisis i målet om at vurdere 

omfanget af risiko, issue samt transparens. Den følgende og sidste analysedel indeholder en 
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legitimitetsanalyse, hvor det undersøges, hvordan etisk stillingen har indflydelse på H&Ms 

legitime position, med udgangspunkt i afbrændingssagen, og hvilke krav dette stiller til H&Ms 

ageren. 
 

5.5 LEGITIMITETSANALYSE 
Begrebet legitimitet fylder mere i virksomhedssammenhænge, end det nogensinde har gjort 

før, da virksomheder i dag ikke blot skal følge de juridiske retningslinjer, men også løbende 

begrunde, motivere og forklare sin eksistens for den kritiske omverden (Schultz-Jørgensen, 

2014). Forholdet mellem virksomhed og omverden bæres af legitimerende forestillinger, som i 

dag bygger på krav til bæredygtighed, gennemsigtighed og den tredobbelte bundlinje 

(Holmström & Kjærbeck, 2013). Den tredobbelte bundlinje afbalancerer sociale, miljømæssige 

og økonomiske hensyn og afspejler virksomheders stigende nødvendige samfundsansvar, 

som værende en inkorporeret del af branchen og de tilhørende opstillede forventninger og 

normer i dag (ibid.). Præmisserne for at opnå legitimitet har udviklet og ændret sig i 

modebranchen, hvilket blandt andet kan ses som et resultat af nye institutionelle muligheder. 

For en ny dagsorden er sat: Virksomheder skal vise social ansvarlighed med henblik på at 

opnå legitimitet (ibid.).  
 

Følgende kapitel tager afsæt i de tidligere analyserede institutionelle logikker og ændringer i 

feltet, som centralt i forhold til, hvad der i dag må betragtes som adgangsgivende til legitimitet i 

feltet. Hermed søger legitimitetsanalysen at klarlægge, hvordan etisk stillingtagen er blevet en 

nødvendighed for at kunne opnå legitimitet i modebranchen, og hvordan transparens i denne 

sammenhæng kan ses som adgangsgivende. Slutteligt anvendes H&Ms afbrændingssag til at 

belyse, hvordan man ud fra disse betingelser samt institutionelle forandringer og muligheder 

kan forsøge at reparere og styrke sin legitimitet efter en CSR-krise. Analysen anvender 

Holmström et al. (2013) som grundlag for den overordnede teoretiske ramme samt Suchman 

(1995) til at anskue H&Ms konkrete legitimitetskrise om afbrænding af tøj – i en 

socialkonstruktivistiske tilgang til legitimitet. Hertil underbygges analysen med væsentlige 

supplerende teoretiske pointer.  
 

5.5.1 Legitimitet gennem CSR og etik 
Løbende legitimering er blevet en forudsætning for kernen i den senmoderne virksomheds 

trivsel og samtidig kilden til tillid og et godt omdømme ud fra vurderingen af 

samfundsansvarlighed, bæredygtighed, gennemsigtighed og ”… alle de andre plusord for 

erhvervslivet i et samfund, som i voksende grad koordineres gennem gensidige spejlinger og 

løbende legitimitetstjek” (Holmström & Kjærbeck, 2013, s. 12).  
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Kommunikation foregår i mange forskellige sammenhænge og mellem mange forskellige 

interessenter og aktører, men en af de vigtigste kanaler for virksomhedens selvfremstilling, 

med henblik på at opnå legitimitet, er de sociale regnskaber, også kaldet virksomhedens CSR-

kommunikation (Holmström & Kjærbeck, 2013). Med CSR og bæredygtighed som værende en 

stadig mere og mere dominerende logik i modeindustrien samt Holmströms pointe in mente, 

må virksomheder, som H&M, sande, at præmisserne for at opnå legitimitet har ændret sig. 

Samfundstendenserne, herunder blandt andet etisk stillingtagen, bliver en uomgængelig 

faktor, som virksomhederne må inkorporere i deres strategiske virke og ageren på markedet.  
 

Ifølge Holmström (2013) kan legitimitetens rationale forhandles på baggrund af de forskellige 

logikker i samfundet. Virksomheder er således nødt til at reflektere over, hvad der gælder som 

relevant og ikke, hvad der er rimeligt og retfærdigt og nærmere bestemt: ”… hvad er social 

acceptabelt i det samfund, som virksomheden opererer i” (Holmström & Kjærbeck, 2013, s. 9). 

H&Ms proaktive arbejde med CSR og bæredygtighed kan ses som en strategisk måde, hvorpå 

virksomheden, grundet institutionelle forandringer i markedet samt nutidens tendenser, 

forsøger at vedligeholde og styrke sin legitime position. I den forbindelse er det således 

relevant at se nærmere på, hvad der kan forstås som ”social acceptabelt” i modebranchen 

(ibid.).  
 

Som grøn frontløber blandt markedets multinationale fast fashion aktører, har H&M, i kraft af 

virksomhedens mange etiske initiativer og arbejde med CSR, gjort sig særligt bemærket. 

Medier beretter om: ”Modegigant går forrest med bæredygtige mål i fodslæbende branche” 

(Pedersen, 2017) og ”H&M udpeges som en af verdens mest etiske virksomheder” (CSR.dk, 

2016). Men trods en grøn strategis positive resultater, som bidrager til at styrke 

virksomhedens legitime positionering, følger også en position som skydeskive for mediernes 

kritik.  
 

Analysen hidtil understreger afbrændingssagen som værende i stor kontrast til H&Ms arbejde 

med etik og CSR - og af samme årsag derfor krisens primære fundament – i krydsfeltet 

mellem hvad H&M og omverdenen anser som værende socialt acceptabel, og ligeledes 

parternes differentierede syn på sagen. De legitimerende forestillinger i dag inkluderer krav om 

virksomhedens aktive kommunikation med sin omverden og deltagelse i samfundets samtale, 

indfanget af begreber som dialog, transparens og samfundsengagement (ibid.). CSR-krisens 

kerne er netop at finde i den manglende kommunikation og transparens fra virksomhedens 

side, som giver kritikkerne anledning til at stille spørgsmålstegn ved H&Ms afbrænding af tøj, 
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som et initiativ, der fremstilles som værende bevidst hemmeligholdt. ”… tøjbranchen lover 

deres kunder, at de er grønne og bæredygtige, men alligevel ser stort på miljøet og blot 

forsøger at spare penge og tid” – skriver Ritzau i en artikel om H&M (Ritzau, 2017). Ligeledes 

skriver Ekstra Bladet: ”H&M og Bestseller ville være bæredygtige: Nu brænder de tonsvis af 

ubrugt tøj” (Alberts, 2017).  
 

Den opfattede manglende sammenhæng mellem tale og handling truer H&Ms omdømme og 

dermed legitime position. Denne trussel forstærkes endvidere af H&Ms nylige strategisk udspil 

om, at virksomheden fra 2030 vil være 100 procent cirkulær og genanvendelig (H&M Group, 

2017). En eskalerende faktor ligger særligt i, at H&M på forhånd forsøger at legitimere sig 

igennem en fremtidig strategi, som endnu ikke er gennemført. Alligevel forsøger H&M at 

differentiere sig i kraft af en unik og grøn strategi, som af omverdenen i stedet opfattes som 

dobbeltmoralsk med gisninger om et økonomisk rationale og anfægtelser om hyklerisk adfærd 

(Bilag 5). Ifølge Coombs (1996) har virksomheder en tendens til at claime, de er unikke men 

samtidig promovere samme form for unikhed uden at leve op til egne kommunikerede 

standarder. Om dette fænomen udtaler Kirsten Brodde fra Greenpeace: “Mange modemærker 

vil gerne skabe et ’buzz’ om cirkulær økonomi. Men de lever af overforbrug og laver tøj af 

syntetiske stoffer, som de skaber stadig billigere køb-og-smid-ud-produkter af. De varer er 

umulige at genbruge” (Dahlager, 2017). 
 

Ovenstående understreger den generelle problematik, der opstår ved, at H&M fremstilles som 

om, at de ikke lever op til egne kommunikerede standarder, hvor CSR og bæredygtighed 

bliver noget, som bliver brugt i flæng – til at markedsføre sig og ligeledes legitimere sig på et 

falsk grundlag. Netop virksomhedens selvfremstilling, mener Holmström, er den primære kilde 

til at opnå legitimitet, da legitimitet må betragtes som noget, virksomheden gør sig fortjent til 

og tildeles af omverdenen – som genstand for en fortsat forhandlingsproces (Holmström & 

Kjærbeck, 2013). Essentielt bliver særligt denne forhandlingsproces, da H&M efter krisen skal 

forsøge at genetablere og styrke sin legitime position på markedet.  
 

Afbrændingsskandalen kan udover en CSR-krise også forstås ved, at H&M har overskredet 

grænserne i det legitime rum2 – vidende eller ej – hvilket fører til en også tidligere omtalt 

legitimitetskrise, som truer virksomhedens opbakning i samfundet og dermed fundamentet for 

virksomhedens eksistens (Holmström & Kjærbeck, 2013). Det er således offentlighedens dom, 

der bestemmer hvilken grad af legitimitet, virksomheden tillægges og dermed hvilket 
                                                        

2 Det legitime rum er en betegnelse for, hvad der findes legitimt. Tidligere hvilede det legitime rum på forholdsvis stabile og 

indiskutable forestillinger om fælles normer, mens i dag står det legitime rum i løbende forhandling i processer, som sætter 

kommunikationen i centrum (Suchman, 1995).  
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omdømme, H&M har. Væsentligt er her at trække på det også tidligere anvendte begreb 

’omdømmekapital’ som afgørende for H&Ms håndtering af krisen samt ønske om at reparere 

og styrke virksomhedens legitimitet. I afhandlingens kriseanalyse blev H&Ms omdømmekapital 

vurderet som værende middelhøjt, i kraft af virksomhedens mange CSR- og etiske initiativer 

samt tidligere krisehistorik. H&Ms udgangspunkt for at styrke virksomhedens legitime position 

efter krisen må derfor anses at stille virksomheden bedre, end hvis der modsat ingen 

opbyggede omdømmekapital havde været.  
 

CSR-krisen stiller krav til virksomhedens kommunikative praksis, som tilmed betyder, at H&M 

må begrunde og redegøre for egne handlinger. Afbrændingsskandalen symboliserer, at H&M 

endvidere må balancere og prioritere mellem ofte divergerende fortolkninger af virksomhedens 

legitime rum i omverdenen (ibid.). Fra at hvile i en stabil legitim position, i kraft af 

virksomhedens mange etiske og grønne initiativer, må H&M nu fremadrettet løbende 

legitimere sig ved at begrunde og retfærdiggøre sin eksistens over for omverdenen. Legitimitet 

hviler, ifølge Holmström, i iagttagelse og fortolkning og ikke i væren. Derfor forudsætter 

legitimering en løbende selvfremstilling, som igen får omverdenen til at se H&M som legitim – 

inden for de opstillede og gældende normer og værdier i feltet, jf. institutionelle logikker.  
 

H&Ms krise indikerer, at samfundets legitimeringsprocesser har øget og ændret 

kompleksiteten mellem virksomhed og omverden (Holmström & Kjærbeck, 2013). Ligeledes 

har det omkringliggende samfunds øgede betydning og afgørende rolle for en virksomheds 

legitime position ændret sig i takt med nye institutionelle muligheder. I det følgende vil 

Suchman (1995) benyttes til at anskue H&Ms legitimitetsudfordring på baggrund af 

legitimitetstyper samt -strategi i forbindelse med afbrændingsskandalen.  
 

5.5.2 Legitimitetsudfordring 
Som forklaret tidligere i kriseidentifikationsanalysen, anses H&Ms afbrændingskrise som en 

skade på virksomhedens legitimitet, hvorfor krisen anses som en legitimitetsudfordring. Dette 

skildres i særdeleshed i H&Ms årsregnskab for Danmark i 2017, hvor resultatet viser sig at 

være et af de dårligste de sidste 20 år (Kristensen, 2018). I identifikationen af H&Ms konkrete 

legitimitetsudfordring, er det ifølge Suchman (1995) relevant at skelne mellem tre primære 

tilgange til legitimitet: Opnå, fastholde eller reparere. Jf. tidligere analyse i identifikation af 

krisen har H&Ms CSR-krise skadet virksomhedens legitimitet, idet H&M ikke har haft støtte, 

opbakning eller accept i samfundet til at foretage afbrænding af tøj. Ud fra Suchmans 

teoretiske apparat, kan legitimitetsudfordringen derfor anses som en reparation af 

virksomhedens legitimitet. Denne type udfordring er typisk en reaktion på en uforudset 
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hændelse eller krise, hvilket stemmer overens med indeværende case som værende 

identificeret som en CSR-krise (Suchman, 1995). H&Ms forsøg på at styrke virksomhedens 

legitimitet kan således kategoriseres som en reaktiv frem for en proaktiv handling. Ligeledes 

skildres det indirekte i en reparation af legitimitet, at H&M allerede har opnået legitimitet fra 

omverdenen. Den legitime udfordring for H&M ligger således i at opbygge en strategi, der kan 

reparere virksomhedens omdømme og dermed styrke den legitime position.  
 

Håndteringen af en virksomheds legitimitet afhænger i høj grad af kommunikation, som i dette 

tilfælde gælder kommunikationen mellem den aktuelle virksomhed og sine interessenter 

(Suchman, 1995). Den følgende analysedel anvender Suchmans forskellige legitimitetstyper, 

pragmatisk, moralsk samt kognitiv for at kunne identificere hvilken form for skade, H&Ms 

legitimitet har lidt. Fælles for de tre legitimitetstyper er, at de har til formål at retfærdiggøre en 

virksomheds eksistens i relation til andre virksomheder samt det omkringliggende samfund 

(ibid.). De tre legitimitetstyper beror på forskellige adfærdsmæssige dynamikker og har 

dermed også forskellige betydninger for den opfattede grad af legitimitet. Inden de tre 

legitimitetstyper analyseres i relation til H&Ms konkrete krise samt tilhørende 

legitimitetsudfordring, findes det nødvendigt at sætte en overordnet ramme gennem en 

forståelse af, hvordan H&M tidligere har opnået samt vedligeholdt sin legitime position. 
 

5.5.3 Opnå og vedligeholde legitimitet: Pragmatisk, moralsk og kognitiv 
Pragmatisk legitimitet opbygges gennem en løbende tilpasning samt ændring til omverdenens 

efterspørgsler, og samtidig en udvælgelse af samarbejdspartnere i omverdenen ud fra fælles 

interesser og værdier (Suchman, 1995). Inden for den pragmatiske legitimitet har H&M 

arbejdet med det pragmatiske udvekslingsforhold, det såkaldte Exchange legitimacy, som 

omhandler en generaliseret og kulturel form for konventionel samt materialistisk relation 

(Suchman, 1995). Hermed forstået et ’noget-for-noget’-forhold, der typisk eksisterer 

virksomheden og dens kunder imellem. H&M udtrykker dette ved at absorbere den 

omkostning og dermed potentielle prisforskel, der måtte være mellem de standardproducerede 

produkter og de bæredygtige produkter.  
 

”… der er taget en aktiv beslutning om at absorbere den prisforskel, der er op til de mere 

bæredygtige materialer…. Så som det ser ud lige nu, har det [bæredygtig produktion] ingen 

indvirkning på prisen.” (Bilag 8). H&Ms strategiske beslutning om at absorbere prisforskellen 

mellem standardvarer og varer produceret bæredygtigt giver virksomheden mulighed for at 

bevare og tage hensyn til de eksisterende kunder, som fortsat vil handle tøj ud fra rationalet 

om, at dette skal være nyt og billigt. Samtidig kan H&M appellere og tiltrække en ny 
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målgruppe, som ønsker at handle bæredygtigt. Hermed opnår H&M en markedsfordel, idet 

virksomheden sigter efter flere forskellige målgrupper med tilhørende differentierede prioriteter 

og værdier. 
 

Endvidere har H&M gennem de seneste år opbygget pragmatisk legitimitet gennem forskellige 

samarbejdsaftaler. Et væsentligt samarbejde i et legitimt regi må vurderes at være 

samarbejdet med Dansk Røde Kors, som er en NGO, der associeres med værdier og visioner 

om medmenneskelighed ved at udøve frivilligt arbejde over for de svage og sårbare i 

samfundet (Dansk Røde Kors, n.d.). Gennem en samarbejdsaftale bliver H&M associeret med 

Dansk Røde Kors’ stabile legitimitet byggende på medmenneskelige værdier. Denne 

pragmatiske legitimitet udgør en dispositionel legitimitet, hvor virksomhedens legitimitet 

vurderes ud fra, om virksomheden vil samfundet det bedste (Suchman, 1995). 

Samarbejdsaftalen gavner således H&M, idet Dansk Røde Kors signalerer etisk handlen med 

udgangspunkt i samfundets bedste, hvilket er et forsøg på at gøre op med en hidtil og stadig 

dominerende markedslogik.  
 

Samarbejdet med Dansk Røde Kors er ligeledes med til at fremme H&Ms moralske legitimitet, 

som i dag anses som en yderst væsentlig legitimitetstype, idet etik og bæredygtighed præger 

dagsordenen i modebranchen. Opnåelse af den moralske legitimitet sker gennem en 

tilpasning til værdier samt idealer i samfundet og herefter løbende opsyn med værdiændringer 

i ønsket om at vedligeholde legitimiteten (Suchman, 1995). I dag er en virksomheds 

bestræbelser på at legitimere sig bestemt ud fra handlinger, der signalerer det at være 

ansvarlig samfundsborger inden for miljø, menneskerettigheder og korruption, hvilket 

understreges i FN’s Global Compact grundlagt i 20003 (Holmström & Kjærbeck, 2013). Der 

argumenteres for, at virksomheders kortsigtede profitmaksimering, som en stor del af 

virksomheders opnåelse af legitimitet, er blevet erstattet med et øget fokus på virksomheders 

pligter samt engagement over for samfundets langsigtede interesser (ibid.). H&M har forsøgt 

at følge ændringer i samfundet gennem en løbende tilpasning til omverdenens efterspørgsel 

på kommercielle produkter kombineret med et intensivt arbejde med CSR og bæredygtighed i 

ønsket om at opnå og vedligeholde sin pragmatiske og i særdeleshed moralske legitimitet.  
 

Moralsk legitimitet opbygges gennem aktiviteter, der fremmer den samfundsmæssige velfærd, 

hvilket betyder, at moralsk legitimitet bygger på omverdenens evalueringer af en virksomheds 

praksis (Suchman, 1995). ”Når CSR og etisk habitus således bliver en del af både 

                                                        

3
 FN’s Global Compact blev grundlagt i ønsket om at sætte retningslinjer for virksomheders arbejde med 

samfundsansvar (Erhvervsstyrelsen, n.d.)   
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forbrugernes præferencer og af virksomhedernes produkter, tildeles forbrugere og offentlighed 

en magtfuld rolle som moralske overdommere” (Kommunikation og Sprog, 2008). 

Offentligheden har fået mere indflydelse i vurdering af, hvad der er rigtigt og forkert (Rendtorff, 

2005). Det betyder, at en etisk frontløber som H&M automatisk vil forsøge at styrke sin 

moralske legitimitet udelukkende gennem virksomhedens produkter for at efterleve 

offentlighedens efterspørgsler på CSR-baserede varer. Dette referer til CSR og 

bæredygtighed som centrale faktorer i feltet, hvilket ses i forandringen hen imod 

bæredygtighedslogikkens mere dominerende rolle end tidligere, jf. analyse af institutionelle 

logikker.  
 

H&Ms intensive arbejde med at inkorporere CSR- samt bæredygtighedsinitiativer og 

udviklende procedurer må betragtes som en direkte mulighed for at opnå moralsk legitimitet. I 

H&Ms CSR-rapport samt på websitet, udtrykker virksomheden en optimering af flere dele af 

værdikæden gennem CSR-initiativer såsom Recycling-initiativet samt Conscious Collection, jf. 

virksomhedsbeskrivelse og tidligere analyse. Disse initiativer udgør en procedural legitimitet 

med et forsøg på at involvere forbrugere og samtidig tilpasse sig de institutionelle forandringer, 

der bygger på langsigtede samfundsinteresser. H&M har også opbygget structural legitimitet, 

en type af moralsk legitimitet, som indbefatter, at virksomheden har opnået legitimitet gennem 

den overordnede virksomhedsstruktur (Suchman, 1995). Et eksempel på H&Ms valg af 

struktur er indførelsen af et Sustainability Commitment i 2016, hvilket, som tidligere beskrevet, 

betyder, at alle H&Ms leverandører og forretningspartnere skal underskrive en kontrakt, før 

samarbejdet kan påbegyndes. Etiske og moralske samarbejdsaftaler er tilmed et eksempel på, 

at pragmatisk og moralsk legitimitet ofte flyder sammen. Også H&Ms topplacering i brugen af 

Better Cotton, som er bomuldsproduktion, der belaster jorden mindre end normal 

bomuldsproduktion, medfører strukturel legitimitet til virksomheden.  
 

Suchman (1995) pointerer, at hvis en virksomhed skal kunne styrke sin pragmatiske og 

moralske legitimitet, forventes det, at virksomheden engagerer sig i ”… public discussion and 

organizations often can win pragmatic and moral legitimacy by participating vigorously in such 

dialogues.” (Suchman, 1995, s. 585). H&M har indgået i flere offentlige diskussioner omkring 

relevante emner og debatter. Senest gjorde dette sig gældende til Fashion Summit i maj 2018, 

hvor H&Ms bæredygtighedsansvarlig for H&M Group, Anna Gedda, var en af hovedtalerne til 

årets største internationale bæredygtighedsevent for modebranchen i København 

(Copenhagen Fashion Summit, 2018). H&Ms engagement i offentlige diskussioner om sikring 

af bæredygtig produktion og et bedre miljø i fremtiden, skaber en diskursiv evaluering af 

virksomheden, som H&Ms pragmatiske og moralske legitimitet styrkes af. Yderligere, påpeger 
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denne pointe også, at H&M ikke kan nøjes med at opnå pragmatisk legitimitet, hvis de skal 

lykkedes med at træde igennem som troværdig etisk frontløber i modeindustrien, men er i høj 

grad også nødt til at styrke sin moralske legitimitet. H&Ms Sustainability Commitment samt 

brugen af Better Cotton beviser, at H&M vælger at arbejde med bæredygtighed som en del af 

en større etisk strategi med henblik på at udvikle en balance mellem virksomhedens 

økonomiske, sociale samt miljømæssige aktiviteter i forsøget på at styrke sin legitime position 

på markedet.  
 

H&Ms kognitive legitimitet, som bygger på efterligninger af standarder samt opnåelse af 

relevante og anerkendte certificeringer, består også af grundlæggende etiske overvejelser. De 

tidligere eksempler med Sustainability Commitment samt Better Cotton initiativet udgør 

således ikke kun en styrkelse af den moralske legitimitet, men berører også den kognitive 

legitimitet, da begge initiativer udgør en form for intern standard. Yderligere har H&M 

udarbejdet sin egen standard inden for etik, Code of Ethics, samt formuleret en 

bæredygtighedspolitik, hvilket understreger H&Ms seriøsitet omkring etisk stillingtagen (H&M 

Group, 2017). H&M understreger dette i interviewet, hvor kommunikationschefen forklarer, at 

de bruger meget energi på også at sikre, at H&M er en god arbejdsplads for deres 

medarbejdere.  
 

”… det er meget vigtigt for os, at vores medarbejdere bliver ved med at føle sig trygge og ved, 

hvad det er for en virksomhed, vi er – hvilket jo i høj grad handler om bæredygtige løsninger. 

Det er jo noget af det, der er med til at styrke os som virksomhed” (Bilag 8) 
 

Overordnet set har H&M i flere år opnået, vedligeholdt og styrket sin pragmatiske og moralske 

legitimitet gennem sit fokus på CSR og bæredygtighed. Dog er H&M endnu ikke nået i mål 

med den kognitive legitimitet, idet virksomheden ikke har opbygget en omverdensforståelse, 

som betyder, at H&M bliver ’taget-for-givet’ i samfundet (Suchman, 1995). Den kognitive 

legitimitet er ifølge Suchman vanskelig at opnå, men når den opnås, anses den som meget 

holdbar og ligeledes som den mest kraftfulde legitimitetstype (ibid.). Det betyder, at opleves 

H&Ms aktiviteter som meningsfulde og forudsigelige, vil H&M kunne styrke sin legitimitet uden 

aktivt at have denne hensigt, idet virksomheden anses for nødvendig i samfundet. 

Omverdenens overbevisning om, at virksomheder er økonomisk orienteret ud fra en 

markedslogik, udfordrer H&M i styrkelsen af sin kognitive legitimitet gennem CSR- og 

bæredygtige initiativer. Det kritiske syn på H&Ms agenda bag det intensive arbejde med CSR 

og bæredygtighed gør, at virksomheden ikke opfattes som meningsfuld, forudsigelig eller 

nødvendig, og dermed ikke opnår den nødvendige kognitive legitimitet. Spørgsmålet er 
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således, om denne manglende kognitive legitimitet kan ses som konstituerende for 

legitimitetskrisen om afbrænding af tøj.  
 

Ud fra ovenstående analyse, anses legitimitetskrisen som et resultat af H&Ms manglende 

opmærksomhed på etiske holdninger samt værdiændringer i det omliggende samfund, hvilket 

indbefatter en manglende monitorering af moralsk legitimitet i forhold til H&Ms egne 

procedurer. Manglende kognitiv legitimitet er således ikke skyld i legitimitetskrisen, men 

derimod H&Ms manglende opmærksomhed på omverdenens krav til en virksomhed, som 

proaktivt bruger etik og moral til at positionere sig.  
 

Suchman (1995) påpeger, at frontløbere i branchen typisk er yderst udsatte over for 

omverdenens kritik, da virksomheden opleves som urealistisk succesfuld i sit 

legitimitetsarbejde. Da H&M anses som brancheleder inden for multinationale fast fashion 

virksomheder i modeindustrien, følger der ikke kun en opnåelse af legitimitet, men snarere en 

forståelse fra omverdenen om urealistisk meget legitimitet. Omverdenen stiller sig kritisk 

overfor dette – i betragtningen af, hvordan en så stærk legitim position kan opnås på ærlig vis. 

Det relaterer sig til window dressing4, som bruges om, at CSR bliver brugt til at pynte på 

virksomhedens handlinger og således opleves som manipulerende hykleri (Lunheim, 2005). 

Hertil er det relevant at trække på analysens tidligere pointe, som understreger, at H&Ms 

arbejde med etik og CSR skaber incitament for at blive kigget i kortene, og virksomheden har 

dermed større risiko for kritik fra omverdenen. Dette gør sig også gældende i tilfælde eller 

sager, som ikke opleves som direkte åbenlyse, men hvor virksomhedens position er 

differentierede i forhold til konkurrenterne og de andre aktører på markedet. 
 

5.5.4 Legitimitetsstrategien 
En virksomhed bør efter en legitimitetskrise adressere den akutte forstyrrelse før 

påbegyndelse af mere globale legitimitetsaktiviteter (Suchman, 1995). ”… legitimation crises 

tend to become self-reinforcing feedback loops, as social networks recoil to avoid guilt by 

association.” (ibid., s. 597). Suchman forklarer, at udfordringen ved en legitimitetskrise i en 

reparationssituation er, at den har tendens til at blive en selvforstærkende feedback-cyklus, da 

virksomhedens netværk forsøger at undgå skyld gennem en associering med den aktuelle 

krise (Suchman, 1995). Det betyder, at virksomhedens samarbejdspartnere trækker sig væk 

fra en virksomheds krise, hvilket kan have negative konsekvenser for virksomhedens 

ressourcekilder og dermed fremtvinge et potentiel ophør af samarbejdet. En tilbagetrækning 

                                                        

4
 Window dressing refererer til handlinger, der er truffet eller omvendt ikke er gjort før udsendelse af årsregnskaber 

med målet om at forbedre en virksomheds årsregnskab.  
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kan dermed blive truende for H&M, hvis den afbrudte samarbejdspartner spiller en central rolle 

i virksomhedens legitimitetsarbejde frem for udelukkende at agere part i en materialistisk 

udveksling (ibid.). Under afbrændingssagen oplevede H&M ikke, at samarbejdsaftaler blev 

direkte brudt. Dog stillede forbrændingsanlægget i Roskilde sig kritisk over for H&Ms 

afbrændingsprocedure i offentligheden, hvilket ikke vidner om et afbrudt samarbejde, men 

derimod om et mindre brud på H&Ms pragmatiske legitimitet.  
 

Efter en legitimitetskrise anbefaler Suchman (1995), at virksomheden ikke bør benægte 

problemet for at dæmpe de aktuelle modtagers pragmatiske bekymringer.  

Jf. analysen af H&Ms responsstrategi, benyttede H&M benægtelse som den første 

responsstrategi ved gentagende at udtrykke en uvidenhed omkring destruktionen af tøj. Ifølge 

Suchman inkluderer benægtelser en stor risiko, da efterfølgende offentliggørelser, der 

modbeviser benægtelsen, kan nedbryde virksomhedens langsigtede legitimitet (ibid.). Derfor 

anses H&Ms skift fra benægtelse til retfærdiggørelse som et positivt træk. En retfærdiggørelse 

medfører dog, at H&M fortsat bevarer en trussel på sin pragmatiske legitimitet, da en 

retfærdiggørelse ikke modvirker eller fjerner omverdenens pragmatiske bekymringer.  
 

Da legitimitetstruslen ikke kun berører den pragmatiske legitimitetstype, men også bevæger 

sig inden for den moralske, bevidner dette om, at udfordringen udgør en seriøs trussel for 

H&Ms legitimitet. Pragmatisk legitimitet anses typisk som værende let at opnå og dermed 

også let at reparere, mens moralsk legitimitet kræver en langt større indsats, da det omhandler 

omverdenens bedømmelse af virksomheden ud fra et moralsk og etisk arbejde, der er bestemt 

ud fra de omskiftelige normer og værdier i samfundet (Suchman, 1995). Yderligere forklarer 

Suchman, at retfærdiggørelse i arbejdet med at reparere legitimitet, typisk er et forsøg på at 

redefinere forståelsen af en gældende situation retrospektivt for at få de forstyrrede hændelser 

til at passe ind i de moralske og kognitive overbevisninger (Suchman, 1995). Operation Xs 

konfronteringer og kritik af H&Ms tøjafbrænding anses som en forstyrrelse på H&Ms 

opbyggede moralske legitimitet opnået gennem omfangsrige CSR- og 

bæredygtighedsinitiativer over de seneste år. Den moralske legitimitet tager udgangspunkt i 

værdier og normer, hvilket således giver anledning til, at omverdenen stiller spørgsmålet ved, 

hvorvidt den givne aktivitet er det rigtige at gøre (Suchman, 1995). Generelt er signalering om 

etiske handlinger en måde at opbygge tillid og skabe et billede af virksomheden som social 

ansvarlig, hvilket styrker den moralske legitimitet (Rendtorff, 2005). Særligt en positiv 

offentlighedsrelation er vigtig for at overleve, hvorved virksomhedens etiske regnskaber er et 

element i bestræbelserne på at skabe moralsk legitimitet (ibid.). H&Ms etiske og ansvarlige 

initiativer konstituerer således et signal om, at virksomheden bidrager til etisk engagement 
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samt et bæredygtigt samfund, hvilket styrker H&Ms legitime position i markedet. Den offentlige 

fremstilling af H&Ms kommunikerede etiske initiativer bliver et modstykke til H&Ms destruktion 

af tøj, hvorfor den etiske kommunikation i stedet bliver et forstærkningselement til en 

legitimitetskrise. 
 

Helt konkret anses den moralske legitimitetstrussel som truende for H&Ms procedural 

legitimitet.  H&Ms eksisterende procedurer opleves pludseligt af omverden som en facade, 

som et dække over det økonomiske rationale, da det gennem Operation Xs afsløring bliver 

offentliggjort, at H&M bevidst skjuler afbrænding som en moralsk forkert procedure. H&M kan 

ikke eliminere virksomhedens moralske ansvarlighed i denne legitimitetskrise, hvorfor ansvaret 

fortsat ligger hos H&M. Derfor vælger H&M til sidst kort at forklare afbrændingssagen på en 

måde, som fokuserer på andre synspunkter end det først præsenterede. En virksomhed som 

H&M kan gennem en ny forklaring af den gældende ’forstyrrede aktivitet’ forsøge at opnå 

kognitiv legitimitet ved at forklare baggrunde og sammenhænge, som omverdenen ikke kan 

kritisere (Suchman, 1995). Dette gør H&M ved at udsende en pressemeddelelse samt afholde 

interview med TV2 efterfølgende, hvor de sikkerhedsmæssige årsager til proceduren om 

afbrænding af tøj redegøres.  
 

5.5.5 Delkonklusion  
H&Ms kommunikation og handlinger anses som den primære kilde til at opnå legitimitet, og 

med H&Ms selvfremstilling om etik og bæredygtighed, er dette offentlighedens opfattelse af 

virksomheden. Dette skal H&M efterleve for at bevare sin legitime position. Gennem stærke 

samarbejdsaftaler, en absorbering af prisforskellen fra standardvarer til bæredygtigt 

produceret varer, recycling-initiativ, Conscious-kollektion, indførelse af Sustainability 

Commitment og aktiv deltagelse i offentlige diskussioner om bæredygtighed og CSR - har 

H&M styrket sin pragmatiske legitimitet og i særdeleshed sin moralske legitimitet.  
 

Gennem afsløringen af H&Ms tøjafbrænding, overskrider virksomheden grænserne for, hvad 

der er socialt acceptabelt i det offentlige rum. Dette medfører, at H&M ender i en 

legitimitetsudfordring. Overordnet set opstår legitimitetsudfordringen, da H&M ikke 

kommunikerer tydeligt til den kritiske omverden. Det betyder, at H&Ms etiske initiativer 

opfattes som en facade som dække over et økonomiske rationale Hermed udgør de ellers 

positive etiske initiativer et kriseeskalerende element, der truer H&Ms legitime position i stedet 

for at være legitimitetsstyrkende.  
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Legitimitetsudfordringen udgør et resultat af H&Ms manglende opmærksomhed på etiske 

holdninger, interesser og værdiændringer i det omkringliggende samfund, hvilket indbefatter 

en manglende monitorering af moralsk legitimitet i forhold til H&Ms procedurer. 

Legitimitetsudfordringen skal således ses som et resultat af H&Ms manglende transparens i 

virksomhedens kommunikation om de konkrete procedurer og strukturer. Dette stiller H&M i en 

situation, hvor de skal begrunde og retfærdiggøre sin eksistens over for den kritiske og 

moralske offentlighed. H&Ms legitimitetsudfordring indebærer således et strategisk 

udgangspunkt, hvor virksomhedens omdømme og legitime position skal repareres, hvilket 

indbefatter, at H&Ms handlinger bliver af reaktiv karakter i stedet for proaktiv. H&Ms reparation 

af den moralske legitimitet kræver en målrettet legitimitetsstrategi, da denne moralsk legitimitet 

er svær at opnå. H&M tilgår først en reel strategi for at reparere sin legitime position, efter 

afbrændingsskandalen har været på sit højeste. Dette sker ved, at H&M kommunikerer en ny 

forklaring baseret på baggrunde og sammenhænge for de sikkerhedsmæssige årsager til 

tøjafbrændingen, som omverdenen ikke kan kritisere.  
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6. AFRUNDING 
 

6.1 STRATEGISK DISKUSSION 
I forlængelse af den empiriskteoretiske analyse er det relevant at diskutere udvalgte dele af 

afhandlingens væsentligste resultater. Diskussionen rummer refleksioner og kritik i forståelsen 

af etisk stillingtagen i modeindustrien og dertilhørende følgeslutninger. Afhandlingens 

strategiske diskussion følger i sin struktur en lineær opbygning i overensstemmelse med 

analysens centrale pointer, som findes relevante at diskutere. Overordnet problematiserer 

diskussionen to centrale emner; CSR som tveægget sværd og diskrepans mellem tale og 

handling. Slutteligt opstilles en model af egen tilvirkning, der søger at påvise sammenhængen 

mellem afhandlingens resultater.   
 

6.1.1 CSR som tveægget sværd 
Den strategiske kommunikation om etisk stillingtagen, herunder CSR og bæredygtighed, har 

gennem afhandlingens analyse vist sig som et flydende element, som både agerer 

kommunikativt vidundermiddel til at styrke omdømme og legitimitet, men samtidig skaber 

incitament for kritik fra omverdenen, som adresserer potentielle issues i deres kontinuerlige 

søgen efter fejl og mangler i virksomhedens ageren. Helt centralt er det derfor at diskutere 

CSRs changerende betydning. For hvordan kan CSR både forstås som krisefremmende og 

samtidig være adgangsgivende til legitimitet? Det rejser den uomgængelige problematik, hvor 

CSR i sit paradoksale virke kan forstås som et tveægget sværd, som virksomheder nøje bør 

vurdere brugen af. I det følgende vil netop det paradoksale i synliggørelsen af etisk 

stillingtagen blive diskuteret, idet CSR kan forstås ud fra to divergerende moralske 

ansvarligheder som sættes op imod hinanden: Business of Business is Business og Business 

of Business is saving the world (Munk, 2002). 
 

Påstanden om, at etisk stillingtagen skulle medføre noget negativt, virker yderst paradoksalt, 

da den udbredte vurdering af strategisk CSR-kommunikation er, at det indebærer en masse 

positive elementer. Der er efterhånden en rørende enighed blandt flere forskere om, at CSR er 

et perfekt middel til proaktivt at håndtere problematikker eller udfordringer som eksempelvis 

forurening og miljøbelastning (Djursø & Neergaard, 2006). CSR-kommunikation anses som en 

effektiv måde at positionere sig som en samfundsansvarlig virksomhed, som næsten kan 

garanteres, medfører en attraktiv legitim position på markedet (Rasche, Morsing, & Moon, 

2017). Dette sker ved at vise respekt på verdensplan gennem en CSR-strategi, som er med til 
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at tiltrække og fastholde tilfredse medarbejdere, kommunikere om væsentlige initiativer til 

leverandører – og samtidig skabe et stærkt brand over for den moralske overdommer, 

offentligheden, med fokus på ansvarlige værdier, som rammer lige ind i offentlighedens etiske 

bevidsthed. Respekt og ansvarlighed for noget, der rækker ud over virksomhedens egen 

næsetip, er der ingen, der grundlæggende kan eller vil modsætte sig, da det ellers vil opfattes 

som amoralsk og til dels kynisk. Inkorporering af CSR og bæredygtighed anses derfor som 

positivt for virksomheder. Eller hvad? For er der ikke også risici forbundet med at 

kommunikere om CSR, idet kunderne hermed får forventninger til virksomheden, som ikke 

nødvendigvis findes muligt at indfri, hvorfor virksomhedens bæredygtige initiativer alternativt 

opfattes som noget, der ikke er gennemtænkt – og i stedet bevidst påduttes? Afhandlingens 

analyse understreger, at netop dette var tilfældet for H&M, i og med virksomheden blev 

afsløret i ikke at leve op til egne kommunikeret CSR-standarder. Skal vi kalde det en afsløring 

eller et 'ikke kommunikerede' tiltag? Uagtet, fik den kritiske omverden ret, da de blev tildelt 

muligheden for at fremføre sagen, som noget H&M bevidst har holdt skjult for offentligheden, 

da det ikke passer ind i billedet og rammerne for at være en grøn cirkulær økonomisk 

virksomhed.  
 

Med en afsløring tilsvarende afbrændingssagen kan det være svært ikke at stille sig kritisk 

overfor store internationale virksomheders brug af CSR, som prædiker etiske og bæredygtige 

initiativer – komplekst for forbrugerne. Det rejser naturligt spørgsmålet om, hvorvidt H&M i 

lyset af dette kan vurderes at have skjulte hensigter bag virksomhedens etablerede og 

kommunikerede bæredygtige initiativer? Som offentlighed og tilskuer til virksomheders 

aktiviteter, kan det være svært at gennemskue hvilke, der oprigtigt ønsker at gøre en forskel 

og tage ansvar for miljøet og hos hvilke, der hviler en anden agenda – såsom profit. Det 

skaber incitament for mistillid. Særligt når kommunikationen om bæredygtige initiativer er den 

primære kommunikation fra virksomheden. Ifølge Ashforth og Gibbs (1990) refererer det til et 

tydeligt forsøg på at øge egen legitime position gennem CSR, eller i stedet ønsket om at 

forsvare den allerede eksisterende legitime position på baggrund af legitimitetsudfordringer. 

Betyder det så, at H&Ms intensive CSR-kommunikation skyldes en manglende legitim 

anerkendelse fra virksomhedens interessenter, som H&M forsøger at løfte gennem en stærk 

og eksplicit promovering af CSR-initiativer? Muligvis. Som indeværende afhandling indledte 

med at forklare, er modeindustrien generelt udskældt for at være en af de mest forurenende 

og miljøsyndende industrier i verden, hvilket stiller virksomhederne i branchen, hermed også 

H&M, i et grundlæggende negativt lys. Det stiller så spørgsmål ved, om H&M således ikke er 

nødt til eksplicit at promovere sine mange gode, omfangsrige og samfundsansvarlige initiativer 
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til omverdenen for at træde ud af modeindustriens udskældte position? – eller er H&Ms 

kommunikation om CSR-initiativer en måde at dække over en legitimitetsudfordring, som 

potentielt kan have en forstærkende effekt på interessenternes skepsis over for 

virksomhedens opnåede legitimitet?    
 

Helt rationelt er det interessant at problematisere, om der overhovedet er nogen virksomheder, 

der sætter samfundsansvar og etik højere eller på samme niveau med de økonomiske mål 

som egennytte- og profitmaksimering? Med virksomheders grundlæggende ageren ud fra 

markedslogikken og med afsæt i et økonomisk rationale, virker det tvivlsomt, at virksomheder 

oprigtigt ønsker at engagere sig i etisk stillingtagen blot for at agere etisk og moralsk korrekt, 

idet CSR og bæredygtighed både er abstrakt, omfattende og omkosteligt for virksomheder, 

hvilket både besværliggør målingen af den økonomiske effekt og samtidig er ressourcetungt at 

gennemføre. Modsat konsekvensen ved at kommunikere om sine CSR-initiativer, er der på 

den anden side også finansielle risici forbundet med ikke at agere etisk korrekt, da 

offentlighedens vurdering af en virksomheds utilstrækkelige håndtering af miljømæssige 

problemstillinger eller et dårligt forhold til lokalsamfundet kan medføre, at kunder fravælger at 

handle og interagere med brandet.  
 

I forlængelse af dette kan der endnu engang refereres til den tredobbelte bundlinje, som 

handler om, at der skal være konvergens mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige 

hensyn således, at profitmaksimering ikke fjerner sig fra virksomhedens etiske forpligtelser 

over for samfundet. Her argumenteres der for, at den sociale/etiske og miljømæssige bundlinje 

er med til at rapportere om virksomhedens ansvarlighed på en måde, der passer 

virksomheden bedst, da disse bundlinjer er vagt formuleret. Således kan virksomheder 

fremstå som forpligtet til at overholde etiske og miljømæssige standarder uden, at det reelt er 

virkeligheden. For kyniske virksomheder er det derfor nemt at fremstå engageret i social 

ansvarlighed og bæredygtighed, hvilket taler direkte ind i begrebet green washing5, som er en 

form for window dressing, hvor virksomheder har set potentialet i at promovere CSR-

aktiviteter, men ikke efterlever det med handlinger. Grundlæggende er det en form for falske 

bæredygtighedsinitiativer, og dermed ’falsk markedsføring’, som virksomheder kommunikerer 

for nemmere at opnå legitimitet. Spørgsmålet er således, hvordan man skelner imellem hvilke 

virksomheder, der på ærlig vis er samfundsansvarlige og hvilke, der blot kommunikerer om 

det, men ikke efterlever det med handling? I afsløringen om afbrænding af tøj, kommer H&Ms 

                                                        

5 Green washing er et begreb for at bruge en ubegrundet eller vildledende påstand om miljømæssige fordele ved et produkt, en 

service, teknologi eller virksomhedspraksis for at se bedre ud som virksomhed. Green washing kan således få en virksomhed til at 

se mere miljøvenlig ud, end den egentlig er.  
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omfattende CSR-kommunikation til at fremstå som et dække for at efterleve offentlighedens 

forventninger til virksomhedens etiske handlinger. Men hvor får kritikken sin 

eksistensberettigelse, når man skulle tro, at en virksomheds væsentligste bedrift er at drive en 

forretning økonomisk fordelagtigt? – Og hvis kommunikation om bæredygtige initiativer kan 

give et større økonomisk overskud, uanset om disse efterleves eller ej, er det så ikke 

tilstrækkeligt? Svaret vil hovedsageligt være nej, men er samtidigt tvetydigt.  
 

Tilbage til hvor diskussionen har sine rødder og afsnittet startede, hvilket ansvar har 

virksomheder egentlig: Business of Business is Business eller Business of Business is saving 

the world? (Munk, 2002). Tager virksomheden udgangspunkt i en markedslogik eller en 

bæredygtighedslogik, eller begge dele? I praksis vil de fleste virksomheder slippe afsted med 

at have en forretning, der primært tager afsæt i målet om økonomisk overskud ud fra en 

markedslogik og samtidig fremstår som social ansvarlig ud fra en bæredygtighedslogik, også 

tidligere anført som en hybrid logik, jf. analyse om institutionelle logikker. H&M opererer i vid 

udstrækning efter en hybridlogik, hvor virksomheden tilpasser sig både markeds-, forandrings- 

og i stigende grad bæredygtighedslogikken. Som frontløber er der tale om andre dynamikker, 

idet de to paradokser placerer sig endnu længere væk fra hinanden. Spørgsmålet er, om den 

stærke position med promovering af bæredygtige initiativer gør det nemmere eller sværere for 

H&M at opnå eller styrke sin legitimitet? Bliver offentligheden imponeret over H&Ms 

promovering og arbejde med etisk stillingtagen – og dermed anerkender det omfattende CSR-

arbejde som en del af forretningsgrundlaget? Eller vil offentligheden se kommunikationen om 

etisk stillingtagen som window dressing, der blot agerer facade for virksomhedens virkelige 

økonomiske rationale, hvilket dermed øger skepsis og kritik af virksomheden? Noget tyder på, 

at man fra H&Ms side har været for langt fremme i skoene. Hermed sagt, at forsøger man i alt 

for tydelig grad at styrke sin legitimitet gennem kommunikerede CSR-initiativer, kan det have 

den modsatte effekt og i stedet udsætte og true den opbyggede legitimitet. Netop dette var 

tilfældet for H&M, som på egen krop mærkede dette selvpromoveringsparadoks, der 

understreger CSR som et tveægget sværd. Dette stiller krav til, at virksomheder kun 

kommunikerer CSR i en grad, som de kan efterleve, hvormed det ikke vil opfattes som, at 

virksomheden forsøger at legitimere sig gennem ’endnu ikke opnåede’ mål og grønne 

initiativer – tilsvarende H&Ms situation.  
 

6.1.2 Diskrepans mellem tale og handling 
En af CSR-krisens grundmekanismer er omverdenens oplevede diskrepans mellem tale og 

handling. Heath kalder selvsamme et legitimitets-gap, som afspejler afvigelser mellem 

interessenternes forventninger og virksomhedens reelle gøren (Heath, 1997). Væsentligt er 
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således at diskutere krydsfeltet mellem H&Ms og omverdenens forståelse af, hvad der 

opfattes som socialt acceptabelt – nærmere bestemt afbrændingsskandalens kerne.  
 

Som etisk positionering sikrer CSR effektivt og troværdigt virksomhedens attraktive 

samfundsmæssige legitimitet. Men som nævnt indledningsvist har CSR også et andet ben, 

som adresserer potentielle issues – tilsvarende H&Ms afbrændingssag. Afhandlingens 

resultater afspejler skellet mellem tale og handling, som værende medvirkende til H&Ms CSR-

krise. Essentielt er her at stille spørgsmål ved, om det er H&M, der har trådt strategisk ved 

siden af i sin CSR-modestridende ageren og manglende transparens, eller om omverdenen 

tager fejl – og afbrændingsproceduren må opfattes som gængs handling i branchen?  
 

Afhandlingens teoretiske tilgang fremhæver, at det er offentligheden, der afgør om 

virksomheden holder, hvad den lover. I dette forhold bestemmes H&Ms legitimitet og 

omdømme af den mængde tillid H&Ms interessenter tillægger virksomheden. Bringes en 

potentiel anledning til at anfægte hykleri og et skel mellem tale og handling ind i denne 

konstellation, skaber det unægteligt incitament for, at både medier og den resterende 

omverden kan pege fingre. Det handler i særdeleshed om at finde ridser i den glatte overflade 

eller smuthuller, hvor virksomheden ikke lever op til egne proaktive kommunikerede 

standarder. Men hvorfor? Fordi det aldrig har været nemmere at iscenesætte en CSR-krise. 

Igen er det et resultat af CSR og etisk stillingtagen, som værende en legitimitetsrisiko, der i 

kraft af, at ’gode gerninger’ understreges og bliver for eksplicitte – i stedet får den 

modsatrettede effekt (Merkelsen, 2010).   
 

Centralt er derfor at debattere hvilke konsekvenser, det har, når virksomheden på mange 

måder kan betragtes at have tabt på forhånd, idet magten unægteligt ligger hos omverdenen, 

mere specifikt medierne? Hvilke krav stiller det til en kompleks virksomhed som H&M? Som 

udgangspunkt fordrer det arbejde med issues management, og herunder en risikovurdering i 

alle virksomhedens led og handlinger, hvilket må ses som en tydelig mangelvare i H&Ms 

strategiske arbejde med etik og CSR. Risikoen skærpes tilmed, når en virksomhed som H&M 

anno 2018 forsøger at legitimere sig gennem en kommunikeret fremtidig cirkulær 2030-

strategi, og samtidig afsløres i en handling om at afbrænde tonsvis af tøj – skadeligt for miljøet 

og direkte modstridende egne kommunikerede initiativer. I den betragtning får hykleri sin 

fæstning, og skellet mellem tale og handling tydeliggøres i denne sag. Problematikken opstår 

ved, at H&M har set et strategisk potentiale i at positionere sig etisk på markedet ved på 

forhånd proaktivt at kommunikere om virksomhedens 2030-starategi. Udadtil kommunikerer 

man i en bæredygtig retning og udelukkende i grønne termer, men koblingen til virkeligheden 
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er en anden. Og i bagklogskabens klare lys harmonerer afsløring om afbrænding af tøj og 

CSR-kommunikation ikke. H&Ms forsøg på at legitimere sig igennem en fremtidig og endnu 

ikke opbyggede 2030-strategi kolliderer, og tegner sit selv klareste eksempel på CSR som et 

tveægget sværd og dermed konsekvenserne for diskrepans mellem tale og handling. 
 

Den moralske overdommer er omverdenen. De fleste mennesker ændrer ofte mening, hvilket 

vi i samfundet har svært ved at tillade, da vi kognitivt har det svært med dissonans (Thøger, 

2016). Det betyder, at vi har svært ved at holde en handling op imod en modstridende 

udtalelse uden at reagere, altså skellet mellem tale og handling (ibid.). Opleves det af 

virksomhedens interessenter, at virksomheden anvender CSR-initiativer som dække over eller 

afbøde af legitimitetsproblemer, har det en forstærkende effekt i forhold til interessenternes 

skepsis over for virksomhedens legitimitet og CSR-arbejde. Dette understreger den 

manglende risikovurdering samt transparens, som må vurderes at være et kriseeskalerende 

element i konflikten. Men hvor opstår krydsfeltet i opfattelsen af, hvad der er socialt 

acceptabelt helt præcist? H&Ms retfærdiggørelse og argumentation for afbrændingen af tøj 

ligger i særdeleshed i to parametre; Et, man ønsker ikke at gå på kompromis med 

forbrugernes sundhedsmæssige sikkerhed, og to, man ser ikke et alternativ til afbrænding og 

samtidig oplever dette som gængs handling. Omvendt argumenterer den kritiske omverden for 

de mange alternativer til afbrænding af tøj samt den manglende kommunikation herom, 

hvorfor der opstår anfægtelser om hykleri og mistanke om et økonomisk rationale fra H&Ms 

side. Her trækker omverdenen det længste strå. For ligger den umiddelbare sondring ikke i 

den manglende transparens over for omverdenen? Skal H&Ms rationale og argumentation om 

afbrænding – som værende eneste løsning, tages for gode vare, er der imidlertid ingen 

undskyldning for, at H&M har valgt at undlade at kommunikere og rapportere om 

afbrændingen af tøj. Derved samler kritikerne i omverdenen opbakning til, at H&M anklages 

for hyklerisk adfærd og at være økonomisk funderet i sin manglende transparens. 

Udgangspunktet bliver en flot grøn 2030-strategi med et tilhørende stort rum af legitimitet, som 

slår tilbage og bliver årsagen til en krise samt konsekvenserne heraf. Sagen illustrerer, at 

kommunikationen om CSR kan ramme virksomhedens troværdighed som en boomerang ved 

at udstille kløften mellem det, man siger, man gør, og det man rent faktisk gør. 
 

Afslutningsvis referer dette til afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, som angiver, at en 

krise må forstås som noget socialt konstrueret. Dette leder diskussionsafsnittet til en 

erkendelse om, at H&Ms omverden har det sidste ord – og dermed magten til at afgøre, om 

der er en krise eller ej. Men dette er der råd for, så længe virksomheden risikovurderer 

tilstrækkeligt. Skal vi søge tilbage til H&Ms reelle handling og dermed procedurer i forhold til 
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indeværende case, er det vigtigt at understrege, at uanset om afbrænding af tøj er legalt eller 

ej, er dette langt fra altid en tilstrækkelig argumentation. Er H&Ms handlinger ikke i 

overensstemmelse med omverdenens forestillinger om acceptabel adfærd, udsættes 

virksomheden for kritik, der har konsekvenser for H&Ms omdømme og i sidste ende 

overlevelse.  
 

6.1.3 Afhandlingens bidrag til forskningsfeltet 
I forlængelse af diskussionen og forinden afhandlingens anbefalinger, finder vi det væsentligt 

at præsentere en model af egen tilvirkning. I kraft af afhandlingens empiriske analyseresultater 

er det tydeligt, at teorien bekræfter en uundgåelig og tydelig sammenhæng i mellem: 

omdømme, legitimitet, krise og issues management. Denne ’naturlige’ beslægtning har 

igennem mange år været erkendt af diverse kriseteoretikere. Hvad deres fælles teoretiske syn 

ikke implicerer, er den til dels tydelige kobling til etisk stillingtagen og CSR, som et 

uomgængeligt femte ben, der i denne sammenhæng og i fremtiden vil være at finde. Coombs 

anerkender dog i en af sine seneste akademiske studier, at der findes en såkaldt CSR-baseret 

udfordring, som kan føre til en CSR-krise, som derfor beslægtes med omdømme, legitimitet, 

krise og issues management. 
 

Unægtelig, knytter etisk stillingtagen sig også tæt til et øget krisepotentiale, som analysen 

endvidere portrætterer. Fælles for alle disse grundsten er, at de omkranses af kommunikation i 

et samfund, der kan karakteriseres som et nyinstitutionelt samfund, hvor det er offentligheden, 

der tildeler en virksomhed sin legitime status eller bestemmer, at virksomheden ikke lever op 

til samfundets normative forventninger.  



 113 

 
Modellen viser, at i en krisesituation, vil en virksomheds omdømme, issues management samt 

legitimitet altid blive berørt. Foruden disse anses etisk stillingtagen ligeledes som en drivkræft 

bag en krise. Pilene understreger, at alle dele gensidigt påvirker hinanden. Den ydre stiplede 

linje symboliserer kommunikation, som omkranser hele modellen. Dette understreger, at en 

krise med tilhørende gensidig påvirkelige drivkræfter, defineres ud fra 

kommunikationselementet i en eller anden grad.  
 

Modellen kan derved betragtes som legitimitetens drivkræfter i krisesammenhæng i et 

nyinstitutionelt samfund. Vi tager således afstand fra den simplificerede anskuelse af disse 

discipliners sammenhæng, hvorved afhandlingens empiriske resultater understreger etisk 

stillingtagens bidrag til det eksisterede forskningsfelt inden for kriseteori.  
 

6.2 ANBEFALINGER 
Afhandlingens empiriskteoretiske analyse og diskussion danner grobund for udformningen af 

konkrete anbefalinger. Fælles for disse er, at de placerer sig under Issues Management som 

værende centralt for H&Ms strategiske arbejde – før, under og efter en krise. Der vil i 

anbefalingerne forekomme en vekselvirkning i mellem, hvordan H&M har håndteret 

indeværende krise, samt hvordan de i fremtiden bør kriselede og kriseforberede.  
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6.2.1 Issues management  
Resultaterne af den empiriskteoretiske analyse vidner om, at man fra H&Ms side ikke har 

vurderet afbrænding af tøj som værende et potentielt issue. Issuet er hovedsageligt affødt af 

det analyserede skel mellem tale og handling, som har givet kritikere i omverden grund til at 

anfægte, at H&M agerer hyklerisk i kraft af afsløringen om afbrænding af tøj, som står i stærk 

kontrast til virksomhedens kommunikerede etiske CSR-initiativer og nylige udspil om en grøn 

2030-strategi.  
 

Issues management handler i særdeleshed om at forudse og analysere potentielle 

problematikker og uenigheder og dermed undgå en krise (Heath, 1997). Lykkedes det ikke 

virksomheden at identificere et issue i tide, er det nødvendigt at indkredse de strategiske 

handlemuligheder, der til dels formindsker den negative påvirkning på virksomheden, og dels 

maksimerer den gavnlige konsekvens af det pågældende issue – om muligt (Chase, 1977). 

Dette var ikke tilfældet i indeværende case, trods H&M gentagende gange blev advaret om 

Operation Xs arbejde. I stedet valgte H&M fortsat at forholde sig reaktivt uden at gå i dialog, 

hvilket gav medierne frit spil til at udfolde issuet yderligere – med opbakning fra blandt andre 

kritiske forbrugere.  
 

Denne tilgang kaldes også asymmetrisk kommunikation, som er karakteriseret ved, at 

virksomheden ikke går i dialog, og udelukkende ser sagen fra egen synsvinkel ” (Hansen, 

2004). Her handler den kommunikative tilgang om at overbevise omverdenen om, at de har 

misforstået problemet. Altså en tydelig kontrast til den typiske dialogbaserede krisehåndtering, 

symmetrisk kommunikation. Asymmetri er desværre som oftest lig en kriseeskalerende faktor, 

da ”ingen kommentarerer” – bliver tolket som et klart udtryk for, at man er skyldig (ibid.). 
 

Målet er ikke at dominere offentligheden, men at monitorere forventninger fra virksomhedens 

stakeholdere og derefter dosere aktiviteter og kommunikation i henhold til potentielle issues 

(Schultz-Jørgensen, 2014.). Fra flere stakeholdere i omverdenen har der hersket en klar 

forventning om, at bæredygtighed i form af mindskelse af miljøforurening og ressourcespild, er 

noget, som H&M har ville forsøge at efterleve. Målet for virksomheden er at fremstå legitim i 

forhold til de betydende samfundstemaer (ibid.). Da afbrænding af tøj konflikter med 

omverdenens forventninger og ligeledes er direkte modstridende virksomhedens egen 

kommunikerede bæredygtighedsstrategi, skaber det anledning til at tro, at H&M ikke har 

ageret ud fra de betydende samfundstemaer – eksisterende i omverdenen. For at undgå 

potentielle kriser i fremtiden vil det derfor være afgørende, at H&M formår at sætte de 
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skiftende dagsordner i omverdenen i forhold til virksomhedens position og ageren, således 

stakeholdernes interesser og forventninger efterleves. Dette er grundlæggende for, at 

virksomheden skal pånå succes med issues management og fremover kunne beskytte 

virksomhedens omdømme og legitimitet. Den vigtigste præmis i krisehåndtering er at beskytte 

virksomhedens omdømme, hvilket afhandlingens konkrete anbefalinger tager udgangspunkt i. 

I centrum for issues management står kriseberedskab og risikovurdering.  
 

6.2.2 Kriseberedskab 
Afbrændingsskandalen kan vurderes at være et issue, som grundet manglende krisebredskab 

og risikovurdering fik lov til at udvikle sig til en krise. Derfor beror den første konkrete 

anbefaling på en forbedring af H&Ms kriseberedskab, som et ben i den overordnede 

anbefaling om øget fokus og arbejde med issues management. Coombs (2015) definerer 

kriseforebyggelse, herunder kriseberedskab, som det vigtigste led i virksomhedens 

kriseledelse, men påpeger også, at dette stadie ofte er det mest oversete. Dette kan siges at 

være tilfældet for H&M, som i første omgang ikke adresserede afbrænding som et potentielt 

issue, og i anden omgang ikke erkendte problemet og dermed valgte ikke at indgå i dialog 

med medier og offentligheden. Håndteringen taler sit tydelige sprog, og vidner om et 

konsekvensfyldt og utilstrækkeligt kriseberedskab.  
 

Ifølge Coombs (2015) er den bedste håndtering af krisen at forebygge den. Identifikation af 

issues handler om at identificere potentielle kløfter imellem organisatorisk praksis og 

stakeholdernes forventninger. Værktøjerne til at identificere et issue skal både være af ekstern 

og intern karakter, så de kan identificere en indre eller ydre påvirkning, der potentielt kan 

katalysere en krise (ibid.). Med resultaterne af den empiriske analyse i betragtning, anbefales 

H&M at tilrette virksomhedens kriseberedskab ud fra Coombs’ seks kriseforbyggende 

elementer; 1) diagnosticering af svagheder, 2) bedømme issue og potentiel krisetype, 3) 

udvælge og træne kriseteam, 4) udvælge og træne specifikke talspersoner, og 6) bedømme 

og teste eget krisekommunikationssystem (Coombs, 2014, s. 66).   
 

Grundlæggende, for at forbedre virksomhedens kriseberedskab, er det kriserkendende 
aspekt afgørende for at kunne diagnosticere svagheder og adressere issues og dermed 

krisetruende faresignaler i omverdenen. Dette skal ses som fundament til at kunne aktivere en 

kriseplan. Det kræver således, at H&M erkender, at omverdenen har magten til at afgøre, hvor 

vidt der er tale om en krise eller ej Opnår H&M ikke denne erkendelse i arbejdet med 

kriseledelse, vil chancen for en krise tilsvarende denne være betydeligt større.   
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Dialog skal ligeledes inkluderes som en central del af H&Ms kriseberedskab og -håndtering, 

da afbrændingsskandalen vidner om den manglende kommunikation fra H&Ms side som 

værende en kriseeskalerende faktor, da kritikkere i omverdenen har betragtet tavsheden som 

god grund til at anfægte hyklerisk adfærd med et tilhørende økonomisk rationale. Anbefalingen 

skal derfor lyde på, at H&M i fremtidige krisesituationer skal tage alle mediers henvendelser 

alvorlige og samtidig forsøge selv at komme til orde. Symmetrisk kommunikation, 
karakteriseret ved åben og ærlig kommunikation til virksomhedens stakeholder, skal være 

centraliseret i H&Ms fremtidige kriseberedskab. Symmetrisk kommunikation anbefales 

endvidere idet, at det bidrager til at formidle, hvad der er sket og forklare, hvordan 

virksomheden forholder sig til den pågældende situation (Hansen, 2004). For en virksomhed 

gælder det om at have overskud til at lytte til omverdenens kritiske syn på krisen. Dette vil 

endvidere være en måde hvorpå, H&M proaktivt kan argumentere for og tilpasse sine 

handlinger og dermed forsøge at mindske omverdenens opfattelse af skellet mellem tale og 

handling. I en krise drejer det sig altså ikke om at overbevise omverdenen om, at de tager fejl, 

men at overbevise sig selv om, hvordan problemet reelt forholder sig, og hvilket ansvar man 

bør påtage sig.  
 

Yderligere anbefales det, at H&M nedsætter et dansk kriseteam, som kan sikre, at 

kommunikationen er konsistent og sandfærdig. En hidtil hierarkisk kommunikation på tværs af 

landegrænser, har under skandalen betydet, at H&M konstant har ageret reaktive og således 

været på bagkant med medierne og offentlighedens kritik. Dette kan hovedsageligt ses som et 

resultat af manglende talspersoner med mandat til at udtale sig. Et dansk kriseteam vil kunne 

bidrage til at adressere issues på det individuelle marked, og derefter hurtigt søsætte en 

kriseplan. Et lokalt kriseteam vil med kendskab til det danske marked, proaktiv kunne opdage 

krisetruende elementer i H&Ms omverden og dermed ikke hindre krisen – men forhindre 

potentielle risici i at blive værre. Her drejer det sig om at have øje for det farvand, som 

virksomheden navigerer i, bestående af mangeartede holdninger og samfundstematikker. Et af 

kriseteamets primære opgaver vil være kontinuerligt at risikovurdere gennem scanning af 

samfundsholdninger, hvilket den næste anbefaling dykker nærmere ned i. 
 

Afgørende for virksomheder er at have en proaktiv tilgang til krisehåndtering og sørge for, at 

der er iværksat et system, der kan scanne og monitorere issues og krisesignaler. Coombs 

definerer dette ved ’Crisis-sensing mechanism’ (CSM) (Coombs, 2015). CSM bygger 

hovedsageligt på issues management, stakeholder management og risikovurdering. 

Risikovurdering handler om at analysere faresignaler og trusler i virksomhedens omverden 

og vurdere, hvor vidtrækkende konsekvenser de identificerede issue(s) kan få for 
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virksomheden. Coombs (2014) opdeler issues i ’likelihood’ og ’impact’ – hvor likelihood referer 

til sandsynligheden for, at truslen udvikler sig til en krise, og impact er et udtryk for, hvilken 

effekt en krise kan have på virksomhedens stakeholders. En risiko bliver til en krise, når der er 

et unormalt højt fokus, som kan provokere risikoen og gøre det til en krise (Coombs, 2015). En 

klar anbefaling vil derfor være, at H&M i fremtiden formår at risikovurdere tilstrækkeligt for 

derved at kunne forhindre issues i at få momentum, herunder offentligt kendskab og 

mediedækning. 
 

Effektiv risikovurdering handler om at gøre risici til noget, som virksomheden er åben og 

transparent omkring. Den største fare ved en risiko eller et issue er, når dette er ukendt for 

virksomhedens stakeholdere. Transparens og kommunikation om risici bidrager i stedet til at 

mindske chancerne for en potentiel kommunikationskrise (Coombs, 2012). Her er det 

essentielt at trække på offentlighedens manglende kendskab til H&Ms procedurer om 

afbrænding af tøj som værende en af sagens kriseeskalerende elementer. Centralt bliver 

derved afhandlingens pointe om – transparens som adgangsgivende til legitimitet. Det 

anbefales derfor, at H&M forsøger at blive mere transparent, særligt i alle etiske og CSR-

relaterede initiativer ved i fremtiden at kommunikere åbent om risici. Dette vil sikre, at 

stakeholderne er informeret om argumentationen for virksomhedens reelle handlinger og 

bevidst om, hvad disse risici betyder, uagtet om de strider mod virksomhedens øvrig strategi. 

Denne anbefaling peger tilbage på kommunikation, som værende afgørende for, at aktuelle 

risici ikke er ’ukendte’ for H&Ms stakeholdere. Moralen er, at man skal kommunikere åbent og 

ærligt uagtet den gældende krisetype, da det vurderes, at lukket, skjult eller uærlig 

kommunikation aldrig vil gavne krisesituationen. En virksomheds handlinger og 

kommunikation skal kunne tåle offentlig omtale, og dette er specielt ledelsens ansvar. 

Omdømmet svækkes, når virksomhedens stakeholdere eksponeres for uønsket og 

unødvendige risici, eller når en virksomhed tilsvarende H&M aktivt forsøger at undgå et issue, 

som, stakeholdere i omverdenen ønskede, skulle have været adresseret (Coombs, 2012).  
 

H&M vil ikke internt kunne afgøre alle former for risici, hvorfor denne del af kriseberedskabet 

kræver, at der indsamles større mængder data om virksomhedens omverden. Behandling af 

disse data skal bruges til at bestemme relevante risici, opfange potentielle issues, og dermed 

lure krisesignaler i H&Ms omverden. Det anbefales derfor, at H&M indsamler tilstrækkeligt 

data på de individuelle markeder, som udover at scanne for potentielle issues, vil kunne 

frembringe know how om de betydende samfundstemaer, kritiske tendenser i offentligheden 

og målgruppekendskab. Dette leder os tilbage til vurdering af likelihood og impact, som 
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væsentlige for at adressere issuets omfang i form af effekt og krisepotentiale, som er et af 

fundamenterne i Coombs kriseteori.  
 

Hemmeligheden bag krisekommunikation handler ikke om god eller dårlig kommunikation – 

den handler om at forhindre det dårlige i at blive værre (Schultz-Jørgensen, 2014). Som nævnt 

indledningsvist er målet for virksomheden at fremstå legitim i forhold til de betydende 

samfundstemaer. Det handler om at formindske den negative påvirkning og dels maksimere 

den gavnlige konsekvens af det pågældende issue. Nedenfor findes anbefalingerne i en 

opsummeret model.  
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6.3 KONKLUSION 
 

 
 
 
 
 

 Etisk stillingtagen er blevet en nødvendighed, som fordrer nye forretningsbetingelser og 

vidner om den nye organisatoriske virkelighed, der med sig bringer bæredygtighedslogikken. 

Disse institutionelle ændringer har ændret præmisserne for, hvordan der opnås legitimitet i 

feltet. Det kan ses som en forbunden udvikling, der på den ene side stiller forbrugerne, som er 

blevet mere bevidste i deres valg og fravalg, og på den anden side aktørerne, der både etisk 

og moralsk samt såvel økonomisk forsøger at tilpasse sig denne nye organisatoriske 

virkelighed, ud fra de i dag eksisterende og tilgængelige handlemuligheder.  
 

Centralt er at hæfte sig ved ordet udvikling, som både fortæller noget om den måde, som 

markedet forandrer sig på, men også, hvordan dette er indrettet rent institutionelt. For trods 

bæredygtighedslogikkens udviklende og stadigt mere dominerende rolle i feltet, er markedet 

endnu ikke et sted, hvor bæredygtighedslogikken vil kunne dominere ensidigt. 

Markedslogikkens fortsatte dominans kan ses som et resultat af, at en stor mængde 

forbrugere stadig er drevet af pris, egennyttemaksimering og lyst til forandring. Ligeledes er 

bæredygtige produkter og services ikke tilgængelige i et tilstrækkeligt omfang, hvilket blandt 

andet har en betydning for forbrugernes oplevede værdi for pengene. Det betyder, at H&M må 

forsøge at favne både markeds-, forandrings- og bæredygtighedslogikken i sin strategiske og 

konkurrencedygtige tilstedeværelse. Her følger den udfordring, der ligger i at kunne operere 

under konkurrerende logikker, som med forskellige og konfliktende rationaler, kan skabe 

tvetydighed for forbrugerne – og samtidig incitament til at blive kigget efter i kortene.    
 

I kølvandet lurer de kommunikative udfordringer som følge af, at H&M forsøger at tilpasse sig 

de institutionelle ændringer feltet i ønsket om at opnå og styrke sin legitimitet. For selvom en 

proaktiv CSR-indsats skulle synes at være den rigtige strategiske vej at gå, i en virkelighed 

med etisk stillingtagen i højsædet, må udfordringerne ikke undervurderes. Den strategiske 

kommunikation om etisk stillingtagen, herunder CSR og bæredygtighed, har gennem 

afhandlingens analyse vist sig som et flydende element, som både agerer kommunikativt 

vidundermiddel til at styrke omdømme og legitimitet, men samtidig skaber incitament for kritik 

fra omverdenen, som adresserer potentielle issues. Lige netop dette gjorde sig gældende for 

 

I lyset af H&Ms afbrændingsskandale analyseret som værende en CSR-krise, kan det 

konkluderes, at H&M står over for store kommunikative udfordringer. Dette er båret frem af 

en rolle som global grøn frontløber i branchen, som har skabt incitament for øget 

opmærksomhed fra omverdenen og bekræftet CSR som værende et tveægget sværd.  
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H&M, som blev afsløret i ikke at leve op til egnede kommunikerede standarder. Udfordringerne 

danner for alvor grobund, da Operation Xs afsløringer om afbrænding af tøj offentliggøres, op 

imod en 100 procent bæredygtig 2030-strategi kommunikeret af H&M umiddelbart et par 

måneder forinden. Anfægtelser om hyklerisk adfærd, økonomisk spekulation og 

legitimitetsdække ryster i omverdenen. Skellet mellem organisatorisk praksis og 

stakeholdernes forventninger bliver tydeliggjort, og netop her bliver krisens kerne at finde.  
 

Diskrepansen mellem tale og handling får sin tilblivelse i krydsfeltet mellem H&M og 

omverdenens forståelse af, hvad der opfattes som socialt acceptabelt. Fra H&Ms side 

argumenteres der for gængs handling i branchen, mens omverdenen mener, at en bæredygtig 

grøn 2030-strategi kolliderer med tøjafbrænding, som værende direkte CSR-modstridende. 

Tilmed har H&M ikke kommunikeret om tøjafbrændingen, hvilket peger i retningen af 

manglende transparens. Problematikken opstår endvidere i, at H&M på forkant forsøger at 

legitimere sig gennem en fremtidig strategi, som endnu ikke er søsat, men som i stedet pynter 

i et etisk regi som en form for window dressing og genvej til legitimitet.  
 

H&Ms omfattende CSR-kommunikation kom således til at fremstå som et dække for at 

efterleve offentlighedens forventninger. For H&M, betød en proaktiv grøn strategi dermed, at 

CSR blev et selvpromoveringsparadoks, der, grundet manglende og ikke mindst fejlende 

kommunikation, endte i en krise, både af CSR, kommunikativ og legitim karakter. 
 

Hidtil har der hersket rørende enighed om, at CSR er det perfekte middel til proaktivt at 

håndtere problematikker og udfordringer og dermed etisk positionere sig som en 

samfundsansvarlig virksomhed. Men udviklingen indenfor CSR og virksomheders brug af 

selvsamme, har sidenhen vist sig at medføre krisefremmende elementer. Indeværende 

afhandling dokumenterer de mange risici, der følger med CSR. Dette er et resultat af, at der 

med virksomhedens eksplicitte og strategiske kommunikeren om CSR følger forventninger fra 

omverdenen, som, hvis ikke overholdes, kan være krisefremmende. Afhandlingens teoretiske 

tilgang fremhæver ligeledes, at det er offentligheden, der som moralsk overdommer, afgør om 

virksomheden holder, hvad den lover. I dette forhold bestemmes H&Ms legitimitet af den 

mængde tillid, som H&Ms interessenter tillægger virksomheden. I den forbindelse kan det 

konkluderes, at opstår en potentiel anledning til at anfægte hykleri eller diskrepans mellem tale 

og handling, skaber det unægtelig incitament for, at både medier og omverdenen kan 

konstruere og iscenesætte en krise tilsvarende denne.  
 

Yderligere kan det konkluderes, at utilstrækkelig issues management og manglende 

risikovurdering fra H&Ms side har været kriseeskalerende faktorer i skandalen. H&M forsøgte 
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at håndtere skandalen ved indledningsvist at anvende responsstrategien ’benægtelse’ og 

derved fremstå uvidende i ønsket om at eliminere krisen. Da kritikken optrappes og krisen 

udvikler sig, skifter H&M til ’retfærdiggørelse’ med argumentet om, at man ikke har ønsket at 

gå på kompromis med forbrugersikkerheden, hvorfor man hellere har ville afbrænde tøjet frem 

for at sælge eller genbruge dette. Denne krisehåndtering samt tilhørende argumentation går 

ikke rent hjem hos omverdenen, som uagtet procedurer, ikke mener, at der foreligger en 

fornuftig argumentation for, at H&M ikke har kommunikeret om afbrændingen af tøj, men i 

stedet hemmeligholdt dette. Kritikkere i omverden udnytter således H&Ms manglende 

kriseberedskab, herunder risikovurdering, samt fejlende kommunikation og samler opbakning 

til at anklage H&M for manglende transparens og hyklerisk adfærd. De kommunikative 

udfordringer bliver dermed flere, og da H&M ikke erkender krisens omfang, skaber dette 

anledning til at tro, at anfægtelserne har eksistensberettigelse. H&Ms ageren rejser derved 

naturligt spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden kan anklages for at have skjulte hensigter 

bag de etablerede og kommunikerede etiske og bæredygtige initiativer, hvilket må 

konkluderes at være en af afhandlingens væsentligste kommunikative udfordringer, da dette 

issue i særdelshed også implicerer H&Ms fremtid.  
 

Ser vi på udviklingen i et makroperspektiv, kan det konkluderes, at transparens i 

virksomhedens etiske stillingtagen kan ses som adgangsgivende til legitimitet. Det frembringer 

en væsentlig pointe om, at H&M med en klar kommunikation om afbrændingen af tøj, kunne 

have sikret transparens i virksomhedens procedurer og etiske stillingtagen, hvilket potentielt 

kunne have minimeret risikoen for en krise ved at fjerne spekulationer om hemmeligholdelse 

samt anfægtelser om et økonomisk rationale, og dermed beskyttet H&Ms legitimitet. 

Transparens kan derfor konkluderes at være en essentiel del af etisk stillingtagen, da det 

bidrager til at eliminere issues, og i stedet for at være krisefremmende, rummer et stort 

legitimitetspotentiale til gavn for virksomheder i et felt med institutionelle forandringer. 
 

Yderligere understreger udviklingen i feltet, de forventningerne, der foreligger fra omverdenen 

om, at der skal være konvergens mellem H&Ms økonomiske, sociale og miljømæssige 

hensyn, således profitmaksimering ikke overskygger de etiske forpligtelser. Det fortæller 

endvidere noget om mangfoldigheden af stakeholdere, og hvordan disse, i kraft af 

institutionelle ændringer, løbende bør prioriteres. H&M må konstant tage højde for, hvad de 

forskellige interessenter vægter højst i vurderingen af H&Ms legitimitet. Dette kan ud fra de 

analyserede interessentgrupper, med tilhørende omskiftelige relationer, konkluderes at være 

en kompleks proces, hvor der følger en række kommunikative udfordringer i kraft af 

interessenternes forskellige og skiftende interesser og krav. 
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Slutteligt er det relevant at konkludere på afhandlingens anbefalinger. Uagtet om skandalen 

udviklede sig til en krise, bør dette ses som en læringsproces for H&M, som kan bidrage til at 

imødekomme kommunikative udfordringer samt styrke H&Ms krisebredskab i fremtiden. Som 

afhandlingens anbefalinger fremhæver, kan issues management medvirke til at forudse og 

analysere potentielle problematikker og uenigheder, og dermed undgå eller forsøge at 

minimere faren for, at H&M havner i en krise indenfor samme tematik. For at imødekomme de 

kommunikative udfordringer, der følger med etisk stillingtagen, skal H&M i fremtiden forsøge at 

monitorere virksomhedens stakeholdere samt dosere aktiviteter og kommunikation i henhold til 

potentielle issues. Identifikation af relevante issues kan bidrage til at identificere potentielle 

kløfter mellem organisatorisk praksis og stakeholdernes forventninger. Centralt er dermed, at 

H&M formår at sætte de skiftende dagsordner i omverdenen i relation med virksomhedens 

position og ageren, således at stakeholdernes interesser og forventninger efterleves. Dette er 

grundlæggende nødvendigt for, at H&M skal opnå succes med issues management og 

fremover kunne beskytte virksomhedens omdømme samt legitimitet.  
 

I sin helhed kan vi ud fra afhandlingens resultater konkludere, at der med etisk stillingtagen 

både følger et stort succespotentiale med et betydeligt rum af legitimitet, men også 

kommunikative udfordringer forbundet med en kriserisiko. Afbrændingsskandalen illustrerer, at 

strategisk kommunikation om CSR kan ramme virksomhedens troværdighed og legitimitet som 

en boomerang ved at udstille kløften mellem dét, virksomheden siger og dét, virksomheden 

rent faktisk gør. Med omverdenen som moralsk overdommer og deres magt til at bestemme, 

om der er en krise eller ej, må virksomheder – herunder H&M, nøje vurdere sin kommunikation 

om etisk stillingtagen. Virksomheder må således tage stilling til, om de tør tage chancen og 

kommunikere visionært om CSR, hvilket potentielt kan medføre en styrket legitimitet og 

markedsposition, eller omvendt skade legitimiteten gennem det øgede incitament for kritik fra 

medierne og offentligheden. Alternativ er, at virksomheden vælger at begrænse sin CSR-

kommunikation til et omfang, som virksomheden er sikker på at kunne efterleve, for derved at 

minimere risikoen for kritik. Dette vil kræve, at virksomheden indfinder sig med, at den legitime 

markedsposition ikke styrkes i det højst mulige omfang.   

 

Som konkluderet indledningsvist er etisk stillingtagen blevet en nødvendighed, som man som 

aktør i dag ikke kan se sig fri af, hvis man i fremtiden ønsker at være konkurrencedygtig og 

opnå legitimitet. Men som med næsten ethvert succespotentiale følger også en risiko, hvilket 

indeværende afhandling er sit klareste eksempel på. Dette stiller krav til, at virksomheder der 

arbejder proaktivt med CSR, klæder sig på til at håndtere de kommunikative udfordringer der 

følger. 
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