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Sammanfattning 

Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av 

marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Det blir en paradox då företag 

ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. För 

en tid sedan släppte Uppdrag Granskning ett reportage där det framkom att klädjätten H&M 

rutinmässigt bränt nyproducerade kläder. Uppsatsen syftar till att undersöka hur budskap i form 

av text och visuell kommunikation används för att övertyga och påverka i Hennes & Mauritz 

externa miljökommunikation på företagets webbplats. Frågeställningarna som ställts är följande; 

 

1. Vilka retoriska budskap är framträdande? 

2. Hur framträder dessa?  

3. Vilka visuella argument tillämpas?  

4. Hur profilerar företaget sig som hållbara i miljöfrågor? 

 

För att besvara uppsatsens frågeställning har en kvalitativ kritisk retorikanalys- samt den 

visuella retorikanalysen tillämpats på mitt material. 

 

Texterna använder motsatsförhållanden. Konsumtion och produktion är två motsatser som 

måste mötas och förenas i argumentationen. Hur mode och kläder påverkar vårt klimat och vår 

miljö negativt går att lösa, genom att återvinna och inte kasta kläder på soptippen. Sändaren, 

alltså H&M har tidigt definierat problemet åt dess mottagare, det vill säga konsumenten och på 

så sätt utesluts produktionen ur argumentationen. Att återvinna kläder blir alltså det enda 

(sanna) alternativet för hållbarhetsarbetet. Tesen från ”hållbart mode” etablerar tidigt i texten 

”vi vill” som blir ”vi gör” till ”ni kan” sedan ”vi tillsammans” och avslutas med ”du vill” som 

en sista uppmaning till mottagaren. Rollerna kastas på så vis om. Budskap förstärks genom 

stilfigurer som är ett medel för att förklara, förtydliga och framhäva. Stilfigurer kan också 

användas för att få publiken att se på företeelsen ur en bestämd vinkel. Som användningen av 

metaforen ”ge sina kläder nytt liv” och kontrasteras av begreppet ”soptippen”, som 

representerar ett större problem förpassat till ett ting, en synekdoke som anspelar på delen av det 

hela. Definitionstopiker används då ”hållbart” och ”hållbara källor” utgör nyckelord som 

utelämnas och anspelar på mottagarens tolkning genom begreppets positiva associationer och 

argument kan legitimeras utan vidare förklaring. Priset utgör kausaliteten mellan marknad och 

miljö och är talande för de motsättningar som modebranschen möter idag. Budskapet som 

implicit läggs fram är den att pris och hållbarhet kan förenas. H&M erbjuder det bästa av två 

världar.  

 



 

 

Den visuella analysen av bilden påvisar samt upplyser och fungerar som komplement till 

texten. Modellerna bär upp jeans, det mest resurskrävande plagget med stolthet som en positiv 

effekt av att göra rätt, att återvinna och återanvända. Den visuella analysen av filmens 

framställning bygger på den doxa som är rådande i samhället. Budskapet berör våra känslor om 

ansvar och frihet. 

 

Företaget profilerar sig genom ethos-argumentation för att legitimera sig som ett medvetet 

företag gentemot sina intressenter. Genom att kategorisera konkurrenterna och själv ta avstånd 

från kategoriseringen ”modebranschen” - pekar företaget på sin storlek som fördel. Sändaren 

vill framstå som förnuftig och kunnig i frågan, välvillig genom att upplysa och bidra, samt 

dygdig då moral står i fokus och uppfyller därigenom kriteriet för en god talare. Att de flesta 

argument bygger på sändarens ethos kan vara ett resultat av ett anseende som gått förlorat. 

 

Nyckelord: Extern Miljökommunikation, Profilering, Visuell Kommunikation, Retorik, Kritisk 

Retorikanalys 

 

Abstract 

Sustainability and environmental communication have increasingly become an important part of 

marketing, profiling and brand building at companies. It becomes a paradox when companies 

communicate sustainability while being profitable in today's consumer society. Recently, 

”Uppdrag Granskning” released a documentary showing that the clothing giant H&M routinely 

burned newly manufactured clothes. The aim is to investigate how messages in the form of text 

and visual communication are used to convince and influence in Hennes & Mauritz's external 

environmental communication on the company's website. The questions raised are as follows: 

 

1. What rhetorical messages are prominent? 

2. What are these? 

3. What visual arguments are applied? 

4. How does the company profile itself as sustainable in environmental matters? 

 

In order to answer the essay's question, a qualitative critical rhetorical analysis and the visual 

rhetorical analysis have been applied to my material. 

 

The texts uses opposite conditions. Consumption and production are two opposites that must 

be met and combined in the argumentation. How fashion and clothing affect our climate and our 

environment negatively can be solved by recycling and not throw clothes into the garbage. The 



 

 

sender, H&M, has thus defined the problem early, when excluding production from the 

argument. Recycling of clothing becomes the only (true) option for sustainability. The text 

"Hållbart Mode" thesis establish early in the text "we want" that becomes "we do" to "you can" 

then "we together" and end with "you want" as a last call to the receiver. The roles are reversed 

and replaced. Messages are enhanced by style characters that are a way to explain, clarify and 

highlight. Style figures can also be used to make the audience look at the phenomenon from a 

certain angle. The use of the metaphors "give your clothes new life" contrasts with the 

term "dumpster", which represents a bigger problem then the thing in itself, when the figure 

synekdoke are used. "Definitionstopiker" are used when "sustainable" and "sustainable sources" 

constitute keywords that are omitted and reflect on the recipient's interpretation through the 

concept's positive associations and arguments can be legitimized without further explanation. 

The price represents causality between the market and the environment, shows the 

contradictions that the fashion industry faces today. The implicit message is that price and 

sustainability can be combined. H&M offers the best of both worlds. 

 

The visual analysis of the image serves as a complement to the text. The models wear 

jeans, the most resourceful garment with pride. As a positive effect of doing right, to recycle 

and reuse. The visual analysis of the film is based on the doxa prevailing in society. The 

message speaks to our feelings of responsibility and freedom. 

 

The company profiles through ethos argumentation to legitimize itself as a conscious 

company towards its interests. By categorizing the competitors and even distancing themselves 

from the categorization "fashion industry" - the company points to its size as an advantage. The 

sender wants to appear rational and knowledgeable in the matter, benevolent by enlightening 

and contributing, as well as virtuous as moral is in focus, thereby fulfilling the criterion of a 

good speaker. The fact that most arguments are based on the sender's ethos may be the result of 

a reputation lost. 

 

Keywords: External Environmental Communication, Profiling, Visual Communication, Rhetoric, Critical 

Rhetorical Analysis 
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1.  INLEDNING 

 

Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av 

marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Detta är en paradox då 

företag både ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens 

konsumtionssamhälle. Hennes & Mauritz skriver på sin webbplats; 

 

”Alla våra varumärken har sin egen unika identitet. De förenas av passionen för mode, 

design och kvalitet samt ambitionen att klä kunderna på ett hållbart sätt.”  

(H&M-gruppen i korthet, u.å) . 

 

En ökad medvetenhet har gjort att allmänheten allt mer ställer krav på att företag tar sitt 

ansvar. Därför blir det viktigt för klädjättarna att kommunicera företagets utmärkande 

värderingar och åtgärder i hållbarhetsarbetet (Berglund & Boson: 2010, s. 15). Idag 

bidrar media både med förutsättningar, nackdelar och villkor för företagens 

kommunikation. Nätet erbjuder ständiga uppdateringar. Innehåll sprids via traditionella 

medier till sociala medier eller tvärtom samtidig som de traditionella papperstidningarna 

allt mer flyttat ut på webben och sänder webb-tv, så börjar SVT och SR allt mer att 

producera texter för webben. Det skapar öppnare diskussionsplattformer där 

konsumenter kan kritisera och ifrågasätta. Det i sin tur ökar kraven på företag att aktivt 

driva en allt mer öppen dialog, att kommunicera, uppdatera, informera och övertyga 

(Fors-André & Ronge: 2015, s.78). 

 

Klädjätten Hennes & Mauritz - ett företag som allt oftare förekommer och omnämns i 

samband med rubriker som ”blåsväder” och ”igen”. Efter en sökning på Hennes & 

Mauritz/H&M tillsammans med sökorden ”blåsväder” och ”kris” i mediearkivet 

Retriever fick jag fram 543 artiklar bara från år 2018. Det vill säga från 2018-01-01 till 

och med dagens datum 2018-03-27. Just nu berör mycket av medias rapporteringar det 

faktum att H&M rasar på börsen för att företaget inte hängt med i svängarna när det 

kommer till e-handel. Vissa vill dock hävda att det också har att göra med den fråga 

som många ställt, - hur många gånger klädjätten kan hamna i blåsväder innan det får 
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faktiska konsekvenser för företaget 
1
. Kritiken har många gånger kommit att handla om 

hur H&M som ett stort företag med makt sänder ut skeva budskap. Företaget har 

anklagats för rasism
2
, könsstereotypa kläder för barn

3
, ogenomtänkta samarbeten

4
, 

underviktiga plus-size modeller
5
 och retuscherade modeller

6
. Företagets handlingar 

kritiseras också då de anklagas för slavlöner
7

, barnarbete och ohållbara 

arbetsförhållanden i fabriker med gifter 
8
. Även hållbarhetsarbetet har blivit starkt 

ifrågasatt då det framkom att klädjätten bränner flera ton varor varje år 
9
 men samtidigt 

driver kampanj för vikten av återbruk och att återvinna textilier. Det har alltså inte bara 

blåst, det har stormat kring H&M.  

 

                                                 
1
 Nilsson Thomas. 15 januari 2018. Så påverkas H&M:s varumärke av den pågående krisen. Resumé. 

Hämtad 2018-03-23. Från https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/01/15/sa-paverkas-hms-

varumarke-av-den-pagaende-krisen/ 

2
 Öhrn Clara. 8 januari 201811:13. H&M anklagas för rasism efter ny barnkollektion. Aftonbladet. 

Hämtad 2018-03-23. Från https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VR1zkJ/hm-anklagas-for-rasism-efter-

ny-barnkollektion  

3
 Sund Helena. 7 sep 2017 kl 15.53. Ilska mot H&M:s barnkläder: ”Pinsamt”. Expressen. Hämtad 2018-

03-23. Från https://www.expressen.se/dinapengar/ilska-mot-hochms-barnklader-pinsamt/ 

4
 Johansson Filip. 22 dec 2017 kl 16.16. Alexander Bard efter kritiken: "Vill inte ha med H&M att göra”. 

Expressen. Hämtad 2018-03-25. Från https://www.expressen.se/nyheter/alexander-bard-efter-kritiken-

vill-inte-ha-med-hochm-att-gora/ 

5
 Färlin Mårten. 6 september 2017. H&M i blåsväder om plus size-bilder: ”Modellerna är inte det minsta 

plus size”. Resumé. Hämtad 2018-03-23. Från https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/09/06/hm-i-

blasvader-om-plus-size-bilder-modellerna-ar-inte-det-minsta-plus-size/ 

6
 Pozar Irena. 14 apr 2015 kl 15.05. H&M i kritikstorm efter baddräktsbilder. Expressen. Hämtad 2018-

03-23. Från https://www.expressen.se/noje/hm-i-kritikstorm-efter-baddraktsbilder/ 

7
 Silver Henrik. 6 februari 2018 11.00. Uselt betalt i textilföretagens nya låglöneparadis. Svt Nyheter. 

Hämtad 2018-03-25. Från https://www.svt.se/nyheter/utrikes/uselt-betalt-i-textilforetagens-nya-

lagloneparadis 

8
 Hellberg Ludde. 9 mar 2018 kl 17.33. Läckt rapport från H&M avslöjar nu stora brister. Expressen. 

Hämtad 2018-03-25. Från https://www.expressen.se/nyheter/lackt-rapport-fran-hochm-avslojar-nu-stora-

brister/ 

9
 Åkerblom Andersson Tobias. Fegan Ali. 23 november 2017 15.18. H&M bränner helt nya kläder i 

Sverige. Svt Nyheter. Hämtad 2018-03-25. Från https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/h-och-m-

branner-helt-nya-klader-i-sverige 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VR1zkJ/hm-anklagas-for-rasism-efter-ny-barnkollektion
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VR1zkJ/hm-anklagas-for-rasism-efter-ny-barnkollektion
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/uselt-betalt-i-textilforetagens-nya-lagloneparadis
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/uselt-betalt-i-textilforetagens-nya-lagloneparadis
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/h-och-m-branner-helt-nya-klader-i-sverige
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/h-och-m-branner-helt-nya-klader-i-sverige
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För en tid sedan släppte Uppdrag Granskning
10

 (2017-11-22) ett reportage om H&M i 

Sverige. Det hade då, bara en månad tidigare (2017-10-15) rapporterats om att H&M i 

Danmark rutinmässigt bränner nyproducerade kläder 
11

. Uppdrag Gransknings reportage 

skulle visa att H&M i Sverige var det klädföretag som brände mest varor - under 2016 

har klädjätten bränt 19 ton. Alltså mer än H&M i Danmark. 

 

Företag jobbar hårt och betalar dyrt för varumärkets kärnvärden. Som i många av 

klädjättarnas fall vill föra fram budskapet om en hållbar verksamhet, ett hållbart mode 

som ett led i samhällets hållbara utveckling.  

 

1.1 Syfte & Problemformulering 

Vikten av ett varumärkes kärnvärden vilar på de budskap som företaget sänder ut. 

Miljömedvetenhet är idag framgångsfaktorer för klädjättarna. Det är ett intressant 

område därför att linjen mellan marknad och miljö är tunn, och samtidigt är 

kommunikationsområdet komplext och kräver god retorik. En förtroendekris är 

obalansen mellan företagets ord och handling. Som tidigare nämnts påverkas företag av 

att medier ständigt granskar och rapporterar vilket medför att företag behöver vara allt 

mer öppna, tillgängliga och övertygande i deras kommunikation, inte minst för att 

förebygga förtroendekriser och samtidigt bygga ett starkt varumärke med fasta 

kärnvärden som inte kan rubbas av negativ medierapportering. 

 

Mina frågeställningar växte ur intresset för hur företagens externa miljökommunikation 

kan tänkas vara beroende av kommunikationen ur två aspekter: dels eftersom 

miljöfrågor och klimatfrågor är något så stort och ogripbart. Och dels då företag ska 

kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. 

                                                 
10

 SVT. Uppdrag Granskning. Sändes klockan 20 i SVT1 och SVT Play onsdagen den 22 november 

2017. Från https://www.svtplay.se/video/15966586/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-18-

avsnitt-14  

11
 Åkerblom Andersson Tobias. 15 oktober 2017 08.59. H&M bränner tonvis med nya kläder. Svt 

Nyheter. Hämtad 2018-03-20. Från  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/h-och-m-branner-tonvis-med-nya-

klader 

https://www.svtplay.se/video/15966586/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-18-avsnitt-14
https://www.svtplay.se/video/15966586/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-18-avsnitt-14
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/h-och-m-branner-tonvis-med-nya-klader
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/h-och-m-branner-tonvis-med-nya-klader
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Uppsatsen syftar till att undersöka hur budskap i form av text och visuell 

kommunikation används för att övertyga och påverka i Hennes & Mauritz externa 

miljökommunikation på företagets webbplats. Frågeställningarna lyder således;  

 

1. Vilka retoriska budskap är framträdande? 

2. Hur framträder dessa?  

3. Vilka visuella argument tillämpas?  

4. Hur profilerar företaget sig som hållbara i miljöfrågor? 

1.2 Disposition 

Inledningsvis följer en kort bakgrundsbeskrivning av konsumtionen och produktionens 

påverkan på miljö och klimat. Sedan kartläggs det teoretiska ramverket som går igenom 

uppsatsens olika delar för en bredare överblick över det aktuella området och 

uppsatsens utgångspunkter. Det vill säga extern miljökommunikation, retorik och 

visuell kommunikation. Sedan följer tidigare forskning för att placera min analys i 

förhållande till vad som tidigare gjorts inom området. Under metodavsnittet går jag 

igenom retoriken och den visuella kommunikationens roll i uppsatsen samt beskriver 

den analysmodell som använts för att analysera Hennes & Mauritz externa 

miljökommunikation. Under urval motiverar jag valet av material och redogör för vad 

som ska analyseras. Detta mynnar ut i en analysmall som tillämpas på materialet och 

sedan följer sammanfattning och resultat. 

 

1. 3 Mode, miljö & mål 

Ett klädesplagg går igenom flera steg som påverkar vår miljö. I dagsläget finns det 

ingen storskalig tillverkning av textil som är miljömässigt hållbar skriver Sveriges 

konsumenter (Sveriges Miljömål, u.å). Textilproduktionen kräver stora mängder vatten 

då våra plagg till större delen görs av bomull. Nästan 20 700 liter vatten används för att 

tillverka en T-shirt. För att bekämpa insekter och ogräs används dessutom mängder av 

bekämpningsmedel som även det skadar både miljön och de människor som arbetar 

med bomullen. I produktionens alla steg används också kemikalier, dels för färgning av 

plaggen, transport och tryckning. – Varje år köper genomsnittssvensken ungefär 13 kilo 

kläder och åtta kilo kläder kastas i soporna, informerar Jennie Johansson 

verksamhetsledare för Stockholm Stadsmissions butik Remake till Naturvårdsverket 
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(Naturvårdsverket, 2017). Marknaden för kläder och skor kommer på en tredjeplats av 

de marknader med störst klimatutsläpp. På förstaplats kommer fordonsbränsle och på en 

andraplats följer köttkonsumtionen. Dessa tre marknader står tillsammans för drygt 80 

procent av utsläppen från hushållens konsumtion rapporterar Konsumentverket (2017; 

9). I rapporten framgår det också hur konsumenterna upplever sina möjligheter till 

miljövänligare val. Konsumenterna anser att kläder och skor är en av de marknader där 

det är sämre förutsättningar att göra medvetna val. Därför hamnade kläder och skor på 

andra plats i listan över marknader som konsumenterna upplever som sämst 

(Konsumentverket,  2017; 9). 

 

Sverige jobbar efter miljömål som styr miljöarbetet på olika plan. Syftet med dessa mål 

är att nästa generation inte ska ta över dagens miljöproblem. Dessa mål består av; 

generationsmålet som behandlar 16 olika miljömål, det tillsammans med etappmålen 

bildar miljömålssystemet. Generationsmålet styr miljöarbetet på alla nivåer i samhället 

medan miljömålen beskriver vad som bör uppfyllas till år 2020. Etappmålen har 

regeringen fastställt för att tydliggöra de samhällsförändringar som behövs för att vi ska 

nå miljömålen och generationsmålen. Efter miljömålen arbetar företag strategiskt med 

planering för hållbar utveckling
12

. Enligt lag (2016/17:CU2) som trädde i kraft 1 

december 2016 måste de större företagen redovisa en hållbarhetsrapport om miljö, 

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av 

korruption. Rapporten ska beskriva företagets policy i hållbarhetsfrågor och de risker 

inom området som är kopplade till företagets verksamhet 
13

 . Dagens konsumtion och 

produktion kräver ett gränsöverskridande arbete som måste lösas med internationell 

samverkan för att nå miljömålen. Det är en viktig del i EU:s miljöarbete och Sveriges 

åtaganden internationellt. Svensk konsumtion påverkar miljön utanför Sveriges gränser 

och andra länders konsumtion påverkar vår livsmiljö (Uggla. Naturvårdsverket:2017). 

 

                                                 
 

13
 Regeringen. (2016). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Civilutskottets 

betänkande 2016/17:CU2. Hämtad 2018-04-04. Från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/arende/betankande/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och_H401CU2 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och_H401CU2
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och_H401CU2
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2. TEORI 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom uppsatsens teoretiska ramverk som har sin 

utgångspunkt i företags externa miljökommunikation. Vidare erbjuder retoriken 

teoretiska insikter om hur kommunikationens mekanismer går att tillämpa i praktiken. 

Retoriken fokuserar på kommunikation som ett verktyg för att övertyga och påverka. 

Även den visuella retoriken erbjuder verktyg för att tolka bildens retoriska betydelser. 

Dessa teoretiska utgångspunkter väver samman hur text och bild samverkar i dess 

kontext och hur betydelser och argument i den externa miljökommunikationen förs. 

Under avsnittet Tidigare forskning presenteras sedan vilka studier som tidigare gjorts 

inom området extern miljökommunikation. I avsnittet ingår forskning från andra 

vetenskaper för att bidra med nya infallsvinklar till uppsatsens forskningsfält. 

 

2.1 Företagens externa miljökommunikation 

 
”Miljökommunikation är en process för att sprida information i syfte att skapa 

förtroende, trovärdighet och partnerskap, för att öka medvetenheten och för att 

användas i beslutsfattandet. Den process som används och innehållet i 

miljökommunikationen varierar beroende på organisationens övergripande mål och 

förutsättningar och bör baseras på fakta” - Citatet är hämtat från nya standarden ISO 

14063- Vägledning för miljökommunikation (Enell: 2010: s, 29).  

 

Miljökommunikation är det strategiska miljöarbete som genomsyrar hela företagets 

verksamhet, men här ligger fokus på den externa miljökommunikationen som avser 

kommunikationen som företaget kommunicerar utåt sett. Det läggs stor vikt vid detta då 

företagens förmåga att kommunicera sina värderingar och framstå som ärliga i sitt 

hållbarhetsarbete kommer att vara grundläggande för att få kunder i framtiden 

(Berglund & Boson, 2010: s,14-15). 

 

Ett begrepp som ofta används i samband med miljökommunikation är ”hållbarhet” eller 

”hållbar utveckling” vilket innebär att företag ska ta ansvar för sin planering, beslut och 

handlande. Detta behöver inte ha en tidsdimension, utan bör gälla såväl idag, imorgon 

som om många, många år. Hållbar utveckling handlar om att ta ansvar - ansvar för 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter kopplade till företagets dagliga och 
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kommande verksamhet skriver Magnus Enell, professorsadjunkt vid Institutionen för 

industriell ekologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (2010). Hållbarhet, 

eller också hållbar utveckling syftar alltså här på miljömässig hållbarhet. Vilket innebär 

att vår tids samhälle ska utvecklas på ett sådant sätt att tillgångar räcker för människor 

ur ett långtidsperspektiv. Det vill säga att naturen i den mån sparas på för senare 

generationer, och dels att tillgångar ska fördelas rättvist (Nationalencyklopedin, hållbar 

utveckling. Hämtad 2018-03-13). 

 

Under 60-talet ökade allmänhetens och mediernas oro för företagens agerande i olika 

frågor, särskilt när det gällde påverkan på miljö och natur. Därefter har misstron mot 

företag och olika samhällsinstitutioner ökat på de flesta nivåer (Falkheimer, Heide & 

Larsson: 2009. s, 86). Miljöproblematik fick sitt nyhetsvärde i samband med att 

jordbrukets växtnäringsläckage uppmärksammats och har allt mer kommit att bli ett 

prioriterat ämne och område. Det i sin tur har allt mer fått fotfäste för hur våra 

verksamheter arbetar med den externa miljökommunikationen. Genom det öppna klimat 

våra medier erbjuder, har miljö och klimatfrågorna kommit att bli en angelägenhet för 

medborgaren, individen, konsumenten, intressenten. Näringslivets miljöarbete som 

tidigare till stor del styrdes av myndigheter har kommit att allt mer styras av företagets 

målstyrning inifrån, efter kundens krav på det miljövänligaste alternativet (Enell: 2010, 

s.126). Konsumenter blir allt mer måna om att företag jobbar miljömedvetet på ett 

seriöst och etiskt försvarbart sätt. Höga prioriteringar är miljö och att motverka 

barnarbete skriver Berglund & Boson (2010). Företag har kommit att satsa på att 

kommunicera hållbarhet och miljöfrågor för att profilera sig inom området. Den 

hållbara kommunikationen handlar i mångt och mycket om ett varumärke som vill nå ut 

till en specifik målgrupp.  

 

Miljökommunikatör på Sensemakers, Victoria Olausson menar att människor i 

allmänhet har en grundläggande insikt rådande klimatfrågan och miljöproblem. Frågan 

prioriteras dock olika beroende på hur mottagaren ser på sitt eget ansvar och sina 

möjligheter att agera (Berglund & Boson: 2010). I rapporten från Konsumentverket 

(2017) framkommer det att kvinnor i högre grad än män intresserar sig för miljöfrågan. 

Kvinnor upplever också i högre utsträckning att de har möjligheter att göra medvetna 

val för miljön och uppger att dem i vidare utsträckning än män också gör mer 
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miljömedvetna val. Även åldern spelar roll för hur konsumenterna upplever sina egna 

valmöjligheter. Konsumenter i åldrarna 26 – 49 år ser sämre möjligheter än yngre och 

äldre. Personer i åldern 65–75 år ser mer positivt på möjligheterna än övriga 

ålderskategorier. De med lågt miljöintresse ser sämre möjligheter än de med större 

miljöintresse skriver Konsumentverket i sin rapport (2017). 

 

Victoria Olausson menar att människor på det stora hela har lättare för att agera i gröna 

frågor; dels när de får förståelse och kunskap som rör klimatförändringar men också 

förstår vilken skillnad de själva kan göra i sammanhanget. Därför måste företagen 

göra miljökommunikationen enkel och slagkraftig. En förutsättning är att ett beteende 

blir den kollektiva normen, det vill säga att vara miljömedveten blir en del av den 

sociala normen som inte ifrågasätts utan snarare förutsätts. Men hon säger också att när 

människor väljer mellan produkter är miljöfakta huvudsakligen inte argumentet som 

övertygar men miljöargumenten kan bindas ihop med andra personliga fördelar och kan 

då vinna över andra produkter (Berglund & Boson: 2010, s. 124-125). Det finns flera 

centrala principer för miljökommunikation som styr kommunikationsprocessen.Det 

berör dels transparens, det vill säga de processer, förfaranden, metoder, datakällor och 

antaganden som används i miljökommunikation, och att göra dessa tillgängliga för 

intressenter med bejakande av att den information som begärts kan vara 

sekretessbelagd. Företaget behöver också informera om sin roll i 

miljökommunikationen. Lämplighet handlar om att tillhandahålla den information som 

blir relevant för intressenten genom att välja form, språk och kanal som är anpassade 

efter intressenternas intresse och behov. Trovärdighet att tillhandahålla information 

som är ärlig, sann, korrekt, saklig och som inte vilseleder intressenterna. Lyhördhet att 

kommunikationen är öppen för intressenternas behov och att frågor och synpunkter 

behandlas. Samt tydlighet att budskapet når intressenterna. Att de förstår språket och 

tillvägagångssätt vad gäller miljökommunikationens syfte för att minimera missförstånd 

och tvetydigheter (Enell :2010, s.31). 

 

Det har med tiden blivit viktigare för företag att profilera sig inom miljöområdet 

eftersom konsumenterna efterfrågar det. Att arbeta med den externa 

miljökommunikationen handlar om att värna om och förbättra sitt varumärke som en 

positiv identitetssymbol (Enell : 2010). 
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2.1.2 Varumärke & profilering inom miljökommunikation 

Ett varumärke innefattar en rad värderingar. Det är inte bara en logotyp - det är 

egenskaper fästa till varumärkets identitet. Alla dessa egenskaper ska genomsyra 

företagets strategier och styra arbetet utifrån en rad olika sammanhang. En förutsättning 

för att ett varumärke ska förbli starkt är att det kan anpassa sig till samhällets olika 

trender och förändringar och samtidigt förbli stadigt vad gäller dess egenskaper och 

värderingar (Enell: 2010). Det finns fyra delar som samverkar och är grundläggande för 

ett varumärke; identitet, profil, position och image. Företagets identitet talar om 

vad/vem detta är, profil beskriver hur företaget vill uppfattas, positionen är de 

kärnvärden som konsumenten förknippar produkter eller varumärket med i förhållande 

till dess konkurrenter och image är hur företaget verkligen uppfattas hos sina 

intressenter. För att företag ska leva upp till alla dessa fyra delar räcker inte det skrivna 

ordet. Utan erbjudanden, kampanjer, den visuella bilden, designen, sättet på vilket de 

anställda uppträder, hur processerna fungerar, allt detta ställs i relation till det löfte som 

företaget vill ge och det anseende som byggs upp (Enell: 2010. s, 60).  

 

Den externa miljökommunikationen blir allt mer offentlig och redovisas på företagets 

egen webbsida, öppen för alla intressenter. Det signalerar att de värnar om miljö och 

klimat och gör framsteg i arbetet mot en bättre, mer hållbar utveckling. Genom text och 

bild ramas budskapet in och frammanar en positiv känsla av framtidstro (Enell: 2008). 

Den dialog som företaget kommunicerar måste även föras med media och 

konsumentorganisationer. Inte minst med miljöorganisationer, lagstiftare och statliga 

organ som i sin tur skapar en stark inverkan på varumärkets image. Det är vad som 

krävs idag då företag stöter på allt mer skepticism i deras externa kommunikation 

(Enell:2008. s.104). En viktig aspekt är den att varumärket inte är produkten utan de 

idéer och attityder som kopplas samman med vissa värden. Det är en strävan att göra 

varumärket till kultur, eller att omvandla kulturer till utvidgade varumärken.  

 

Varumärket är av stor betydelse även för konsumenten. Varumärkets image kan vara 

viktigt för konsumentens självbild och för den bild denne vill förmedla till omgivningen 

och fungerar då som imageskapare. Positiva märkesassociationer är exempelvis att ett 
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varumärke profilerar sig som hållbart, ekologiskt eller klimatsmart för att sticka ut bland 

konkurrenter (Mral & Larsson:2004, s. 10-11). 

 

2.1.3 Den externa miljökommunikationens intressenter  

 
”All kommunikation är beroende av mottagarens villkor” 

 - Åke W. Edfeldt, pedagogikprofessor (Berglund & Boson: 2010, s. 15). 

 

Det spelar en avgörande roll vem sändaren är för att mottagaren ska välja att ta till sig 

budskapet. Företagen är beroende av sitt anseende. Som citatet pekar på, all 

kommunikation kräver mottagare. Intressenternas villkor har ändrats i takt med att 

internet allt mer kommit in i våra liv och våra hem. Idag använder svensken internet i 

allt högre utsträckning, inte minst för att shoppa på nätet. Internet har alltså medfört 

förändrade inköpsvanor (Berglund & Boson: 2010, s. 35). På internet sprids information 

snabbare än tidigare och vår horisont vidgas. Den vanliga konsumenten har kommit att 

få allt mer makt. På webben kan intressenter gå ihop och ifrågasätta det rådande 

tänkandet och inspirera till en hållbarare konsumtion (Berglund & Boson:2010, s. 35). 

Den gröna revolutionen som Berglund & Boson (2010) då menade att samhället befann 

sig i början av tillsammans med den tilltagande globaliseringen i kombination med en 

ökad medvetenhet hos allmänheten har lett till att allt fler köpare ställer krav på 

företagen att ta större ansvar. De företag som inte svarar upp mot målgruppens ideal på 

dessa punkter blir snabbt bojkottade.  

 

Konsumenten blir i och med internet allt mer medveten och kräver mer kommunikation. 

Det ställs därför andra krav på att företag tar sitt samhällsansvar, både vad gäller etiskt 

som socialt ur miljösynpunkt. Konsumenter efterfrågar fakta kring produkters ursprung, 

och marknaden för ekologiska varor fortsätter att öka i takt med efterfrågan (Berglund 

& Boson: 2010). Av en rapport gjord av matbutiken Coop, är det så många som 89 

procent som kan tänka sig att sänka sin levnadsstandard för att bidra till en bättre miljö 

enligt företagets egen rapport (2008) skriver Beglund & Boson (2010, s. 35-36).  
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2.2 Retorik 

Retorik härstammar från Antikens Grekland och är ett ämne som är över två tusen år 

gammalt, trots det är vetenskapen lika aktuell nu som då. Människans förmåga, sätt att 

tänka, känna och tala är densamma (Holm:2002, s.160). Vi lever i ett kommunikations-

samhälle där vi blir överrösta av en mängd budskap likväl när vi går utanför dörren som 

när vi stannar hemma. I det brus av budskap som vill nå oss behöver sändaren retoriken 

som redskap för att fånga uppmärksamhet, få acceptans och skapa trovärdighet. Därför 

bör retoriken ha en central roll i alla framgångsrika företag och verksamheter (Holm: 

2002). På samma sätt är retoriken ett verktyg för dess mottagare då de retoriska 

verktygen erbjuder en djupare förståelse för hur budskap kan tilltala eller påverka, och 

hur vissa budskap uppfattas som trovärdiga (Renberg: 2007). 

 

Retorik har en stor betydelse för all kommunikation. I alla vardagliga sammanhang när 

vi vill förmedla tankar, kunskaper, idéer och åsikter så måste vi behärska språket för att 

kunna göra just det (Holm: 2002). Retorik är alla typer av symbolisk och språklig 

påverkan. Janne Lindqvist Grinde definierar begreppet ”påverkan” som att för sig själv 

eller åt andra ordna, tolka eller skapa mening i vår värld (Grinde : 2016, s. 61).  I grund 

och botten handlar retoriken om att genom kommunikation försöka påverka varandras 

tänkande och beteende genom att använda symboler strategiskt (Mral, Belang & Bröms: 

2016, s.12). Grindes definition av att ”övertala” och ”övertyga” är att förmå mottagarna 

att acceptera den ståndpunkt som sändaren avser. Det finns tre olika aspekter av 

övertygande: att undervisa (docere), att behaga (delectare), och att röra vid åhörarens 

känslor (movere) (Grinde : 2016, s. 64). Retorikens konst är att övertyga och övertala på 

ett diskret sätt då försök till påverkan istället försvårar att människor tar till sig av 

budskapet (Holm:2002, s.146). Retoriken är alltså en viktig förutsättning i 

kommunikationen. Aristoteles som kan sägas vara retorikens fadersgestalt definierar 

retorik som;  

 

 ”Konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”  

 (Lindqvist Grinde:2008, s.30) . 
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Grinde lägger till; 

 

”i varje given situation” (Lindqvist Grinde:2008 s. 30-31). 

 

Retoriken är en del i ett sammanhang. Beroende av sändaren, budskapet, mottagaren 

och situationen.  

 

2.2.1 Pistis 

I retoriken handlar det om att skapa tillit, förtroende och trovärdighet. Det kan 

sammanfattas med begreppet pistis. Enligt Aristoteles står pistis för ”bevismedel” som 

är indelade i ethos som är sändarens karaktär och trovärdighet. Det är inte en egenskap 

som en person besitter eller kan skaffa sig utan trovärdigheten måste erkännas av dess 

mottagare. Ethos är beroende av situation och sammanhang. Sändaren har ofta med sig 

ett ethos sedan tidigare handlingar eller framträdanden men i den aktuella retoriska 

situationen ändras ofta synen på sändaren till det bättre eller sämre. Logos är de medel 

som tilltalar rationaliteten hos intressenten och är en viktig del av att kommunicera 

miljökommunikation då det handlar om att förmedla fakta och att argumentera 

rationellt. Pathos är det känslomässiga i argumentationen och har stor betydelse för hur 

ett budskap tas emot. Dessa tre bör organisationer och företag agera efter då dessa tre 

bevismedel lägger grunden för god kommunikation. Inte minst för att öka 

förutsättningarna för god krishanteringsförmåga (Mral & Vigsø : 2013, s. 8,9). 

 

Kommunikationen verkar i ett samhälle med mottagare som är beroende av dess 

trosföreställningar, attityder, intressen, motiv och värderingar (Mral & Vigsø:2013, 

s.10). Denna kulturella bas bör ligga till grund för hur sändaren för fram sitt budskap 

och agerar i den aktuella situationen. Inom retoriken kallas det för doxa. Doxa är ett 

kollektivt begrepp som samtidigt har stor betydelse för den enskilda individens 

världsbild. Det vi tror om världen, det vi antar är sant, som samtidigt står i ständig 

förändring. Doxa är det som inte ifrågasätts, det som bildar en självklar gemensam 

värdegrund skriver Mral & Vigsø (2013, s.12). 
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2.3 Visuell kommunikation & visuell retorik  

All kommunikation är beroende av dess mottagare. Och det verkar bli allt viktigare i 

mediebruset; ”att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga” (Lindqvist 

Grinde :2008, s.30) . Tillsammans med ord och bild stärks delaktigheten av ett budskap. 

En text som kompletterar bilden eller en bild som kompletterar texten, ett litet glapp 

mellan de båda för att mottagaren ska bli delaktig i att försöka fylla i det som saknas gör 

plötsligt mottagaren engagerad och kommunikation kan uppstå skriver Bo Bergström 

(2008, s.196). Det visuella minnet hos de flesta av oss är mycket bättre än det verbala 

vilket får till följd att kombinationen skapar bättre inlärnings- och minneseffekt. Enbart 

tio procent av det vi läst finns kvar i vårt minne efter tre dagar. Det vi däremot tittat på 

minns vi cirka tjugo procent av och hela sjuttio procent av ett budskap förmedlat i text 

och bild skriver Bergström (2008). Därför är samspelet mellan text och bild av vikt för 

budskapet. 

 

Den persuasiva betydelsen alltså att övertyga, tycks ha stor betydelse i visuella 

sammanhang. Oavsett om det är bilder som skapas i kommunikationsögonblicket eller 

bilder som målas upp i mottagarens huvud (Mral, Gelang, & Bröms : 2016, s.82). Text 

och bild skapar tillsammans det tredje språket skriver Bergström (2008). Eller också 

verbovisuell kommunikation som omfattar allt där en sändare med hjälp av text och bild 

vill informera, utbilda och övertyga. Texten är det intellektuella verbala innehållet och 

bilden är det känslomässigt visuella. Effekten blir ett starkt budskap där språkens 

likheter och olikheter, styrkor och svagheter kompletterar varandra (Bergström: 2008). 

 

Bilden fyller inom retoriken en övertygande funktion vilket förtydligar och 

begripliggör. Kenneth Burke är en inflytelserik teoretiker som menar att identifikation 

är retorikens främsta mål. Om det uppstår identifikation kan budskapet lättare 

förmedlas. Genom att använda underförstådd argumentation så som i användningen av 

en bild, så kan sändaren därigenom skapa identifikation med sin mottagare (Mral, 

Gelang & Bröms:2016, s.87-88). Denna komprimerade argumentation har Aristoteles 

omnämnt som enthymem. Vilket är de argument som utgår från generella påståenden 

alltså en slags logisk slutledning (Lindqvist Grinde:2008, s.98). Visuella argument är 

ofta enthymem eftersom dessa komprimerar ett budskap till ett enda påstående (Mral, 

Gelang & Bröms:2016, s.89). Inom bildretoriken är det främst fyra olika retoriska bilder 
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som går att urskilja. Med retorikens figurer eller troper kan bilden uppträda enligt 

följande: den presentativa visar, den metonymiska belyser, synekdoke påvisar och 

bevisar, den metaforiska jämför (Bergström: 2017, s. 162). Även färg och form kan 

användas för att övertyga sin mottagare. Konstnären Wassily Kandinsky visade hur 

färger kan vara aktiva (Bergström: 2008, s. 181). Undersökningar visar att orange 

upplevs som vänlig, gult som optimistiskt, rött som upphetsande, grönt som fridfullt, 

blått som förtroendefullt, grått som balanserande och lila som kreativt (Bergström: 

2008, s. 191). 

 

Semiotik betyder läran om tecken och betydelser och berör kommunikationens 

funktioner i social samverkan. Med ”social samverkan” menas den kultur eller det 

samhälle som skapar en gemensam förståelse för kommunikationen och dess budskap, 

skriver Holm (2002: s.125,126).  

 

Den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce som är en av semiotikens främsta 

upphovsmän, intresserade sig för hur individer förstår omvärlden utefter sina egna 

erfarenheter och tolkar därför ett och samma tecken på olika sätt, eftersom våra 

personliga erfarenheter gör att vi har olika referensramar och olika sätt att se på saker 

och ting (Gibson: 2001). Peirce är mest känd för sin teori om tecken där begreppen 

ikon, index och symbol tillsammans är med och skapar samt ger betydelse åt ett tecken.  

Dessa tre kan appliceras inom retoriken då både text och bild ger uttryck med hjälp av 

tecken. Ikon är det som liknar objektet, det kan vara en ren avbildning i form av ett 

foto. Ikonens utformning är således bestämd av objektets utseende. Ikonen 

kännetecknas av dess likhet till det den representerar. Ikonerna kommunicerar med 

hjälp av dess likhet. Index indikerar något, som vi kan räkna ut genom 

slutledningsförmåga och tolka baserat på logiska samband. Index har ett direkt samband 

till ikonen men bidrar till att forma objektets karaktär och ange eventuella egenskaper. 

Symbol kräver kunskap av betraktaren för att kunna tolkas. Symbolen bygger på något 

som inte liknar eller har något samband med det den representerar. Det är tätt knutet till 

kultur för hur vi uppfattar och förstår tecknet (Holm: 2002, s.141-142). 

Det för oss vidare in på Roland Barthes begrepp som rör koder som norm eller 

regelsystem som styr hur vi använder och tolkar symbolen. Genom att använda Barthes 

begrepp denotation och konnotation kan dessa koder avkodas och analyseras (Mral, 
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Gelang & Bröms:2016). Denotation är tecknets uppenbara betydelse alltså det som vid 

en första anblick syns. Medan konnotation berör det samspel mellan ett tecken och dess 

mottagares tolkningsförutsättningar som kunskap, föreställningar, uppfattningar, 

känslor och värderingar (Holm:2002, s.143-144). 

 

2.4 Tidigare forskning  

Det är förvånansvärt svårt att finna forskningspublikationer gällande företags externa 

miljökommunikation med fokus på retorik. Forskningen utgår främst från den 

strategiska marknadskommunikationen där kommunikationsprocessen i en kanal mellan 

sändare och mottagare utgör en viktig teori för om budskapet når fram till den avsedda 

målgruppen. Inom marknadskommunikation berör forskning dels psykologi och 

kognition. I den vetenskapliga artikeln ” The green brand: Explicit and implicit framing 

effects of ecolabelling on brand knowledge” (2017) redogör författarna för vikten av att 

ett företag associeras med miljömärkningar och att de kommunicerar 

hållbarhetsprestanda. Studien utgår från den kognitiva psykologin och berör hur vi 

uppfattar budskap utan närmare eftertanke 
14

. 

 

Nina Åkestam, reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm, beskriver i sitt 

kapitel ”Extrapris på lycka -om reklamens påverkan bortom varumärket” i antologin 

Marknadsföring och påverkan på konsumenten (Söderlund:2014) hur H&M själva 

hävdar att de på sin webbplats inte har som syfte att påverka människor utan att fokus 

snarare ligger på att informera sina kunder (Söderlund:2014). 

 

”H&M:s hållbarhetsredovisning - En innehållsanalys av Vd:ns ord” (2016) är en 

magisteruppsats i företagsekonomi från Högskolan i Borås - som undersöker hur 

H&M:s legitimitet påverkats efter att skandalen uppdagats i media 2012 gällande låga 

levnadslöner i Kambodja. Uppsatsens författare vill veta hur H&M försöker reparera 

och upprätthålla denne genom sina hållbarhetsredovisningar. I studien intervjuas även 

                                                 
14

Schmidt, Steffen, Langner, Sascha,Hennigs, Nadine, Wiedmann, Klaus-Peter, Karampournioti, 

Evmorfia, Lischka, Gesa. 2017. The green brand: Explicit and implicit framing effects of ecolabelling on 

brand knowledge. Hämtad 2018-04-15. Från: 

https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311908.2017.1329191  

https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311908.2017.1329191
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företagets VD. Studien bygger på teorier om dels hur företag jobbar med hållbar 

utveckling - CSR och GRI, samt legitimitetsteorin som dyker upp i flera uppsatser som 

berör hållbarhetsfrågor. Uppsatsens resultat visade att H&M genom sina hållbarhets-

redovisningar försöker återfå samt bibehålla sin legitimitet i hållbarhetsfrågor 

(Johansson & Lorin. 2016. H&M:s Hållbarhetsredovisning  –en innehållsanalys av 

VD:ns ord). 

 

3. METOD 

Under metod redogör jag för hur och vilka verktyg från den kritiska retorikanalysen, 

samt den visuella retoriska analysen som kommer att tillämpas på Hennes & Mauritz 

webbsida för att analysera företagets externa miljökommunikation. Sedan följer 

beskrivning av material och urval och slutligen den analysmodell jag kommer att 

använda mig av.  

 

För att besvara uppsatsens frågeställning kommer den kvalitativa kritiska 

retorikanalysen tillämpas på Hennes & Mauritz externa miljökommunikation. 

Miljökommunikation kan tänkas vara extra beroende av retoriken eftersom miljö- och 

klimatfrågor är något så stort och ogripbart. Något som kan vara antingen till företagens 

för- eller nackdel. Genom att använda retorik som teori och metod ger det mig inte bara 

verktyg för att genomskåda eventuella påverkansförsök och budskap avsedda för att 

övertyga utan det hjälper mig också att finna det som i situationen är bäst ägnat att 

övertyga. Retoriken erbjuder verktyg för att genomskåda de koder och normer som vi 

själva är en del i - och utav. Som vi vanligtvis inte ifrågasätter. Retorikens främsta 

kunskapsintresse är att förstå det persuasiva i ett budskap, det vill säga tecken och 

symboler som är avsedda att övertyga oss om något men hjälper oss också att förstå de 

objekt som befinner sig i en retorisk övertygande kontext. Den kritiska retorikanalysen 

ifrågasätter varför ett budskap är uppbyggt på ett visst sätt och synliggör ett objekts 

djupare innebörd (Mral, Gelang & Bröms:2016, s.44). 

 

Den visuella retorikanalysen kommer att tillämpas på bild och film som finns på Hennes 

& Mauritz webbsida. Den visuella, retoriska kommunikationen kan vara manifest eller 

latent. Det innebär att budskapet i bilden antingen är uppenbart eller dold, medvetna 
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eller omedvetna argument. Den visuella analysen avser undersöka hur visuell 

argumentation skapas, vilken funktion dess komposition har och vilka känslor den 

väcker med hjälp av färg och form. För den visuella analysen och retorikens del är 

symboliska tecken de mest intressanta, det vill säga tecken som företräder något annat 

än sig själva (Mral, Belang & Bröms : 2016). 

 

Den visuella retoriken är semiotikens granne. Båda vetenskaperna intresserar sig för 

språk, bilder, koder och metaforer. Den visuella retoriken lånar begrepp från 

semiotikens stora teoretiker som kommer att användas och tillämpas på det visuella 

materialet. Dessa är Charles Sanders Peirce begrepp ikon, index och symbol som är en 

del av hans teckenlära, samt Roland Barthes begrepp denotation och konnotation.  

Till skillnad från retoriken är semiotiken en vetenskap mer fokuserad på konstruktionen 

av ett meddelande som ett system av tecken som samverkar med mottagarna och skapar 

betydelse på ett mer teoretiskt och deskriptivt plan. Sändaren, överföraren av 

meddelandet, får en mindre viktig roll. Som i den här uppsatsens fall utgör en 

betydelsefull del av analysobjektet tillsammans med dess ämnesområde, företagets 

miljökommunikation. I semiotiken ligger fokus istället på den process av att upptäcka 

betydelser som sker när mottagaren samverkar med eller ”förhandlar” med objektet 

(Holm:2002, s. 163). Retoriken ser mer specifikt på symboler som en central del i att på 

olika sätt övertyga och tillhandahåller en bred begreppsapparat som kan användas som 

metodologiska redskap. Den kritiska retorikanalysen och den visuella retorikanalysen 

utgör grunden för uppsatsens metod och tillvägagångssätt (Mral, Gelang & Bröms: 

2016). 

 

I den retoriska analysen handlar det i slutändan om att analytikern ger sin enskilda bild 

av ett sammanhang. Analysen görs från personliga tolkningspreferenser och det är 

därför viktigt att vara medveten om sina egna reaktioner och kunna distansera sig från 

dem skriver Mral, Gelang & Bröms (2016, s. 17). Analysen bygger på tolkning och i 

vetenskapliga sammanhang betecknas denna tolkningskonst som hermeneutik. 

Hermeneutik är konsten att tolka, att överrösta en texts innebörd så att den blir 

meningsfull både för uttolkaren och publiken (Mral, Gelang & Bröms: 2016, s. 15). 

För analysen krävs därför en noggrann beskrivning för hur jag kommer att använda mig 

av teorier och begrepp för att andra ska kunna komma fram till liknande resultat.  
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3.1 Material & urval 

Nätet erbjuder ständiga uppdateringar. Det skapar öppnare diskussionsplattformar där 

konsumenter kan kritisera och ifrågasätta. Det i sin tur ökar kraven på företag att aktivt 

driva en allt mer öppen dialog - att kommunicera, uppdatera, informera och övertyga 

(Fors-André & Ronge:2015, s. 78). Varje budskap som är tänkt att vara övertygande är 

ett retoriskt sådant. Idag är kanalerna för påverkan och för att föra fram sitt retoriska 

budskap många (Mral, Gelang & Bröms :2016). Materialet hämtas från Hennes & 

Mauritz svenska webbsida. Den valda kanalen är viktig för hur budskap utformas då det 

medför krav för att anpassa texten till webben (Bergström: 2014).  

 

Det material som ska analyseras är den del av företagets externa miljökommunikation 

som går under ”hållbarhet” under en egen kategori på hemsidan. Viktigt att komma ihåg 

är att uppsatsen avgränsas till hållbarhetsarbetet som endast berör miljö- och 

klimatfrågan. Analysobjektet är intressant för att linjen mellan marknad och miljö är 

tunn. De webbsidor som analyseras är ”ÅTERVINN DINA KLÄDER”
15

 som jag valt 

på grund av den kris företaget gått igenom. På webbsidan analyseras även en bild och 

en film. ”VÄGEN TILL HÅLLBART MODE”
16

, samt  

”HÅLLBARHETSSTRATEGI”
17

. Webbsidorna är bara delar av företagets kris som 

varit. Webbsidorna vilar därav inte på att möta den specifika krissituationen utan berör 

snarare företagets hållbarhets- och miljöprofil i allmänhet.  

 

3.2 Analysmodell  

Att analysera är att sönderdela. Ett budskap plockas isär för att sedan sättas ihop igen 

och då till en ny förhoppningsvis bättre begriplig helhet. Den kritiska retorikanalysen 

hjälper mig att analysera webbsidans formelement utifrån hur budskapet - det vill säga 

texten och bilden på webbplatsen fungerar både i sammanhanget men också i nya 

                                                 
15

 H&M-GRUPPEN. Återvinn dina kläder. Hämtad 2018-04-24.  

Från http://about.hm.com/sv/sustainability/get-involved/recycle-your-clothes.html  

16
 H&M-GRUPPEN. Vägen till hållbart mode. Hämtad 2018-04-24.  

Från http://about.hm.com/sv/sustainability/get-involved/the-way-to-sustainable-fashion.html  

17
 H&M-GRUPPEN. Hållbarhetsstrategi. Hämtad 2018-04-24. 

Från http://about.hm.com/sv/sustainability/approach-to-sustainability/sustainability-strategy.html 

http://about.hm.com/sv/sustainability/get-involved/recycle-your-clothes.html
http://about.hm.com/sv/sustainability/get-involved/the-way-to-sustainable-fashion.html
http://about.hm.com/sv/sustainability/approach-to-sustainability/sustainability-strategy.html
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sammanhang. Den externa miljökommunikationen som ämne, samt företaget som 

avsändare sätts i ett större samhälleligt perspektiv (Mral, Gelang & Bröms: 2016). Jag 

kommer i min analys utgå från den retoriska formeln; vem säger vad till vem, varför, 

när, var, hur och med vilken verkan - som också sammanfattar analysens principiella 

innehåll: sändaren, budskapet, mottagarna, syftet, kontexten, framställningen, 

argumentationen och dess verkan (Renberg: 2007, s. 16). 

                                                                              

Analysen syftar till att analysera dels den sändarorienterade kommunikationen då 

frågeställningen berör Hennes & Mauritz som ett specifikt företag. Jag vill då 

rekonstruera det tänkande som ligger till grund för talarens eller skribentens 

textsammanställning. Analysen är dessutom ämnesorienterad då den externa 

miljökommunikationen står i centrum för frågeställningen vilket innebär en djupare 

granskning av texten. Fokus ligger då på vad säger de här orden? (Renberg:2007, s.15-

16). Min frågeställning är inte mottagarorienterad, det vill säga att jag inte undersöker 

effekterna av det retoriska budskapet. Men mottagarperspektivet för ändå en funktion i 

analysdelen. Den viktigaste biten innefattar vem målgruppen av budskapet är. Dessa tre 

perspektiv är alla viktiga, men utgör olika vikt beroende av min frågeställning.  

 

Uppsatsens analyseras med hjälp av Mral, Gelang, och Bröms verktyg för den kritiska 

retorikanalysen. Värt att nämna är att ett urval av de mest tillämpningsbara stegen för 

mitt material och frågeställning har gjorts. Analysen kartlägger först och främst det 

omkring, som påverkar texten. Dess kontext, talaren och den retoriska situationen 

utefter följande punkter. 

 

3.2.1 Kontext 

Genre: Vilken relation har objektet till andra objekt? Är det en del i en serie? Hur ser 

de övriga delarna i sammanhanget ut? Är de beroende av varandra? Och hur? vilken 

genre tillhör texten? Tanken är att fastslå objektet genre för att kunna kategorisera dess 

retoriska funktioner. Samt vilken stilnivå texten har. 

Mottagaren: Vilken är den möjliga publiken? Det vill säga de som rent hypotetiskt kan 

nås av budskapet? Vilken publik kan talaren ha avsett? Vilken publik kan bedömas vara 

den faktiska? Sammanfaller möjlig, avsedd och faktisk publik? Är budskapet 

tillgängligt för alla som det talar till?  
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Sändaren: Vem är sändaren? Vad har sändaren för förhållande till ämnet? Har 

sändaren förtroende? Vilka karaktärsdrag har sändaren? Hur uppfattas sändaren i det 

aktuella sammanhanget samt hur uppfattas sändaren generellt?  

Sändarens Ethos: Hur försöker sändaren skapa en vi-känsla med publiken? Hänvisas 

det till gemensamma intressen, ideal, värderingar och erfarenheter? Uttrycks 

samhörighet med ickeverbala medel, i så fall hur? Försöker talaren göra sin text 

underhållande eller njutbar på något sätt, i så fall hur? 

Sändarens Logos: I vilken mån talaren använder sig av fakta och andra former av 

saklig argumentation för att övertyga. Är texten rik eller fattig på fakta? Är den fakta 

som finns relevant eller ovidkommande? Hur mycket använder sig talaren av logisk 

eller skenbart logisk bevisföring? Svårighetsgraden i logos är också viktig. Tar sändaren 

hänsyn till publikens förkunskaper och intressen när informationen förmedlas? Är de 

sakupplysningar som presenteras tillräckliga eller utelämnas något?  

Sändarens Pathos: Vilka känslor vill talaren väcka? I vilket syfte? Lyckas det? Hur går 

talaren tillväga? Bilder, både verbala och visuella - anspelar dem på känslor? 

Doxa: handlar om att fråga sig vilka omständigheter talaren möter i situationen. Vilka 

möjligheter erbjuder den? Finns det hinder, fel, ofullkomligheter eller faror talaren 

måste handskas med? Vilka villkor ligger utanför talarens kontroll och vilka kan den 

själv påverka? Hur kan dessa olika omständigheter tänkas inverka på talarens budskap? 

(Mral, Gelang & Bröms :2016, s. 26-40). 

 

3.2.2 Den retoriska texten  

Andra delen i analysen bygger på retorikens principer för hur en retorisk effektiv text 

skapas. Den delen av analysen vill besvara frågan om ”hur ett redan befintligt budskap 

är konstruerat”. Målet är att förstå hur texter som är avsedda att övertyga är uppbyggda, 

men också hur de fungerar i samhället (Mral, Gelang & Bröms:2016). Analysen utgår 

från följande delar;  

Textens disposition: Inledning, bakgrund och sammanfattning/avslutning. 

Argumentation: Tes, argument, argumentval och topiker, argumentativ struktur,  

ethos-, logos- och pathos-argument. 

Textens stil: Stilfigurer, troper och ornament. 
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3.2.3 Visuella budskap 

Bilden kommer att analyseras genom att ställa följande frågor;  

1, Vad skildras? Vad ser vi och vad kan tänkas finnas bakom det vi ser?  

2, Hur är bildens inre kontext uppbyggd? Det vill säga bakomliggande val hos 

bildkompositören som vi bara kan hänföra till val som vi antar är medvetna. 

3, Vilka retoriska grepp används?  

4, Vilka ikoniska, symboliska eller indexaliska tecken går att isolera och vad säger de? 

5, Hur samspelar text och bild? 

6, Vad är bildens syfte?  

 

För att analysera filmen kommer dessa punkter samt de föregående retoriska 

frågeställningarna ligga till grund för att analysera vilka visuella argument som 

tillämpas. 

 

4. ANALYS 

Analysens första del går djupare in på textens verkan med hjälp av retorikens verktyg. 

Under andra avsnittet analyseras bilden och filmens visuella argument. Den tredje 

delen sammanfattar kontext för de tre webbsidorna och kartlägger pistis, de tre sätten 

att övertyga.  

      

4.1  Analys av ”ÅTERVINN DINA KLÄDER” 

Vi introduceras med rubriken ”ÅTERVINN DINA KLÄDER” i feta versaler. En 

explicit tes som manar till handling. Under följer en ingress och eftersom budskapet 

ryms på en webbsida är utrymmet begränsat. Därför kommer budskap tätt och gärna 

direkt. Ingressen blir en sammanfattning där sändaren vill göra publiken dels 

uppmärksam, välvillig men också mottaglig för den information som komma skall. För 

att det ska vara möjligt behöver talaren tidigt visa sig trovärdig, kunnig och engagerad. 

Blicken dras till det stora typsnittet tillsammans med ingressens text som är ordnad på 

ett sådant sätt så att meningarna av varje sats eller led har lika många ord som tillför 

rytm och sammanlänkar satserna.   
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”Vi tycker att kläder och mode är alldeles för värdefullt för att hamna på 

soptippen.  

Därför lanserade vi 2013 vårt globala klädinsamlingsinitiativ.  

Vi samlar in kläder och hemtextilier oavsett märke eller skick.  

Du kan lämna in dem i vilken H&M-butik som helst i världen. 

Flera av våra andra varumärken erbjuder också klädinsamling.” 

 

Den första meningen utgörs av ett deduktivt påstående det vill säga att den utgår från 

etablerade påståenden som anses vara generella sanningar och drar sedan slutsatser 

utifrån denna. Den rätta benämningen blir då enthymem som blir effektiv när sändaren 

vill övertyga mottagaren om något. Enthymem används för att bygga upp en ”vi-känsla” 

kring budskapet genom att sändaren förutsätter att mottagaren kompletterar den 

underförstådda betydelse som sändaren avser. Det vill säga att slutledningarna 

accepteras och genom att de erkänns och godtas som ett problem har sändaren 

legitimerat sig i frågan och kan tillskrivas kunskap från sina mottagare. Eftersom 

mottagaren i ett tidigt stadie godtar tesen kan påståenden och argumentation som styrker 

denna, fortsatt följa i texten utan motsättningar. Den underförstådda slutledningen är att 

kläder och mode hamnar på soptippen. 

 

”Alldeles för värdefullt” sticker ut i meningen då ”alldeles” förstärker ”värdefullt”. 

Meningen hade fungerat utan ”alldeles” men genom att smycka meningar med ett 

stärkande ord poängterar det för mottagaren att det är viktigt. Genom att använda troper 

och ornament kan orden lättare komma åt och nå oss med känslo-argument.  

 

”Vi tycker”, ”därför lanserade vi”, ”vårt globala klädinsamlingsintiativ”, ”vi samlar in” 

och ”våra andra varumärken erbjuder”. Dessa ”vi-argument” förekommer tillsammans 

med verb. De gör något, de är aktiva. Att använda ett enkelt ”vi” kan vagt antyda att 

talaren har en makt med sig och utgör en auktoritet i frågan genom ethos-argument. 

Speciellt i meningar där sändaren argumenterar genom att tycka saker. Motsatt kan 

tänkas att mottagaren blir passiv i diskussionen då denne står för ett val, med endast det 

förslag sändaren valt att lägga fram.  

 

Varför mode och kläder är för värdefullt för soptippen är en tes som bygger upp 

mottagarens läraktiga sida då påståendet inte följs upp direkt, utan öppnar upp för 



 

 

23 

 

personliga tolkningar. Det finns en dubbeltydlighet i påståendet, dels kan mode och 

kläder värderas högt av den mode-älskande konsumenten men det bör värderas högt av 

alla som lever på vår jord då det krävs mycket av jordens resurser vid tillverkning av ett 

plagg. Vi kan anta att den som söker sig till webbsidan har ett intresse för kläder och 

mode, dels ett intresse för hållbart mode. Genom att tidigt möta mottagarens kärlek för 

trender och mode skapas ett gemensamt ideal, men vad är bättre än mode? Att 

konsumera hållbart mode. Gott samvete. Konsumtion och produktion är två motsatser 

som måste mötas och förenas i argumentationen. Sändaren, det vill säga företaget står 

för problemen som utgörs av produktionen och mottagaren av budskapet är 

konsumenten som står för problemen av konsumtionen. På så sätt skapas två 

motsatsförhållanden som argumentationen kan utgå från som anspelar på 

orsak/konsekvens som är en kausalitetstopik.  

 

Under ingressen följer sedan en bild som kommer att analyseras i nästa avsnitt. 

 

Under ingressen finns en bild och under bilden följer en text i ett mindre typsnitt. 

Meningens tre första ord står skrivet i fet stil. ”Idag är modebranschen mer 

resursintensiv än vår planet klarar av.” Detta är textens bakgrund där fakta kort ska 

presenteras. Varför texten ”idag är modebranschen” är fetmarkerad är förmodligen inte 

bara för att det är visuellt tilltalande i ett nytt stycke utan för att det underförstått, alltså 

implicit kan styrka uppfattningen om att företaget vill urskilja sig från 

”modebranschen”. Genom att peka på svårigheter och medvetandegöra de problem som 

deras bransch står inför får vi uppfattningen av att sändaren tar sig an problemet till 

skillnad från sina konkurrenter ”modebranschen” och distanserar sig på så sätt från 

kategoriseringen. Vi kan se en mening som sticker ut i stort kursiverat teckensnitt;  

 

”Upp till 95 procent av alla kläder som slängs varje år hade kunnat användas igen 

eller återvinnas.” 

 

Ett påstående som implicit vill uppmana oss till att återvinna våra textilier. Därefter 

följer ett stycke i mindre teckensnitt men vår blick dras till en liknande text där 

teckensnittet är stort och bokstäverna kursiverade;  
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”Sedan vi lanserade vårt klädinsamlingsinitiativ Garment Collecting 2013 har vi 

samlat in över 55,000 ton kläder för återanvändning och återvinning – allt som 

allt nästan lika mycket tyg som i 275 miljoner t-shirts.”  

 

Argumentet fungerar som grund för att styrka påståendet genom bevis för vad företaget 

hittills har åstadkommit. Genom att använda ett argument som utgår från väl valda 

exempel kan påståendet styrkas. Vi kan tänka oss att formalian är av vikt för hur 

budskapen uppfattas. Att det är uträknat vart vår blick kommer att fastna och kanske 

vart vår blick hamnar efter att ha läst de två meningarna i stort teckensnitt. Så vad står 

skrivet mellan dessa i det mindre teckensnittet? 

 

”För oss är det viktigt att hitta bättre sätt att tillverka, använda och kassera 

kläder. Alldeles för mycket kläder hamnar på soptippen – varje år slängs 

tusentals ton textilier i hushållssoporna” 

 

Argumentet fungerar både bildligt som en bro mellan de två argumenten och binder 

dessa samman. Begreppet ”soptippen” etableras tidigt som ett nyckelord som genom 

texten får representera ett större problem som förpassats till ett ting, i det här fallet 

”soptippen” som en del av ett större problem. Som en synekdoke som anspelar på delen 

av det hela. ”Soptippen” förekommer spritt fyra gånger i texten; 

 

”Vi tycker att kläder och mode är alldeles för värdefullt för att hamna  

på soptippen.” 

… 

”Alldeles för mycket kläder hamnar på soptippen – varje år slängs  

tusentals ton textilier i hushållssoporna.”  

… 

”Den insikten svindlar, och ingen sann modeälskare vill se kläder 

hamna på soptippen” 

… 

 ”Första steget är att minska den andelen kläder som hamnar på  

soptippen – vi tycker att våra kläder förtjänar bättre än så!” 

  

Soptippen, det onda ställs i motsatsförhållande till kläder och mode. Där  

kläder och mode representerar livet, det goda.  
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”(…) ingen sann modeälskare vill se kläder hamna på soptippen. Det är därför 

vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att ge sina kläder nytt liv.” 

 

Påståendet fungerar implicit då det redan ligger värderingar i orden som används. 

Värderingar som antingen redan är anammade av mottagaren men som också byggs upp 

genom textens argumentation. Hur mode och kläder påverkar vårt klimat och vår miljö 

negativt går att lösa, genom att återvinna och inte kasta kläder på soptippen. Sändaren 

har tidigt definierat problemet åt dess mottagare och på så sätt utesluts produktionen ur 

argumentationen. Analogier styr publikens tankar åt ett bestämt håll och fungerar som 

en övertalningsdefinition. Sändaren vill då att mottagaren själv fyller i och på så sätt 

bekräftar generaliseringen. Att återvinna kläder blir alltså det enda (sanna) alternativet 

för hållbarhetsarbetet. Budskapet förstärks genom stilfigurer som är ett medel för att 

förklara, förtydliga och framhäva. Stilfigurer kan också användas för att få publiken att 

se på företeelsen ur en bestämd vinkel. I det här fallet stärka det redan etablerade 

budskapet genom metaforen ”Ge sina kläder nytt liv”. 

 

Fakta vi får till oss länkar aldrig till källor eller går djupare in på orsakssamband eller 

verkan. Ibland dyker det upp siffror och procentenheter som vi inte kan spåra. Fortsatt 

kvarstår dock problemen i produktionsleden då processen fortfarande går till på 

liknande sätt. Kunskap som utesluts och faktiskt ligger till grund för att återvinning och 

återbruk ska bli hållbart är den aspekten av klädindustrins alla gifter och kemikalier.  

 

Texten avslutas genom att lägga fram samarbeten;  

”Överskottet från insamlingarna doneras till H&M Foundation och delas mellan olika 

sociala projekt och återvinningsprojekt (…) De sociala projekten fokuserar på 

jämställdhet och integration av marginaliserade grupper. Dessutom, för varje kilo 

textilier som samlas in går 0,02 euro till en lokal välgörenhetsorganisation” 

 

Som bidrar till sändarens ethos då det inverkar på varumärkets image. Som Enell (2010) 

skriver behövs då företag allt mer möter skepticism i deras externa kommunikation.  

 

Längst ner på sidan är en film placerad som sammanfattar textens budskap. Analysen av 

denna finns under nästa avsnitt. 
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Vi kan urskilja tre olika teser som texten vilar på. Textens övergripande tes är den 

explicita ”återvinn dina kläder”. En direkt uppmaning. Undertesen som är en 

demonstrativ syllogism det vill säga sann premiss, om att ” modebranschen är mer 

resursintensiv än vad vår planet klarar av.” Den implicita tesen som följer är att 

företaget H&M tar avstånd från kategoriseringen av ”modebranschen” som en 

generaliserad kategori som utgör det som målas upp som konsumentens motståndare 

samt sina egna motståndare och konkurrenter. Det styrks genom ethos-argument och 

konkreta lösningar på det problem de tidigt har definierat. Nämligen företagets globala 

klädinsamlingsintiativ. Den värderande tesen bygger på att ingen ”sann modeälskare vill 

se sina kläder hamna på soptippen.” En tes som styrks när metaforen ”ge kläder nytt 

liv” används mot textens slut.  

 

Texten vill argumentera för att det går att konsumera och vara miljömedveten när du 

handlar hos H&M. Med hjälp av logos ska sändaren informera, upplysa och undervisa 

sina mottagare. Det sker i texten utifrån argument som vi redan håller för sant. Där 

mottagarens tolkningsförmåga beräknas fylla i de betydelser som sändaren avsett och 

uteslutit. Det är detta som kallas för enthymem. I motsats till enthymem står paradigm 

som avser övertyga genom argument hämtade från enskilda exempel. I texten finns det 

enbart ett sådant som styrker ett påstående. Mycket av texten bygger på ethos-argument 

då företaget lägger fram problem för att sedan hänvisa till sin egen verksamhet som står 

för det goda – att ge kläder nytt liv, indirekt att spara på miljön. De pathos-argument 

som övergripande finns i texten anspelar på mottagarens känslor genom att visa på 

konsekvenser av ett miljöhot som väcker oro. Konsekvenserna riktas mot mottagarnas 

ansvarskänsla då sändaren påvisar konsumtionens del av problemet men samtidigt 

väcker hopp genom att lägga fram och erbjuda en lösning. Företaget kan utöver 

marknadsföring anordna någon form av symbolisk aktivitet som skapar handling och 

engagemang. Att konsumenten kan återvinna sina kläder hos H&M.  

 

4.1.1 Bilden som det visuella budskapet   

Bildens visuella argument som komplement till texten från webbsidan ”ÅTERVINN 

DINA KLÄDER” 
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Den denotativa nivån: Mot den vita studiobakgrunden poserar två vuxna och tre barn. 

Alla klädda i blått som skiljer sig lite i nyans men som till mestadels ser ut att vara i 

grövre jeansmaterial. Det blå tyget lyser i kontrast till den vita bakgrunden. Modellerna 

träffas av en skarp studiobelysning snett framifrån. Fotografiet är taget på längre håll så 

att vi ser vad människorna på bilden bär för kläder, men beskuret så att vi inte ser 

personernas fötter eller skor. Personerna poserar sammansvetsat på bilden.  

Mannen, som ser ut att vara i 30 års åldern poserar avslappnat med ena handen i 

byxfickan. Med den andra handen håller han om en pojke. Han vilar benet på en 

upphöjning och lutar sig framåt. Den pojke han håller om ser ut att vara runt åtta år och 

håller om mannen vid nacken. Bredvid står en kvinna som ser ut att vara runt samma 

ålder som mannen. Kvinnan har ett höjt huvud och lutar lätt bakåt åt sidan med benen 

stadigt isär. På sin höft bär hon ett litet barn, och längst fram i bilden står en flicka som 

ser ut att vara i tioårs åldern. Hon har handen placerad på sin höft. Alla tar plats, fyller 

ut bilden medan de kollar in i kameralinsen. Alla med ett typiskt nordiskt utseende. 

 

Den konnotativa nivån: Personerna på bilden skulle kunna föreställa en familj. Främst 

med tanke på allas liknande nordiska utseende. Men vi kan anta att modellerna på 

bilden ska rama in företagets målgrupp. Det vill säga barn, ungdomar och vuxna. De ser 

alla självsäkra och tillfreds ut i de blå jeanskläderna. Färgen blå sägs ge ett 

förtroendefullt intryck (Bergström:2008, s. 181). Men den blå färgen associerar vi lätt 

till vatten, vilket i det här fallet skulle vara en logisk koppling.  Bilden och texten 

samverkar då bilden säger en del som texten utesluter. Bildens förhållande till texten 

kan tyckas mer självklar för den som har kunskap om hur extrema mängder vatten som 

går åt för att tillverka ett par jeans. Naturskyddsföreningen (2017)  har räknat ut vad 

som krävs i mängd vatten, kemikalier och koldioxidutsläpp för att tillverka endast ett 

par jeans; 

 

”Det krävs 6200 liter vatten ungefär 41 fyllda badkar. 1,4 kilo kemikalier är lika mycket 

som behövs för att köra en diskmaskin 78 gånger.Och 17 kilo CO2e motsvarar 

koldioxidutsläpp från 89 kilometers bilkörning med en medelstor bil.” 

(Naturskyddsföreningen: 2017).  

 

I det här fallet blir bilden stark i sin enkelhet, i samband med texten fyller bilden en 

liten hint av information som inte nämns i text på sidan. Tillsammans med 
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människorna, den blå färgen och valet av material säger bilden i samverkan med den 

omgivande texten att alla H&M:s kunder ges möjlighet att tillsammans med företaget 

bidra till ett hållbarare samhälle genom att återvinna och återanvända. Att modellerna på 

bilden vid en första anblick får oss att tänka på en familj kan också ha en betydelse i 

sammanhanget. För att återkoppla till Kenneth Burke som menar att identifikation är 

retorikens främsta mål, där bilden skapar en stark koppling av identifikation mellan 

sändare och mottagare så kan det tänkas anspela på mer än bara underförstådd 

argumentation (Mral, Gelang & Bröms: 2016). En identifikation kan tänkas ske genom 

att relatera familjen till gemenskap och kärlek efter personliga associationer samt 

tolkningar och därigenom känna och knyta an till budskapet. Familj kan tänkas anspela 

på närhet, trygghet, gemenskap och kärlek. Barn anspelar på framtid. När vi talar om 

begreppet hållbarhet och hållbar utveckling berör det till stor del nästkommande 

generationer, att våra barn ska få växa upp i ett samhälle där naturens tillgångar fortsatt 

räcker. Att vi lämnar luft, vatten och jord ren och oförstörd. Modellerna utstrålar en 

avslappnad attityd samtidigt som de ser tillfreds och självsäkra ut när de bär upp 

kläderna. De bär upp de mest resurskrävande kläderna med stolthet. Som en positiv 

effekt av att göra rätt, att återvinna och återanvända.  

 

Inre kontext: Att det är ett fotografi skapar en dokumentär känsla. Halvbild som den 

här lämpar sig för att tydliggöra personliga och sociala relationer när motivet är 

människor. Betraktaren kan tydligt ta del av kroppsspråket och klädvalet. Bildens ljus 

kan också väcka känslor av frihet och trygghet hos dess mottagare skriver Bergström 

(2017). Bilden är komponerad symmetriskt. Människorna är placerade centralt i bilden. 

Det är ett val gjort då symmetri tilltalar oss genom balans och ordning. Det är ett enkelt 

medel för att ge bilden ett lugn, harmoni och kraft (Bergström:2017).  

 

Retoriska grepp: Bilden är dels metonymisk, då bilden vill upplysa oss om något som 

är så stort och ogripbart att det är svårt att illustrera, speciellt i dess marknads-

kommunikativa sammanhang. Metonymin belyser en slags närhet mellan två begrepp. 

Kläder som närhet för alla människor i vår vardag och samtidigt klädernas koppling till 

de enorma naturresurserna som går åt vid tillverkningen. Vi bär upp det virtuella 

vattnet. Bilden utgör en del av ett större sammanhang. Människorna på bilden blir en 

del som får stå för alla människor, som anspelar på alla konsumenter och ett helt 
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samhälle. Bilden utgör även en del av texten som är det sammanhang vari den existerar. 

Det retoriska greppet synekdoke vill påvisa något för mottagaren (Bergström: 2008). 

För den mottagare som inte har tidigare kunskap om det virtuella vattnet, kan slutsatsen 

bli en annan. Men för den mottagare som är insatt i produktionen kan denne själv fylla i 

den luckan som mottagaren avser och utelämnat. På så sätt knyter bilden en dialog 

mellan sändare och mottagare. Bildens användning är alltså att belysa och att påvisa i 

sin framställning.  

 

Ikoniska, Symboliska eller Indexaliska tecken: Ikonen som i det här fallet blir de 

porträtterade människorna, är det tecken som skapar betydelser genom representation 

och likhet. Vi identifierar oss med människorna på bilden. Symbolen som måste läras in 

för att skapa betydelser är beroende av doxa. Jeanstyget och klädernas blå färg 

formulerar tolkningen att de bär upp det virtuella vattnet.  

Samspelet mellan text och bild: Bilden och texten driver en växelverkan där bilden 

snarare stärker textens budskap. Vi kan inte läsa om den mängd vatten som går åt vid 

tillverkningen av plagg eller exakt hur produktionen faktiskt påverkar vårt klimat och 

vår miljö. Men för den som är insatt vet denne att det krävs ofantliga mängder vatten för 

att odla bomullen som används i våra kläder. Retoriska bilder bygger på enthymem, det 

vill säga bilden bygger på gemensamma premisser och förutsätter tysta 

överenskommelser mellan sändare och mottagare. Genom en bild kan sändaren vinkla 

budskap för skilda målgrupper då betydelser anspelar på våra personliga tolkningar. Det 

kan tänkas vara en strategi för att utelämna fakta för den som inte är insatt, men 

samtidigt nå den som har vetskap i ämnet. För den som tolkar bilden på liknande sätt 

som i det här fallet- och får känslan av att vara delaktig i sändarens avsedda budskap- 

skapar det en känsla av sändaren som kunnig och välvillig då denne har ”bekräftat” att 

vi ”talar samma språk” – identifikationen har skett mellan sändare och mottagare. För 

den som inte vet något om de negativa konsekvenser som modebranschen förorsakar 

tolkas bilden inte på samma sätt och informationen framgår inte. Mottagaren som 

saknar tidigare kunskap lämnas i alla fall med ett förtroendefullt intryck som det sägs att 

den blå färgen inger.  

 

Bildens syfte: att fånga mottagarens blick och locka till läsning. Men också att skapa en 

stark koppling av identifikation mellan sändare och mottagare för att budskapet lättare 
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ska förmedlas (Mral, Gelang & Bröms: 2016). En bild fastnar dessutom lättare på vårt 

minne än det verbala. Kombinationen av text och bild ger ett större avtryck på 

mottagaren (Bergström: 2008). 

 

4.1.2 Filmen ”BRING IT ON”  

Filmens visuella argument som komplement till texten från webbsidan ”ÅTERVINN 

DINA KLÄDER”. 

 

En film på 01:38 minuter avslutar texten. ”BRING IT ON” är filmens titel som står i 

feta versaler över klippet. Filmen ger mottagaren ett sista starkt intryck tillsammans 

med tempot, musiken, en voice-over fylld med figurer och ornament samt 

filmfotografiet som direkt anspelar på våra känslor samtidigt som företagets ethos stärks 

när de vill axla utmaningen. ”Bring it on” är det första som nämns i filmen och som 

fortsatt följer efter hopningar- som är upprepningar av ord för att ge ett större eftertryck- 

av exempel på trasiga, oönskade, oanvända, förstörda kläder. ”this, and this and that”. 

(Mral, Gelang & Bröms: 2016, s. 65). Samtidigt som filmfotografiet visar levnadsglada, 

unga människor och andas en känsla av frihet och framtidstro. En kvinna som bär en 

röd klänning flyter fridfullt i vattnet på en sjö. Vi hör ”the washed-out dress”. Pathos-

argument blir tydligare då vi får känslan av att vara närvarande genom det skakiga och 

handfilmade fotografierna. Det styrks ytterligare med den vind vi ser blåsa genom en 

röd klänning som hänger på tork, som kan tänkas vara samma röda klänning som 

kvinnan i vattnet bar. Vilket styrker det underförstådda budskap att klänningen 

återförenas med vattnet genom att ges nytt liv.  

 

Filmen byter ton och rösten säger ”bring your rags and we will deal with them” och 

miljön går från stadsmiljö och puls till en tjej som står ensam i en skog. Musiken flyter 

in i bakgrunden och bygger upp en förväntan. Vi kan höra fågelkvitter och rösten blir 

lugnare och säger ”yes” som en paus för att sedan fortsätta, ”lets take it on, our mutual 

bad conscience”.  

 

Musiken kommer igång igen och rösten snabbas upp och hopningar med ”lets” som 

upprepas och följs av bilder på den process som kläderna går igenom för att sedan bli 

burna av någon annan. Vi får se fabriksmiljö och människor. Snabba klipp. Vi får se en 
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klänning som får nytt liv som kan bäras av både henne och honom. Här blir rösten 

lugnare, melodin går från snabb och kort till långsammare och utdragen när ”her, or 

him” sägs. Det höga tempot tillsammans med hopningar fortsätter för att beskriva 

process och vision om återbruk. Hur textilier kan sys till något helt nytt eller något helt 

annat. Fortfarande med ”lets” framför.  

 

Filmen tar konstpaus och byter sekvens till en närbild på en kvinna som möter vår blick 

genom linsen. När kameravinkeln går från närbild till helbild ser vi att hon står på en 

äng, fortfarande med blicken fäst in i kameralinsen. Vi känner ett lugn i filmens höga 

tempo. ”Just bring it” och ett ”knäpp” hörs för att avbryta lugnet och musiken fortsätter 

snabbare. Vi är tillbaka i stadsmiljön bland människorna. Rösten säger ”det värdelösa, 

det som inte passar, det överflödiga.”  

 

Vi kan snabbt se H&M:s klädinsamlingsinkast samtidigt som rösten säger ”we make 

sure it gets what it deserves” och nästa sekvens är på en kvinna som går på stranden. 

Framför sig har hon havet. ”The only thing we will not do is to waste it”. Med betoning 

på ” is to waste it”. Vi kan se hur hon tar av sig strumpbyxorna och lägger ner dem i 

väskan. Texten ”Bring your unwanted garments to any of our stores” ny kameravinkel 

”We´ll make sure they get a new life” sedan följer H&M:s logga och under kan vi läsa 

”Together we can close the loop” 

 

Allt som sker i naturen, bilderna på vattnet vid sjön, skogen, ängen, stranden och havet 

är bilder som innehåller ett lugn. Med enbart en person i fokus. Medan de andra 

bilderna till stor del bygger på gemenskap där flera människor som skrattar och ler syns 

i bild. Det livfulla, levnadsglada och fria ställs i kontrast mot ansvaret att värna om 

jordens resurser. Filmen visar upp två skilda sidor om det samhälle däri sändarens 

budskap formuleras. Ansvar ska förenas med frihet och företaget är det bästa av två 

världar.  
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4.2 Analys av ”VÄGEN TILL HÅLLBART MODE” 

På liknande sätt som i ”återvinn dina kläder” möts vi i ingressen av ”vi-argument”;  

 

”Vi vill göra hållbart mode”, ”vi har en passion för mode – men också för vår 

planet och hur vi påverkar världen omkring oss.”.  

 

I följande text kan vi läsa;  

 

”vi har en”, ”kan vi i alla lägen”, ”Vi erbjuder”, ”Som stort företag har vi också 

ett stort ansvar, ett ansvar som vi gärna axlar”, ”Varje år arbetar vi hårt”,”kan vi 

tillsammans göra skillnad”, och ”vi erbjuder alltid” 

 

Vi presenteras direkt för den explicita tesen; 

 

”vi vill göra hållbart mode av god kvalitét tillgänglig för så många människor 

som möjligt”  

 

Tesen bygger på outtalade premisser som anspelar på vår tolkning om begreppet 

”hållbart”. Eftersom rubriken heter ”vägen till hållbart mode” kan vi tänka oss att vi 

efter att ha läst texten ska vara införstådda med vad som faktiskt definierar ”hållbart” 

men ”hållbart” är ett sådant nyckelord som aldrig riktigt följs upp eller ges en definition. 

Sändaren anspelar på definitionstopiker, det vill säga att hållbarhet knyts implicit till en 

underliggande idé om vad hållbarhet är.  

 

”Vi vill göra hållbart mode av god kvalitet tillgängligt för så många människor 

som möjligt” 

… 

”Varje år arbetar vi hårt för att öka andelen tyger och material från hållbara 

källor i våra kläder,” 

… 

”Vår affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris, på ett hållbart sätt.”  

… 

”H&M:s mål är att all bomull som används i hela vårt sortiment ska komma från 

hållbara källor senast år 2020.” 
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Genom att använda begreppet ”hållbart” kan sändaren undvika att bli ifrågasatt. 

Begreppet är redan positivt betingat. Om vi däremot försöker se bortom ordet och ge 

meningen en betydelse så säger det oss inte så mycket. Om mottagaren ska förstå vad 

till exempel ”hållbara källor” egentligen är och kommer från eller vad ”ett hållbart sätt” 

innebär.”Hållbart” och ”hållbara källor” blir nyckelord som utelämnas och anspelar på 

mottagarens tolkning. Hållbarhetsbegreppet har vida betydelser, men i vår kultur målas 

en positiv bild upp som allt för sällan vidare ifrågasätts. På så sätt kan ett ord anspela på 

kulturella koder och ett argument kan legitimeras utan vidare förklaring. För frågan 

kvarstår vilka är de ”hållbara källorna”? Argumentet pekar dessutom bara på ett mål och 

inte hur förutsättningarna för målet ser ut och om det är genomförbart. 

 

”H&M-gruppen är ett av världens största modeföretag och vi har en långsiktig 

expansionsstrategi. Tack vare vår storlek och den effektivitet och flexibilitet som präglar 

hela vår värdekedja, kan vi i alla lägen erbjuda inspirerande mode till bästa pris.” 

 

Tesen går från ”vi vill” till ”vi gör”.  

Som nämndes under ”återvinn dina kläder” så beskriver implicit företaget 

modebranschen som en kategori som de själva inte tillhör. För att styrka det påståendet 

för hur de ser på sig själva så använder de istället begreppet ”modeföretag” och tar 

fortsatt avstånd från att skriva in sig under kategorin ”modebranschen”. Här kommer 

första argumentet om att företaget är störst. Efter det följer en fråga som ställs och 

besvaras av sändaren själv; 

 

 ”kan mode verkligen vara hållbart?” 

 

Frågan tar sin utgångspunkt från mottagarens parti och argumenterar utifrån detta. På så 

sätt har de mött det största motargumentet. Frågan står i fet stil och inleder ett nytt 

stycke. Genom att ställa frågan fångar det mottagarens uppmärksamhet och anspelar på 

ethos och samtidigt på pathos då mottagaren ska känna trygghet. H&M är störst och de 

talar om för mottagaren att mode visst kan vara hållbart.  

 

Under frågeställningen är det en mening som fångar blicken lite extra;  
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”Som stort företag har vi också ett stort ansvar, ett ansvar som vi gärna 

axlar. Varje år arbetar vi hårt för att öka andelen tyger och material från hållbara 

källor i våra kläder, för att förbättra arbetsförhållandena hos våra leverantörer, och 

för att i hela värdekedjan minska den negativa påverkan som vår verksamhet kan 

ha” 

 

Argumentationen som följer genom texten är att H&M är störst. Den uttalade premissen 

följer en logiskt, outtalad premiss nämligen; att om du är stor så är du också bra. Den 

implicita premissen blir att de är störst av en anledning. Nämligen att de är störst för att 

de arbetar hårt för hållbar utveckling och om inte H&M- som är störst klarar det, vilka 

av deras konkurrenter klarar det då?  

Eftersom texten i allmänhet inte använder ett språk som bygger på troper och ornament 

så sticker meningarna ut där ett stilelement placerats. Det liksom ger en känsla av kraft 

och vikt för det som uttrycks och rör våra känslor.     

 

”Som stort företag har vi också ett stort ansvar, ett ansvar som vi gärna axlar.” 

 

Meningen är uppbyggd av ornament där en hopning, alltså en upprepning ger ett 

större eftertryck. Liknelsen ”axlar” ger oss en tydligare bild och förstärker att de 

vill ta det ansvar som vilar på deras axlar. Även begreppet ”arbeta hårt” förstärker 

uppfattningen om att det inte är något lätt ansvar de tar på sig. Tropen pleonasm 

utgör sammansättningen av två begrepp som enskilt pekar på att någonting är svårt 

eller jobbigt och understryker det faktum. 

 

”Varje år arbetar vi hårt för att öka andelen tyger och material från hållbara 

källor i våra kläder, för att förbättra arbetsförhållandena hos våra 

leverantörer, och för att i hela värdekedjan minska den negativa påverkan 

som vår verksamhet kan ha. Genom medvetna val i varje skede av ett plaggs 

livscykel – från bomullsodling till kund – kan vi tillsammans göra 

skillnad.” 

 

Återigen tar företaget avstånd från andra modebranscher.  I ”Återvinn dina kläder” 

skriver de; 

 

 ”i dag är modebranschen mer resursintensiv än vår planet klarar av” 
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Därav tar de avstånd från att påståendet skulle vara legitimt för deras egen 

verksamhet. Genom att inte erkänna att deras verksamhet har negativ påverkan 

säger de emot sig själva då tidigare argument utgår från att de jobbar hårt för att 

uppnå hållbarhet i alla led. Då ställer mottagaren sig frågan varför? När deras 

verksamhet bara ”kan ha” och inte ”har” negativ påverkan. Det blir en motsägelse i 

den mening att deras argument för att uppnå mål och visioner som krävs för 

framtiden faller platt, då detta inte skulle gälla för företaget själva. 

 

Efter de här argumenten går tesen från ”vi vill”, ”vi gör” till ”ni kan” och ”vi 

tillsammans gör skillnad”. Texten bygger likt ”återvinn dina kläder” på den 

uppmanande tesen om att genom medvetna val kan vi tillsammans göra skillnad och 

anspelar på förhållandet mellan konsument och producent. Den uppmanande och 

explicita tesen får vi presenterad för oss närmare efter att informationen under bakgrund 

lagts fram och vi presenteras för en mindre rubrik;  

 

”DU VILL GÖRA MEDVETNA MODEVAL. MEN HUR?” 

 

”Om du vill bidra till en mer hållbar framtid för modesektorn, finns det många 

alternativ: Ta hand om dina kläder på ett hållbart sätt, och när du inte längre 

behöver dem, lämna de alltid till återvinning.” 

 

Tesen som tidigt etablerade ”vi vill” blir ”vi gör” till ”ni kan” sedan ”vi tillsammans” 

och avslutas med ”du vill” som en sista uppmaning till mottagaren. Rollerna kastas på 

så vis om. Vi kan tänka oss att mottagaren, det vill säga konsumenten besöker företagets 

webbsidor om hållbarhet för att denne har en motsatt åsikt eller ställer sig kritisk till 

företaget. Texten utgår från relationen mellan producent och konsument som två 

motsatser som måste mötas och förenas. Genom att företaget tidigt argumenterar från 

mottagarens horisont med exempelvis frågeställningen ”kan mode verkligen vara 

hållbart?” och sedan upplyser mottagaren vad som krävs och visar sig legitim, välvillig 

och framförallt uppriktig i fråga, anspelar det på våra känslor som slutligen stärker 

sändarens ethos ytterligare. Den attityd som mottagaren går in med anammas av 

sändaren och övertygar utifrån det förväntade förhållningssättet. Dock så raseras lite av 

det ethos som sändaren vill bygga upp då de skriver ”minska den negativa påverkan 

http://about.hm.com/sv/sustainability/get-involved/care-for-your-clothes.html
http://about.hm.com/sv/sustainability/get-involved/recycle-your-clothes.html
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som vår verksamhet kan ha”. Då erkännande tillskriver sändaren förtroende i 

fråga.  

 

4.3 Analys av ”HÅLLBARHETSSTRATERGI” 

Vid en första anblick skiljer de tre texterna sig åt i formalian. Den här texten är 

enhetligare och mer kompakt än de andra två där argument sticker ut genom stort 

kursiverat teckensnitt som talar för vikten av budskapet i sig. Vi introduceras för 

ingressen; 

”Genom våra varumärken erbjuder vi mode och design till ett fantastiskt 

pris – men inte till vilket pris som helst. Vi tar hänsyn till både 

nuvarande och framtida generationers behov, därför ska hela vår 

verksamhet bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbart. Allt detta hör ihop. Och allt är viktigt för vår 

framtida tillväxt.” 

 

Den uttalade slutledningen ”men inte till vilket pris som helst” lämnar premisser 

som mottagaren själv fyller i. Det fantastiska priset är värt mer än prislappen och 

argument kan radas upp som styrker påståendet. Vad är då priset av ett plagg? 

Enligt texten vars logos-argument är tunn får vi veta att;  

 

”Precis som många industrier idag är modebranschen för beroende av 

naturresurser.” 

 

Detta påstående följer i alla tre texterna och är huvudargumentet som ligger till 

grund för den lösning som genomgående presenteras. Ingressen avslutas med 

betoning på att ”allt detta hör ihop.” som blir en kärnfull sats som tycks innehålla 

en evig och allmängiltig sanning då ornamentet sentens används (Mral,Gelang & 

Bröms: 2016, s.65) och följs av ”Och allt är viktigt för vår framtida tillväxt.” 

Som en deduktiv och explicit tes. H&M associeras med kläder till ett billigt pris. 

Det är både en positiv och en negativ association. Billigt associerar vi till dåligt, 

samtidigt letar vi efter butiken som kan erbjuda oss varan till lägsta pris. Att 

marknadsföra billiga kläder säger något om hur produktionen går till och vi kan 

anta att kläder som produceras billigt inte är speciellt miljövänliga. Föreställningen 

av prisets vikt möts på så sätt upp genom att argumentera för hållbarhetsvärdet av 
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priset. Priset utgör kausaliteten mellan marknad och miljö och är talande för de 

motsättningar som modebranschen möter idag. När priset nämns bygger det på en 

outtalad tes om att konsumenten kan påverka genom att välja vilket ”pris” denne 

vill betala. Vad som kostar mest, och vad som står oss dyrast i längden när vi 

jämför det med jordens resurser. Budskapet som implicit läggs fram är den att pris 

och hållbarhet –kan förenas. H&M erbjuder det bästa av två världar.  

 

Texten bygger på flera påståenden och argument på liten yta; 

”Vi tar hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov, 

därför ska hela vår verksamhet bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart.” 

… 

”För att uppfylla behoven för både nuvarande och kommande generationer 

måste allt vi gör vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart”  

… 

”På kort sikt kommer detta att bidra till att gamla textilier inte hamnar på 

sopberg. På lång sikt kan det förändra både hur mode tillverkas och hur det 

används.” 

På så sätt kopplas betydelser mellan vad som faktiskt görs, bör göras, ska göras, kan 

göras, kommer att göras och vad de faktiskt vill- samman till felande slutledningar. 

Mottagaren får uppfattningen om att det som ”ska göras” redan görs då det i nästa 

argument står en liknande mening men istället för ”ska göras” så ”måste” det. 

Mot textens slut radas tre mål upp, men innan dessa styrks de av följande argument;  

 

”Strategin bygger på en inkluderande och vetenskapligt förankrad 

process som tagits fram med hjälp av såväl interna som externa aktörer, 

samt experter från olika led i H&M:s värdekedja. Vår övergripande vision 

är att bli 100 % cirkulära och leda förändringen inom branschen.” 
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Ett tydligt ethos-argument för att legitimera företagets hållbarhetsstrategi är att 

hänvisa till vetenskapen för att mottagaren ska känna tillit då användandet av 

”vetenskapen” associeras till bevis, prövande och sanningar.  

Texten avslutas med ett stort kursiverat citat från hållbarhetschefen; 

 

”Vi vill använda vår storlek och vårt inflytande till att leda förändringen mot 

ett cirkulärt och verkligt hållbart mode -Anna Gedda, hållbarhetschef” 

 

Detta argument som pekar på företagets ethos följer även i de två andra texterna. 

“Verkligt” hållbart förstärker meningen. Hållbart på riktigt – kan tänkas stå i 

motsats till hur andra företag använder begreppet.  

 

4.4 Översikt & sammanfattning av webbsidor 

4.4.1 Genre 

Text och bild finns på en webbplats där den verkar under vissa oskrivna regler som 

påverkar hur budskapet utformas. På webben är det korta textspalter som helst inte 

överstiger en skärmsida då besökaren ogillar att scrolla. Det är också krav på korta 

meningar och korta stycken. Varje stycke ska helst behandla en avgränsad idé eller ett 

budskap som är anordnat som så att en mening för en tanke, ett stycke för ett 

sammanhang – vilket kommit att bli en grundregel skriver Bergström (2014). Det är 

viktigt att rubrikerna är informationsrika, och tydliggör vad innehållet berör då 

besökaren kan komma in på sajten från olika håll (Bergström: 2014). Både färg och 

form inbjuder till läsning och kan ses som ett försök till att lära ut, understryka och 

förtydliga något till- eller för mottagaren (Bergström: 2008). I stort är texterna tunna 

men enkla och konkreta. Vi kan hänföra texten till kategorin för mellanstilen som 

kännetecknas av ett enkelt men korrekt och vårdat språk. På webbsidorna som 

analyserats följer samma formalia och stil. Ingressen följs på alla sidor av en bild.  

Under ”återvinn dina kläder” finns det även en film längst ner på sidan. 

 

Textens genre bygger på topiker hämtade från genus deliberativum. Genom att använda 

topiker som är argument vilka anspelar på olika motsatsförhållanden som det nyttiga 

och onyttiga, det goda och det onda, kan vi finna vilka argument texten bygger på mer 
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specifikt och hur dessa är ämnade att övertyga oss (Lindqvist: 2016). Texten anspelar i 

stora drag på de val som vi själva kan besluta om och göra, på framtiden och hur vi är 

en del av den. Sändaren erbjuder i texten ett förslag som leder till någon form av lycka 

för mottagaren. Vi kan tänka oss att erbjudandet i det här fallet är att mottagaren med 

vetskap om plaggets konsekvenser för miljö och klimat fortsatt kan konsumera men 

med gott samvete hos företaget. Textens argumentationsgenre anspelar på sändarens 

anseende genom att lägga fram förslag som kan leda till ett högt anseende eller 

berömmelse, förslag som sätter företaget i framkant genom att mottagaren upplever 

H&M som öppna och ärliga samt tar sitt ansvar i dessa frågor. Vanligt i argumentation 

som rör klimat och miljö är att anspela på osäkerhet och ta fram förslag för att öka 

säkerheten. Genom att hjälpa företaget att återvinna kläder så minskar vi hotet och 

bidrar till ett hållbarare samhälle. Även konkurrenter förpassas till kategoriseringen då 

argumenten berör det goda i förhållande till det onda. Företaget själva företräder det 

goda och argument som styrker det faktum hämtas både från logos och ethos. Men även 

producent och konsument står i kontrast till varandra. Miljövänlighet väger tungt för det 

goda. ”Hur är mitt förslag bra för miljön?” är argument som sändaren vill möta. Texten 

anspelar också på solidaritet i den mening att förslag som läggs fram ska leda till andras 

nytta för hela vår planet, som konsument och inte minst för de som jobbar i första ledet i 

produktionen av plaggen.  

 

4.4.2 Mottagaren 

Media erbjuder ständig information som företagets intressenter får till sig aktivt. Därav 

kan dåliga rykten styra intressenters bild av verksamheten. Enligt konsumentverkets 

rapport (2017:9) anser konsumenterna att kläder och skor är en av de marknader där det 

är sämre förutsättningar att göra medvetnare val. Där myndigheter hade ett tydligare 

ansvar tidigare har ansvaret kommit att förskjutas till företagen själva och det ger 

konsumenten ett större ansvar i att handla klimatsmart och därav ställa krav i valet av 

produkter. På så sätt förskjuts ansvaret till konsumenten. 

 

I marknadskommunikation vänder sig talaren till en konsument. Företagets externa 

miljökommunikation blir i mångt och mycket en del av marknadskommunikationen. 

Webbplatsen är en förlängning och en fördjupning av företagets hållbarhetsarbete dit 

intressenten själv måste söka sig. Anledningarna kan tänkas vara i syfte att få 
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information och kunskap kring företagets hållbarhetsarbete. Den som inte har någon 

som helst vetskap eller åsikt i dessa frågor skulle förmodligen inte söka sig till 

webbplatsen. Det lämnar en målgrupp som ännu inte bestämt sig för en positiv eller 

negativ inställning och åsikt. Hur som helst bör personen vara intresserad av kläder och 

mode och informationen är viktigt för att konsumenten ska välja att fortsätta handla hos 

företaget eller helt rata det för att istället handla hos konkurrenterna. Denna målgrupp 

ser ut att vara H&M:s ideal-intressent då denne är medveten i frågan men har vidare 

ingen negativ eller positiv åsikt. Då finns det utrymme för att övertyga och påverka. 

Vidare på de tre webbsidorna kan vi se att företaget talar till modeälskaren det vill säga 

den som älskar att köpa nya kläder för att följa med i trendsvängarna. Vilken är en 

målgrupp som vi inte likställer med den miljömedvetna konsumenten som lever som en 

miljökämpe. För den tilltalade målgruppen löser företaget problemet ”konsumera” med 

att återvinna de förgångna trenderna. På så sätt kan företaget vinna över den intressent 

som vill fortsätta att konsumera men med gott samvete. Du kan återvinna dina kläder så 

att dessa återanvänds, tack vare H&M. Priset är också en del av att övertyga 

konsumenten. Här är budskapet vinklat så att företaget inte kategoriserar sig som att 

sälja “billiga” kläder utan “prisvärda” kläder som en antydan om att konsumenten kan 

påverka genom att välja vilket ”pris” denne vill betala. Handlar du hos H&M väljer 

du pris och hållbarhet. H&M erbjuder det bästa av två världar. Därför kan du 

fortsätt handla hos oss med gott samvete.  

 

4.4.3 Sändaren 

Det spelar en avgörande roll vem sändaren är för att mottagaren ska välja att ta till sig 

budskapet. Företagen är beroende av sitt anseende och här kan H&M:s rykte vara värt 

att reflektera över. År 2016 fick H&Ms VD, Karl-Johan Persson ta emot näringslivets 

pris för hållbart ledarskap. Han får priset för sitt sätt att inspirera och utmana 

modeindustrin på hållbarhetsområdet, skriver tidningen Miljö & Utveckling. Priset 

delas ut för att belöna ledare som bidragit till ökad social, ekonomisk eller ekologisk 

hållbarhet i organisationen eller i samhället
18

. År 2013 lanserade H&M 

klädinsamlingsintiativet med kampanjer som en del av företagets hållbarhetsarbete för 

                                                 
18

 Hedlund Monica. 14 oktober, 2016. H&M:s vd får pris för hållbart ledarskap. Miljö & Utveckling. 

Hämtad 2018-03-26. Från http://miljo-utveckling.se/hms-vd-far-pris-hallbart-ledarskap/ 
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att folk i högre grad ska återvinna kläder. Vid sidan av kampanjen visar media upp en 

annan bild som ifrågasätter företagets kärnvärden. Det gör att varumärkeslöftet upplevs 

som tomma ord och att bilden företaget försöker leva upp till känns osann (Fors-André 

& Ronge, 2015:11-12 ). H&M har gått igenom en rad förtroendekriser och då är det av 

vikt att återställa dess legitimitet genom att påverka intressenternas perception 

(Falkhermer, Heide & Larsson :2009. s, 93). 

4.4.4 Sändarens Ethos  

I texterna visar företaget upp en sida som kan tänkas delas av dess intressenter. Det vill 

säga vikten av hållbart mode. Dessa värderingar möter företaget upp genom kärlek till 

mode som blir ett gemensamt ideal, men vad är bättre än mode? Att konsumera hållbart 

mode. Argumentationen grundar sig i ett gemensamt intresse om att spara på jordens 

resurser som följer genom alla tre texter. Genom att skapa kategorin ”modebranschen” 

och avskriva sig tillhörighet försöker de därigenom bygga ett ethos som står över dess 

konkurrenter och vinna mottagarens tillit. Det bygger upp en vi-känsla, att vi klarar det 

tillsammans. Vi med er hjälp och ni med vår hjälp. Företaget framstår i 

kommunikationen som välvillig och skapar på så vis ett förtroende gentemot sina 

kunder. De ethos-argument som är genomgripande för alla texter bygger på klädjättens 

storlek och storhet kring frågor som berör ansvar, som kan uppfattas som ett sätt att 

legitimera sina argument. Fortsatt så erbjuder företaget en konkret lösning på det 

problem de tidigt har definierat. Nämligen företagets globala klädinsamlingsintiativ. Ett 

cirkulärt kretslopp. Sändaren vill framställa sig som förnuftig och kunnig i frågan, 

välvillig genom att upplysa och bidra, samt dygdig då moral står i fokus och uppfyller 

därigenom kriteriet för en god talare. Att de flesta argument bygger på sändarens ethos 

kan vara ett resultat av ett anseende som gått förlorat. 

4.4.5 Sändarens Logos 

Texterna är deduktiva i sin framställning, det vill säga att sändaren tidigt etablerar 

allmänna sanningar och principer som inte bör ifrågasättas. Den deduktiva texten 

karaktäriseras av avsaknaden på att bjuda in mottagaren till en diskussion. Den visar 

snarare vägen (Mral, Gelang & Bröms: 2016, s. 27-19). Texterna lägger fram fakta som 

är relativt tunn och vi erbjuds inte en djupare förståelse för sammanhang och 

konsekvenser. Argumentationen bygger snarare på enthymem och syllogismer där 

mottagaren själv fyller i den utelämnade premissen för att få fram den slutledning som 
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sändaren avsett. Sändaren möter sedan upp argumentet som till stor del utgörs av en 

konkret lösning.  

 

De tre texterna är relativt lika i sin framtoning men kompletterar ändå varandra. De 

bygger vidare på redan etablerade teser, argument och/eller påståenden. Därför behövs 

de tre för att få en helhetlig uppfattning om hur företaget kommunicerar kring 

hållbarhetsarbetet. Utöver dessa tre webbsidor finns det fler texter som ligger under 

företagets hållbarhetsarbete. Texterna kan läsas fristående men för den som söker efter 

mer ingående information måste denne klicka sig vidare för att till exempel få grepp om 

vad företaget mer exakt har för vision. Det kan tänkas vara en strategi av sändaren. 

Intressenten kan inte hitta allt på en sida utan måste klicka sig vidare genom relaterade 

webbsidor. Hållbarhetsarbetet är uppdelat på fyra kategorier; ”vår syn på hållbarhet”, 

”hållbart mode”, ”engagera dig” och ”höjdpunkter från hållbarhetsarbetet 2017”, alla 

dessa med ytterligare tillhörande underkategorier. 

 

Fakta vi får till oss länkar aldrig till källor eller går djupare in på orsakssamband eller 

verkan. Kunskap som utesluts och faktiskt ligger till grund för att återvinning och 

återbruk ska bli hållbart är den aspekten av klädindustrins alla gifter och kemikalier. Det 

finns farliga ämnen i varor som följer med när varorna blir avfall och återvinns. I 

Kemikalieinspektionen (2016: Rapport 7/16) visar rapporten att det är extra viktigt att 

farliga ämnen inte återcirkuleras utan fasas ut ur kretsloppen. På uppdrag av 

Naturvårdsverket har Svenska MiljöEmssionsData (SMED: 2016, Nr 175) tagit fram en 

rapport som tyder på att det i dagsläget inte finns tillräckligt med information tillgänglig 

kring innehåll av farliga ämnen i textilier för att det ska gå att ta välgrundade beslut om 

vilka textilier som bör sorteras ut på grund av dess innehåll av farliga ämnen. 

4.4.6 Sändarens Pathos 

Inom miljökommunikationen finns det mycket risker och hot som kan dras fram i ljuset 

för att på så sätt få mottagarna att känna rädsla och därav reagera. Men inom 

marknadskommunikationen handlar det om att sälja och då kan risker och hot snarare 

användas för att ge en lösning på ett problem som företaget kan bistå med. På så sätt 

räddas vi från förtvivlan och kan se ljusare på framtiden genom den lösning som läggs 

fram. Texterna väcker på så sätt en känsla av framtidstro med företaget som en stolt 
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miljökämpe i spetsen (Mral, Gelang & Bröms: 2016). Mest pathos-argument finns i 

filmen. Vi känner en närhet, en framtidstro och ett ansvar. 

4.4.7 Doxa 

Kommunikationen sker i ett samhälle där medvetenheten har ökat i takt med ett växande 

konsumtionssamhälle. Vi får allt mer information till oss via media och det ställer krav 

på företagens externa miljökommunikation. Vi är generellt mer misstänksamma och 

kritiska till hur företagen agerar i miljöfrågor och vill ha mer information om varor och 

produkter (Falkheimer, Heide & Larsson: 2009). För att möta samhällets kritiska attityd 

behöver företagets miljökommunikation leva upp till lämplighet, trovärdighet, lyhördhet 

och tydlighet (Enell :2010). Den generella uppfattningen är att hållbarhet och 

miljöfrågor är en viktig aspekt både ur konsumtions- och produktionsledet då dessa 

föder varandra. I analysen av filmen går det att urskilja två grundprinciper som är 

styrande i vårt samhälle. Dessa är vår individuella frihet som står i kontrast till ansvar. 

Vi vet att vårt levnadssätt har negativ påverkan på vår jord. Därför måste sändaren 

förhålla sig till den vedertagna sanningen och tala utifrån det faktum. Genom att tidigt 

etablera en outtalad tes om konsumentens ansvar och möta denna genom att lägga fram 

en lösning har problemet rutats in. De drar också nytta av kritiken om att 

modebranschen är resursintensiv för vår planet då argumentet kan kasta omkull 

konkurrenter medan H&M som är störst står kvar.  
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5. RESULTAT & SLUTSATSER 

Uppsatsen har avsett att besvara frågeställningarna; 

 

1. Vilka retoriska budskap är framträdande? 

2. Hur framträder dessa?  

3. Vilka visuella argument tillämpas?  

4. Hur profilerar företaget sig som hållbara i miljöfrågor? 

 

Från texten ”återvinn dina kläder”: etablera sändaren tidigt ett starkt ethos för att visa 

vägen och urskiljas från ”modebranschen”. Mottagaren får uppfattningen av att 

sändaren tar sig an problemet till skillnad från sina konkurrenter. Konsumtion och 

produktion är två motsatser som måste mötas och förenas i argumentationen. Hur mode 

och kläder påverkar vårt klimat och vår miljö negativt går att lösa, genom att återvinna 

och inte kasta kläder på soptippen. Sändaren har tidigt definierat problemet åt dess 

mottagare och på så sätt utesluts produktionen ur argumentationen. Analogier styr 

publikens tankar åt ett bestämt håll och fungerar som en övertalningsdefinition. 

Sändaren vill då att mottagaren själv fyller i och på så sätt bekräftar generaliseringen. 

Att återvinna kläder blir alltså det enda (sanna) alternativet för hållbarhetsarbetet. 

Budskapet förstärks genom stilfigurer som är ett medel för att förklara, förtydliga och 

framhäva. Stilfigurer kan också användas för att få publiken att se på företeelsen ur en 

bestämd vinkel. I det här fallet stärka det redan etablerade budskapet genom metaforen 

”ge sina kläder nytt liv”. Som konstrateras av begreppet ”soptippen”, som får 

representera problemet. Budskapet i texten blir att det går att konsumera och vara 

miljömedveten när du handlar hos H&M. 

 

Från texten ”hållbart mode”: som anspelar på definitionstopiker, det vill säga att 

hållbarhet knyts implicit till en underliggande idé om vad hållbarhet är. ”Hållbart” och 

”hållbara källor” blir nyckelord som utelämnas och anspelar på mottagarens tolkning 

genom begreppets positiva associationer och argument kan legitimeras utan vidare 

förklaring. Det största motargumentet möter de genom att ställa frågan ”kan mode 

verkligen vara hållbart?” På så sätt kan de lyfta att de är störst för att de arbetar hårt för 
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hållbar utveckling och om inte H&M- som är störst klarar det, vilka av deras 

konkurrenter klarar det då? Tesen som tidigt etableras i texten är ”vi vill” som blir ”vi 

gör” till ”ni kan” sedan ”vi tillsammans” och avslutas med ”du vill” som en sista 

uppmaning till mottagaren. Rollerna kastas på så vis om.  

Från texten ”hållbarhetsstratergi”: sker argument utifrån föreställningen om prisets 

vikt för hållbarhetsvärdet. Priset utgör kausaliteten mellan marknad och miljö och 

är talande för de motsättningar som modebranschen möter idag. När priset nämns 

bygger det på en outtalad tes om att konsumenten kan påverka genom att välja 

vilket ”pris” denne vill betala. Vad som kostar mest, och vad som står oss dyrast i 

längden när vi jämför det med jordens resurser. Budskapet som implicit läggs fram 

är den att pris och hållbarhet –kan förenas. H&M erbjuder det bästa av två världar.  

 

Bilden som visuellt argument: samverkar med textnen då bilden säger en del som texten 

utesluter. Bildens förhållande till texten kan tyckas mer självklar för den som har 

kunskap om hur extrema mängder vatten som går åt för att tillverka ett par jeans.  

Modellerna utstrålar en avslappnad attityd samtidigt som de ser tillfreds och självsäkra 

ut när de bär upp kläderna. De bär upp de mest resurskrävande kläderna med stolthet. 

Som en positiv effekt av att göra rätt, att återvinna och återanvända. Bildens främsta 

retoriska användning är att belysa och att påvisa i sin framställning. 

 

Filmen som visuellt argument: ställer det livfulla, levnadsglada och fria i kontrast mot 

ansvaret att värna om jordens resurser. Filmen visar upp två skilda sidor om det 

samhälle däri sändarens budskap formuleras. Ansvar ska förenas med frihet och 

företaget är det bästa av två världar. 

 

För att besvara frågan hur företaget profilerar sig: har företaget genom följande texter 

använt ethos-argumentation för att profilera sig som ett företag som står på 

konsumentens sida och värnar om hållbar utveckling. Genom att ta avstånd från 

modebranschen som deras konkurrenter tillhör- pekar företaget på sin storlek. 

Argumentet bygger i sin tur på olika slutsatser om att företagets storlek är resultatet av 

att de är bäst och därför förtjänat sin storlek. De arbetar hårt för hållbar utveckling och 

om inte H&M- som är störst klarar det, vilka konkurrenter klarar det då? Genom att 

hänvisa till företagets storlek legitimerar de sina argument inom området. Fortsatt så 
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erbjuder företaget en konkret lösning på det problem de tidigt har definierat. Nämligen 

företagets globala klädinsamlingsintiativ. Ett cirkulärt kretslopp. Som utöver 

marknadsföringen fungerar som en symbolisk aktivitet att skapa handling och 

engagemang. Företaget nämner samarbeten som också bidrar till ethos och inverkar på 

varumärkets image för att vinna konsumenternas förtroende. Sändaren vill framstå som 

förnuftig och kunnig i frågan, välvillig genom att upplysa och bidra, samt dygdig då 

moral står i fokus och uppfyller därigenom kriteriet för en god talare. Att de flesta 

argument bygger på sändarens ethos kan vara ett resultat av ett anseende som gått 

förlorat. 

 

Vilket öppnar upp för förslag till fortsatt forskning då det hade varit intressant att vidare 

studera om – och i så fall hur- kommunikationen förändrats i och med den 

förtroendekris som företaget har haft och kan tänkas gå igenom efter granskandet, och 

göra en jämförande studie där doxa studeras mer ingående för hur historien och det 

tidstypiska samspelar i den externa miljökommunikationen.  
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