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Titel  

Ansvar och vinst – en kritisk diskursanalys av Corporate Social Responsibility som fenomen 
Title 

Responsibility and Profit – a critical discourse analysis of the phenomenon Corporate Social Responsibility 
 
Sammanfattning på engelska 

Abstract 
 
Large corporations have come to play a central role in today’s society. By analyzing how corporations describe 
their work with Corporate Social Responsibility, CSR, my aim is to review how they view and relate to this role. 
CSR means that a corporation voluntarily takes a civic responsibility beyond that which is required by law. This 
can be in order to promote human rights, basic workers rights and a better environment, as well as fighting 
corruption. 

In order to get at the role played by CSR, I have studied texts dealing with the subject, which have been 
published on the internet by the five largest Swedish corporations. The texts have been analyzed with a critical 
discourse analysis model inspired by Norman Fairclough. This means that the texts are analyzed linguistically, 
that discourses are identified, and that social theories about globalization, protest movements and brand name 
marketing are used. 

The corporations base their texts on a public debate regarding a potential conflict between generating largest 
possible profit and taking a corporate social responsibility. One side of the debate is represented by a neo-
liberal market discourse, which places profit first, and the other by a social justice discourse, which places 
responsibility first. Together, these two discourses form key components in a particular discourse about CSR, 
which I have chosen to call a CSR-discourse. 

Finally, the result of the study is problemized by putting it in contexts which dominate our world today. 
Hereby, risks with the corporations’ way of handling CSR are brought to light in a democratic perspective. The 
corporations describe how they, through CSR, want to safeguard all that which they believe is good, but that 
this at the same time must bring the company profit. Nowhere in these texts do the corporations come near 
answering the fundamental question of for whom it is most important to live up to the values of CSR. The 
question is therefore; who benefits from today’s CSR? 
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Förord 
Jag är mycket tacksam över att jag har fått möjligheten att författa Ansvar och vinst – en kritisk 
diskursanalys av Corporate Social Responsibility som fenomen. En möjlighet som jag har fått genom en 
rad tillfälligheter och förutsättningar tillsammans med en brinnande strävan. Genom föreliggande 
studie har jag kunnat få utlopp för åtminstone en gnista av det tankesätt som accelererat 
allteftersom åren på utbildningsprogrammet Samhälls- och kulturanalys har fyllts med olika 
perspektiv utifrån ett ständigt kritiskt förhållningssätt. Mina intentioner med texten är att ge dig 
som läsare en konstruktiv tankeställare om innebörden med välfärd, social rättvisa och ansvar. 
Min förhoppning är att föreliggande studie ska inspirera dig till att ständigt eftersträva en mer 
rättvis värld. 
 

Jag vill tillägna ett varmt tack till alla som inspirerat mig i den process som mynnat ut i studien du 
har framför dig. Tack vare ert stöd har en svävande idé formats som kunnat resultera i en 
greppbar uppsats. I detta tack inkluderar jag personer som jag fysiskt har träffat men även 
personer vars tankar jag mött genom skrivna ord. En person som bidragit till min uppsats på 
båda dessa sätt är Marianne Winther Jørgensen. Jag vill tillägna dig, Marianne, mitt varmaste tack 
för all den inspiration och konstruktiva kritik som omgivit våra samtal. Det har varit en ära att ha 
dig som handledare åt min magisteruppsats. 
 
Eva Brattander 
den 9 juni 2005 
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Inledning 

Det goda företaget 
Vad innebär det att vara ett gott företag? Är det överhuvudtaget möjligt att använda en sådan 
benämning? Syftet med denna studie är visserligen inte att försöka besvara dessa frågor, men jag 
vill starta uppsatsen här. För vad är det egentligen tänkt att företagens frivilliga arbete med olika 
sociala frågor; Corporate Social Responsibility (CSR), ska syfta till om inte en strävan efter något gott. 
Att sedan CSR är ytterst komplex råder ingen tvekan om. Men det är någonstans här som jag vill 
positionera uppsatsen. I ett nedslag där en strävan efter värden som betraktas som goda råder. 
CSR innebär att företag frivilligt och på eget initiativ arbetar med samhällsutveckling genom 
ansvarsfullt företagande. Det kan handla om att främja mänskliga rättigheter, bekämpa 
korruption, värna om grundläggande arbetsvillkor och verka för en bättre miljö. I föreliggande 
uppsats kommer CSR att belysas utifrån hur svenska företag själva beskriver området på sina 
hemsidor. Jag kommer att utgå från hemsidorna för att sedan knyta an till en bredare 
samhällsdebatt. 
 

Genom föreliggande studie vill jag bidra med förståelse om CSR genom att fokusera på de 
beskrivningar som företag själva ger av fenomenet. Uppsatsen syftar inte till att ta reda på 
huruvida det som står i texterna efterlevs i realiteten, utan till att bidra med kunskap om hur CSR 
skildras av företagen i ett större perspektiv. Avsikten är att utgå från det som faktiskt står på 
hemsidorna och starta diskussionen därifrån. I studien använder jag mig av diskursanalys vilket 
innebär att jag kartlägger olika perspektiv och röster som företagens hemsidestexter bygger på. På 
så sätt vill jag genom studien bidra med förståelse till vilka olika förväntningar företagen har på 
sig. Sådant är angeläget att ha förståelse för om vi ska föra diskussioner i syfte att påverka i CSR-
frågor. Min förhoppning är att föreliggande studie ska fungera som en tankeställare om vad CSR 
kommit att innebära för företag av idag. Jag vill bidra med kunskap om en fråga som jag i högsta 
grad känner är värd att debattera. Det är en känsla som jag vill vidareförmedla till dig. 

Syfte och frågeställning 
I föreliggande uppsats belyses välfärd, social rättvisa och ansvar. Detta sker via de fem största 
svenska företagens hemsidestexter om Corporate Social Responsibility, CSR. Företagens uppträdande 
i världen kan betraktas som viktigt i sig, men hur företag beskriver sitt ansvar blottar hur de 
positionerar sig. Det säger något om hur företagen anser att välfärd skapas och vad de anser att 
välfärd är. I en text, såsom i företagens CSR-texter, görs ställningstaganden. När någon tar 
ställning öppnas dennes syn på världen upp för granskning. Företag har en roll i dagens 
samhällsordningar. Genom att studera hur företagen beskriver sitt arbete med CSR kan jag 
komma åt hur de ser på och förhåller sig till denna sin roll. Detta kan jag komma åt genom att gå 
in i företagens hemsidestexter med den övergripande frågeställningen: Hur framställs CSR på de 
största svenska företagens hemsidor? 
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För att åskådliggöra den övergripande frågeställning som en del i en komplex helhet behandlas i 
studien följande delfrågeställningar: Hur kan det komma sig att de största svenska företagen behandlar 
CSR på sina hemsidor på det sätt som de gör?, Vilka parter lyfts fram av företagen i samband med CSR?, Vad 
beskriver företagen som den främsta anledningen till att de arbetar med CSR?, Vilka värden ansluter sig 
företagen till i sitt CSR-arbete?, Hur framställs människor på bilder?, Hur beskriver företagen skillnader mellan 
länder i samband med CSR?, Hur beskriver företagen själva sitt inflytande i CSR-frågor? samt Vilka 
teoretiska förklaringsmodeller kan bidra med förståelse till företagens CSR-information? Tillsammans bidrar 
delfrågeställningarna till att belysa den övergripande frågeställning utifrån flera relevanta 
perspektiv vilka tillsammans ger en sammanhängande och bred bild av fenomenet CSR i dagens 
samhällsordningar. 

Begreppet CSR 
För att kunna tydliggöra vilken information på företagens hemsidor som är i analysfokus för 
studien använder jag mig av ett begrepp i syfte att snärja ett komplext område. Begreppet får inte 
vara för exkluderande, men ska samtidigt vara analytiskt användbart och i och med detta tämligen 
väldefinierat. Jag har valt att använda mig av begreppet Corporate Social Responsibility, CSR. CSR är 
ett av många begrepp som idag används för att beskriva det område som föreliggande uppsats 
kretsar kring. Men observera ändå att begreppet är en social konstruktion som jag i detta fall 
använder som ett analytiskt redskap för att göra mig förstådd. Jag försöker inte och kan inte 
fixera dess betydelse utan min mening är att fylla begreppet med sådant som företagen själva på 
sina hemsidor lyfter fram i samband med det som jag försöker att fånga med begreppet. För att 
kunna göra detta på ett tydligt vis ska jag nu sätta upp tankeramar för vad som i denna studie på 
ett grundläggande plan avses med CSR. 
 

Med begreppet CSR avser jag att fånga upp områden som att främja mänskliga rättigheter, främja 
djurrätt, främja grundläggande arbetsvillkor, främja en bättre miljö och bekämpa korruption. 
Sammanfattat kan man säga att CSR syftar till att nå de sociala och miljömässiga värden vilka 
betraktas som goda. CSR beskrivs av Ola Löhman och Daniel Steinholtz i Det ansvarfulla företaget 
som det begrepp som idag används mest i syfte att benämna ett sådant fält. De menar att CSR 
kan ses som en kombination av tre agendor: hållbar utveckling (Sustainability), företagens ansvar 
(Corporate Accountability) och hur företagen sköts (Corporate Governance). Det är som en 
tolkning av kombinationen av de tre agendorna som begreppet CSR anses ha vuxit fram.1 Detta 
på ett sätt som gör CSR mer omfattande än enbart de ord som ingår i begreppet. Efter att jag nu 
har definierat hur detta centrala begrepp ska förstås på ett grundläggande plan ska jag i nästa 
kapitel presentera hur jag metodologiskt och teoretiskt har gått tillväga för att få ytterligare 
kunskap om begreppet. 

                                                 
1 O. Löhman & D. Steinholtz Det ansvarfulla företaget (2003) s. 16f 
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Studiens metodologiska och teoretiska grund 

Socialkonstruktivismens premisser 
I föreliggande studie används en diskursanalytisk analysmodell. Jag kommer att presentera vad 
detta konkret innebär för studien, men innan jag kan göra det ska jag introducera de förställningar 
om världen som angreppssättet bygger vidare på. Diskursanalys vilar på en socialkonstruktivistisk 
grund. När Vivien Burr förklarar socialkonstruktivismens grunder använder hon sig av fyra 
premisser.2 Jag kommer här att använda mig av dessa för att kortfattat redogöra för de 
socialkonstruktivistiska antagandena. 
 

Socialkonstruktivismen framhåller, enligt Burr, att vi ska vara vaksamma mot sådant som 
framställs som självklar kunskap. De kategorier som vi använder för att beskriva och förstå 
världen är något som vi har skapat och givit en innebörd. Världen hade således kunnat vara 
kategoriserad annorlunda och haft en annan innebörd. Detta leder oss till den andra premissen: 
vår uppfattning om världen är historiskt och kulturellt präglad. Hur vi uppfattar och beskriver 
världen påverkas av när och var vi lever. På så sätt är vår uppfattning relativ. Den tredje 
premissen bygger på ett samband mellan sociala processer och kunskap. Vi skapar vår mening av 
världen i samspel med andra. Genom sociala processer skapar vi bilder av världen som vi kan 
komma att betrakta som sanna. Detta samspel sker till stor del genom språket. Därför blir en 
analys som denna uppsats bygger på viktig för att kunna förstå samspelets konsekvenser. 
Slutligen har vi en premiss som säger att beskrivningar och konstruktioner av världen leder till att 
vissa handlingar framställs som självklara medan andra framställs som otänkbara. På så sätt 
påverkas vårt handlingsutrymme och vi kan komma att betrakta något som ont och något annat 
som gott.3 

Diskurs 
Ovan nämnda premisser fungerar som en värdegrund för uppsatsens teori och metod. Vår bild 
av världen betraktas som en social konstruktion. Detta medför i praktiken att analysens fokus är 
riktat mot hur kunskap konstrueras i olika diskurser, vilka konsekvenser detta får, samt vad som 
betraktas som möjligt respektive omöjligt inom en viss diskurs. Tillvägagångssättet som jag 
använder för att fånga upp dessa frågor är som sagt diskursanalytiskt. Närmare bestämt används 
en riktning inom diskursanalysen kallad kritisk diskursanalys. Riktningen brukas främst såsom den 
presenteras av Norman Fairclough, vilket tillhandahåller en omfattande modell för analys av 
diskurser.4 Kritisk diskursanalys utgör analysmodellens teoretiska grund, men begrepp från andra 
håll har vävts in för att vid behov komplettera inriktningen. Jag kommer strax att presentera 

                                                 
2 V. Burr An Introduction to Social Constructionism (1995) s. 2 
3 Ibid s. 2ff 
4 N. Fairclough Discourse and Social Change (1992) s. 225ff 
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Faircloughs kritiska diskursanalys, men först ska jag genom att använda Faircloughs egna ord 
definiera begreppet diskurs, såsom det används i denna studie och i Faircloughs analysmodell: 

I see discourses as ways of representing aspects of the world – the processes, relations and 
structures of the material world, the ‘mental world’ of thoughts, feelings, beliefs and so forth, 
and the social world. Particular aspects of the world may be represented differently, so we are 
generally in the position of having to consider the relationship between different discourses. 
Different discourses are different perspectives on the world, and they are associated with 
different relations people have to the world, which in turn depends on their positions in the 
world, their social and personal identities, and the social relationships in which they stand to 
other people.5 

Diskurs ses alltså som ett bestämt sätt att framställa aspekter av världen på. Således framställer 
olika diskurser inte alla aspekter av världen på samma sätt. Häri ligger kärnan för varför jag anser 
det är relevant att göra analyser av diskurser. Det kan nämligen leda till att jag öppnar upp 
ögonen för att mer kan förändras än vad jag vid en första anblick hade kunnat ana. Diskursanalys 
ser språket som nyckeln till det som vi betraktar som verkligheten. Det är genom att vi använder 
ett språk som vi erhåller de kategorier som blir vår verklighet. 

Faircloughs kritiska diskursanalys 
Med sin kritiska diskursanalys förenar Fairclough lingvistisk analys med samhällsvetenskaplig 
sådan. Fairclough beskriver tillsammans med Lilie Chouliaraki kritisk diskursanalys “as bringing a 
variety of theories into dialogue, especially social theories on the one hand and linguistic theories on the other, so that 
its theory is a shifting synthesis of other theories, though what it itself theorises in particular is the mediation 
between the social and the linguistic”.6 Kritisk diskursanalys är både en form av teori och metod som 
gör det möjligt att via analyser av språket dra paralleller till samhälleliga förändringar. 
Språkanvändning ser Fairclough nämligen som en form av social praktik vilken bidrar till att 
förändra och reproducera kunskaper, identiteter och sociala relationer. Sätten vi uttrycker oss på 
genom språket är en del av våra sociala handlingar och de bidrar därmed till hur vår omvärld 
beskrivs.7 Med hjälp av kritisk diskursanalys ska jag studera hur maktrelationer formar ett 
språkbruk. Jag ska utläsa värderingar som vid första anblick gömmer sig i språket. 
  
Fairclough har utarbetat en analysmodell där varje diskursiv händelse delas in i en tredimensionell 
struktur och på så sätt samtidigt ses som en text, en diskursiv praktik och en social praktik.8 De olika 
delarna i strukturen väcker olika typer av frågor och delarna bidrar på så sätt med olika typer av 
kunskap till studien. Vid analysen av text uppmärksammar jag hemsidestexternas lingvistiska 
uppbyggnad. Vid analysen av diskursiv praktik studerar jag hur texten bygger på redan 
existerande diskurser och texter. Vid analysen av social praktik studerar jag hemsidorna utifrån 
andra samhällsvetenskapliga teorier. Med andra ord är inte allt diskurs enligt Fairclough, utan den 

                                                 
5 N. Fairclough Analysing Discourse (2003) s. 124 
6 L. Chouliaraki & N. Fairclough Discourse in Late Modernity (1999) s. 16 
7 N. Fairclough Discourse and Social Change (1992) s. 62ff 
8 Ibid s. 73 
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sociala praktiken kan fungera enligt andra logiker än de diskursiva.9 Förhållandet mellan den 
diskursiva och den sociala praktiken är dialektiskt på så sätt att ”discourse is shaped and constrained by 
social structure in the widest sense and at all levels” samtidigt som ”discourse is socially constitutive”.10 
Förändrar man sättet att tala om CSR på en diskursiv nivå så kan det leda till förändringar på den 
sociala nivån och vice versa. 
 

En kritik som har framförts mot Fairclough är att gränser mellan analys av det diskursiva och 
analys av det icke-diskursiva i den sociala praktiken inte görs tydlig. Jag hanterar detta på ett 
filosofiskt plan genom att betrakta uppdelningen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva 
som en analytisk distinktion, något jag kan finna stöd för hos Marianne Winther Jørgensen och 
Louise Phillips.11 Det är även på ett sådant sätt som jag tolkar att Fairclough betraktar sin 
uppdelning. Det är lämpligt för mig att i analysen utgå från Faircloughs tredimensionella struktur 
för att på ett för studien givande sätt kunna placera en lingvistisk analys i ett vidare samhälleligt 
perspektiv. Ett område där jag tycker att andra diskursanalytiska modeller, relativt sätt, kommer 
till korta. Men jag har även valt att i studiens analysmodell komplettera Fairclough genom att 
tillföra en metod och teori som tar större hänsyn till hemsidors flerdelade uppbyggnad. 

Multimodal text 
Diskurser artikuleras genom “all sorts visual and verbal images and texts”.12 Fairclough betraktar 
hemsidor som en form av text vilket gör det möjligt för mig att applicera kritisk diskursanalytiska 
redskap på hemsidor trots deras relativt komplexa uppbyggnad.13 Men för att få en bättre 
förståelse för hemsidornas olika semiotiska koder, såsom text, layout och bilder, har jag tagit in 
angreppssätt från Gunter Kress och Theo van Leeuwens visuella analys i studiens analysmodell. 
Kress och van Leeuwen har utarbetat en metod i syfte att bredda och utveckla kritisk 
diskursanalys till att lägga större vikt vid det visuella. 
 

Jag tar i analysen fasta på den metodologi som de har utvecklat kring hur framställningen av en 
bild har betydelse för hur vi tolkar och förhåller oss till det som vi betraktar. Genom bilder kan 
ett företag förmedla ett budskap och på så sätt få betraktaren att skapa en viss förbindelse med 
dem. Kress och van Leeuwen talar om att bilder kan innehålla kulturellt eller emotionellt laddade 
symboler vilka påverkar läsarens känsla.14 Till exempel anses unga leende människor vara en 
laddad symbol vilken förmedlar en inbjudande känsla. Kress och van Leeuwen använder 
begreppet multimodal text för att markera att till exempel en hemsida inte får sin betydelse enbart 
genom en semiotisk kod utan av flera.15 Jag anser att en hemsidas olika semiotiska koder 

                                                 
9 N. Fairclough Analysing Discourse (2003) s. 21ff 
10 N. Fairclough Discourse and Social Change (1992) s. 64 
11 M. Winther Jørgensen & L. Phillips Discourse Analysis as Theory and Method (2002) s. 90 
12 G. Rose Visual Methodologies (2001) s. 136 
13 N. Fairclough Analysing Discourse (2003) s. 3 
14 Ibid s. 123 
15 G. Kress & T. van Leeuwen Reading Images (1996) s. 181ff 
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tillsammans bildar en helhet vilket medför att samtliga delar ska tas i beaktelse vid en analys. En 
hemsida är meningsbärande i sin helhet. 

Analytiska nyckelbegrepp och centrala tankar 
Faircloughs kritiska diskursanalys innehåller en mängd begrepp som kan tillföra flera aspekter åt 
en analys. Jag kommer i denna studie att använda mig av några av dem. Även Kress och van 
Leeuwens multimodala analys innehåller en hel del begrepp och bland dem har jag valt ut ett 
antal till studiens analysmodell. För att inte tynga ner själva analysfasen med olika analytiska 
begrepp har jag valt att presentera de mest centrala tankarna i detta stycke. Sedan vidareutvecklar 
jag i stycket Tillvägagångssätt hur jag brukar de verktyg som tillhandahålls genom studiens 
metodologiska angreppssätt. På så sätt kommer jag till största del att lämna analysdelen fri från 
analysbegrepp. Min önskan är att studien därmed ska bli lättillgänglig och intressant att läsa. 
 

Med begreppet intertextualitet söker jag efter spår av andra texter i mitt material. Konceptet med 
intertextualitet är att texter betraktas som ”transforming the past – existing conventions and prior texts – 
into the present“.16 På så sätt ses inte en text som isolerad från sin omvärld. En intertextuell analys 
kan frilägga den blandning av andra texter som finns invävd i en text. Det som är intressant med 
att använda begreppet är att jag kan studera hur tidigare texter används för att upprätthålla, 
förändra eller utmana olika sociala relationer. Relationer som i sin tur studeras utifrån teorier med 
maktaspekter.17 
 

En form av intertextualitet är interdiskursivitet, men medan jag använder den förra till att 
undersöka vilka texter som studiens texter bygger vidare på använder jag istället den senare till att 
identifiera vilka diskurser som studiens texter bygger på.18 Tillsammans gör begreppen det möjligt 
för mig att förklara sociala förändringsprocesser. En diskurs är inte stabil, utan omformas 
ständigt i kontakten med andra diskurser. Interdiskursivitet blir på så sätt ett uttryck för både 
språkets bevarande effekt och för dess instabilitet. I detta sammanhang blir hegemoni ett 
användbart begrepp. Chouliaraki och Fairclough talar en kamp kring hegemoni: ”Networks of 
practices and particular practices within networks constitute particular relations which can be conceptualised in 
terms of the concept of hegemony – as struggles for closure which can never totally succed, which always give rise to 
resistance”.19 Hegemoni kan inte uppnås då det aldrig går att hålla fast ett teckens betydelse, men 
en inflytelserik betydelsekonsensus kan skapas vilket ger en stark auktoritet åt ett synsätt. 
Konsekvenserna blir då ansenliga. 
 

I en text görs ofrånkomligen antaganden. Fairclough talar om sådant som sägs och sådant som 
inte sägs: ”What is ‘said’ in a text is ‘said’ against a background of what is ‘unsaid’, but taken as given”.20 
Inom en diskurs görs antaganden kring sådant som vad som finns, vad som är fallet, vad som är 
                                                 
16 N. Fairclough Discourse and Social Change (1992) s. 85 
17 L. Chouliaraki & N. Fairclough Discourse in Late Modernity (1999) s. 119 
18 N. Fairclough Discourse and Social Change (1992) s. 47 
19 L. Chouliaraki & N. Fairclough Discourse in Late Modernity (1999) s. 37 
20 N. Fairclough Analysing Discourse (2003) s. 40 
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möjligt och hur det kommer att bli.21 Att blotta antaganden blir ett sätt att kartlägga en diskurs. 
Genom att uppmärksamma ett antagande kan jag få syn på ett annat. Både det synliga och det 
osynliga är i fokus för analysen eftersom frånvaro kan ha lika avgörande inverkan som närvaro.22 
En kartläggning kring detta är centralt för studien då man genom att synliggöra antaganden kan 
komma att överskrida andra antaganden. 

Empiri och avgränsningar 
Studiens empiri består av Sveriges fem största företags officiella hemsidor. Företagens storlek är 
beräknat på vilken omsättning företagen redogjorde för i sitt bokslut under december år 2003. 
Samtliga fem av företagens officiella hemsidor slutar på toppdomänen .com och är skrivna på 
engelska. I storleksordning är de företag vars hemsidor jag analyserat Volvo AB, Skanska AB, 
Electrolux AB, Ericsson Telefonaktiebolaget LM och Vattenfall AB.23 Jag har valt att studera de största 
svenska företagens hemsidor då de på grund av sin ansenliga omsättning kan antas ha ett relativt 
stort inflytande på CSR-området i Sverige. Men även om företagen kategoriseras som svenska har 
samtliga verksamhet i ett flertal länder. Jag har valt att avgränsa mig till Sverige då jag intresserar 
mig för hur CSR-frågor beskrivs och behandlas av företag som har sin grund i ett industriland 
med hög bruttonationalprodukt. 
 

I mitt urval av företagshemsidor har jag som sagt gått efter storleksordningen på omsättning. 
Detta innebär att ett fåtal av alla branscher representeras i min studie. Det är möjligt att detta har 
konsekvenser för resultatet. För att kunna ge en bred bild av hur företag beskriver CSR-området 
har jag valt att efter djupanalysen av de fem största svenska företagen jämföra 
nyckelkomponenter i analysresultatet med ytterligare tio företagshemsidor. Mot slutet av 
föreliggande studie ges således en vidareutveckling av studien i syfte att få fram något mer 
generell information om hur företag beskriver CSR på sina hemsidor. 

Tillvägagångssätt 
I detta stycke redogör jag för hur jag kommit mellan analysmodellen som är speciellt framtagen 
med hänsyn till studies syfte, via uppsatsens metodteoretiker, till själva uppsatsen. Tidigare har jag 
presenterat att jag arbetat fram en analysmodell med utgångspunkt i Faircloughs kritiska 
diskursanalys samt Kress och van Leeuwens multimodala analys. Här vill jag gå vidare in på vad 
detta konkret inneburit för studien. 
 

Jag gick in i materialet med min huvudfrågeställning Hur framställs CSR på de största svenska 
företagens hemsidor? och fick på så sätt en helhetsbild av företagens hemsidestexter. Utifrån denna 
överblick utkristalliserades studiens delfrågeställningar. Jag utgick från en analys av texten för att 
sedan växelverka mellan de tre analysdimensionerna i Faircloughs struktur.24 Efter att jag med 

                                                 
21 N. Fairclough Analysing Discourse (2003) s. 58 
22 G. Rose Visual Methodologies (2001) s. 157 
23 http://www.largestcompanies.com (050112) 
24 N. Fairclough Discourse and Social Change (1992) s. 73 

http://www.largestcompanies.com/
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hjälp av den kritiskt diskursanalytiska modellen djupanalyserat de fem största svenska företagens 
hemsidor har jag funnit områden kring CSR som jag valt att redogöra närmare för i föreliggande 
uppsats. Detta innebär att analysresultatet presenteras tematiskt. I samband med varje tematisk 
del presenteras den delfrågeställning som behandlas där. Tillsammans bidrar varje stycke och 
delfrågeställning till att belysa den övergripande frågeställningen. Varje stycke bidrar med ett 
relevant perspektiv och syftet är att alla styckena tillsammans ska ge en sammanhängande och 
bred bild av fenomenet CSR. På så sätt vill jag på ett läsvärt vis illustrera att jag efter djupanalysen 
funnit en systematik bakom företagens texter om CSR. 
 

I analysmodellens textfas kartlade jag texten och dess egenskaper genom att fråga hur CSR 
konstrueras i utsagorna på hemsidorna. Jag har fokuserat på vokabulär, grammatik och 
satssammanhang för att se hur diskurser och genrer lingvistiskt konstrueras på hemsidorna. I 
analysen använde jag mig av ett antal nyckelbegrepp. Begreppet evaluation använde jag när jag 
studerade vilka värden författarna till texten ansluter sig till och begreppet modality för att 
kartlägga i vilken grad författarna instämmer i det som står.25 Jag intresserade mig även för hur 
ord används eftersom olika diskurser kan använda samma ord men ge det olika innebörd.26 En 
annan aspekt som jag har kartlagt i analysen av texten är i vilket sammanhang saker och ting sätts. 
Detta eftersom det alltid är ett val hur en kontext framställs.27 Vidare har jag uppmärksammat 
vilka röster som har inkluderats och vilka röster som har exkluderats i olika sammanhang.28 
 

Den lingvistiska analysen har underbyggt analysen på de båda andra nivåerna. Vid analysen av 
den diskursiva praktiken har jag kartlagt vilka diskurser och andra texter som företagens 
hemsideinformation bygger på. Jag har av utrymmes och tidsskäl valt bort att studera 
konsumtionsprocesser, i meningen hur personer som läser texten använder diskurser och genrer 
för att tolka informationen. På grund av detta val går jag miste om viktiga psykologiska aspekter i 
min studie. Vid analysen av den sociala praktiken har jag valt att studera ett antal andra teorier 
som jag anser belyser företagens information på ett givande vis. Urvalet av dessa teorier har 
grundat sig i analysresultatet, men oundvikligen har även min förförståelse påverkat de val som 
jag gjort. 

Reflektioner kring min roll 
Jag har belyst de socialkonstruktivistiska premisser som föreliggande studie vilar på samt kritisk 
diskursanalys, tillsammans med grundläggande begrepp och upplägg för studien. Observera att 
det redan i beskrivningarna av det centrala för studien ofrånkomligen skett en antydan till analys. 
Enbart genom att introducera dessa grunder och begrepp har jag satt upp ramar för studiens 
resultat, ramar som hänger samman med min egen förförståelse. Genom att använda kritisk 
diskuranalys uppmärksammar jag att vår syn på världen är diskursivt påverkad. Således har jag en 

                                                 
25 N. Fairclough Analysing Discourse (2003) s. 194 
26 Ibid s. 131 
27 Ibid s. 53 
28 Ibid s. 149 
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insikt i att även min egen syn på världen formas av de diskurser som finns omkring mig. Min 
förförståelse har styrt mig i mina val av teori och metod och därmed på ett grundläggande plan 
påverkat analysresultatet. Jag betraktar inte detta som en svaghet för studien utan som något 
ofrånkomligt. Denna slags studier är likväl viktiga, men det är nödvändigt att jag inte blundar för 
denna påverkan utan redogör för den. 
 

I socialkonstruktivistisk anda vill jag innan analysen tar vid uppmärksamma dig som läsare på att 
denna studie är en tolkning av behandlad tematik och att en mängd andra tolkningar är möjliga. 
Fairclough förespråkar ett förhållningssätt där vi ska ”assume that no analysis of a text can tell us all 
there is to be said about it – there is no such thing as a complete and definitive analysis of a text”.29 Därför har 
jag i detta kapitel varit öppen med att redovisa hur jag metodologiskt går tillväga, vilka premisser 
studien bygger på och de teoretiska grunder som jag är medveten om har inspirerat mig. Som 
läsare ska du ha en möjlighet att ifrågasätta varje steg som jag tar. På så sätt ska du själv kunna 
bilda dig en uppfattning om rimligheten i de utsagor som jag kommer med. 

                                                 
29 N. Fairclough Analysing Discourse (2003) s. 14 
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Analys av texten och den diskursiva praktiken 
Studiens analysmodell utgår från Faircloughs tredimensionella struktur där varje diskursiv 
händelse samtidigt ses som en text, en diskursiv praktik och en social praktik.30 I detta första 
analyskapitel kommer jag att redogöra för analysresultatet av texten och den diskursiva praktiken. 
Detta innebär att jag i ett första skede uppmärksammar texternas lingvistiska uppbyggnad och 
hur texterna bygger på redan existerande diskurser och texter. Jag lämnar således inledningsvis 
analysresultatet av den sociala praktiken därhän, vilket medför jag i det första kapitlet inte drar in 
andra samhällsvetenskapliga teorier än kritisk diskursanalys. Observera att själva analysen har 
skett under en växelverkan mellan de olika dimensionerna men att jag har valt att vid föreliggande 
presentationen av analysen redogöra för den sociala praktiken i ett senare skede. Detta för att 
kunna presentera analysresultatet på ett läsvärt vis och för att tydligt kunna underbygga resultatet. 
 

Jag kommer att börja analyspresentationen med att ge en övergripande bild av hur CSR överlag 
ter sig på företagens hemsidor. Sedan inleds själva analysen med stycket En bakomliggande 
samhällsdebatt där jag kartlägger hur företagen i sina CSR-texter bemöter en debatt som handlar 
om huruvida det finns en konflikt mellan att som företag gå med största möjliga vinst och att ta 
ett ansvar i CSR-frågor. Denna debatt presenteras inledningsvis eftersom den utgör ett centralt 
uppslag inför att förstå företagens CSR-information. I följande stycke Förväntningar från olika parter 
kopplar jag samman debatten med parter med skilda förväntningar på företaget. I det tredje 
stycket Företagens rykte och varumärke visar jag hur företagen strävar efter att värna om sitt rykte 
genom CSR. Så här långt i analysen har jag inriktat mig på att beskriva textdimensionen. 
 

Till det fjärde stycket Debatten, parterna och ryktet i en diskursiv praktik har jag redogjort för 
tillräckligt av det lingvistiska innehållet på företagens hemsidor för att på ett tydligt vis kunna 
koppla de tre föregående styckena till en diskursiv praktik. I detta skede presenterar jag de 
diskurser som jag har funnit genom min djupanalys. Därefter varvar jag analys från 
textdimensionen med analys från den diskursiva praktikdimensionen. Då behandlas den 
övergripande frågeställningen Hur framställs CSR på de största svenska företagens hemsidor? utifrån olika 
delfrågeställningar vilka behandlar värdegrunden för CSR-arbetet, skillnader mellan länder, 
företagens syn på sitt inflytande och frivilligheten med CSR. 

En övergripande bild av CSR på företagens hemsidor 
Samtliga fem undersökta företag i föreliggande studie behandlar CSR på sina hemsidor. 
Företagen har en speciell ”del” av sina officiella hemsidor där koncentrationen utav den CSR-
information som företagen har offentliggjort på sina hemsidor återfinns. Denna del består av 
någon form av inledande text om CSR samt en länksamling till företagens främsta tankar och 
dokumentation kring fenomenet. Informationen innefattar någon form av uppförandekod som 

                                                 
30 N. Fairclough Discourse and Social Change (1992) s. 73 
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företagen kallar för Code of Conduct. Den innefattar även andra dokument och uttalanden som i 
uppskattad storleksordning handlar om miljö, grundläggande arbetsvillkor, mänskliga rättigheter 
samt något kort om att bekämpa korruption. I informationen återfinns även information om CSR 
som specifikt berör den bransch som företaget är verksam i. CSR-delen nås med antingen ett 
klick direkt från index-sidan eller genom ytterligare ett via en företagsinformationslänk. 
 

CSR ges ett utrymme jämbördigt annan publicerad information på hemsidorna såsom rörande 
service och fakta. Dessutom återfinns CSR-information i mindre utsträckning även sammanvävd 
i andra delar som rör företagets historia och företaget som arbetsplats. Det är vanligt med 
information där företagens verkställande direktör uttalar sig i vilket det innefattas tankar om CSR. 
I informationen återfinns upplysningar om Förenta nationernas Global Compact vilket är ett frivilligt 
CSR-initiativ som samtliga företag har anslutit sig till. Något som ofta återkommer på olika sätt 
på hemsidorna är att CSR bygger på frivilligt ansvarstagande utöver vad lagen kräver. Texterna 
med företagsinformation, vilket CSR ingår i, är utformade inom en reklamgenre med vad som 
kan betraktas vara genomtänkt lay-out och lämpliga bilder. Texterna är gestaltade på ett sätt så att 
företagen framställs som tilltalande, ett upplägg där tanken från företagens sida torde vara att 
försöka tilltala alla sidor i en bakomliggande samhällsdebatt. 

En bakomliggande samhällsdebatt 
Som en inledande del utav analysen ska jag illustrera hur företagens hemsidestexter om CSR ingår 
i en samhällsdebatt för att sedan kunna belysa vad detta innebär i ett vidare perspektiv. Debatten 
kretsar kring huruvida det finns en konflikt mellan att vara ett optimalt vinstgivande företag och 
ett ansvartagande sådant. Denna debatt synliggörs i texterna genom att samtliga företag på något 
vis bemöter konflikten. 

As a leader of Vattenfall, I see no conflict between profitability and responsibility - on the 
contrary they are two sides of the same coin. The energy business must provide benefits to 
society and earn public acceptance.31 

I analysen kommer debatten att vara central för studien. Den delfrågeställning som ligger till 
fokus för stycket är: Hur kan det komma sig att de största svenska företagen behandlar CSR på sina 
hemsidor på det sätt som de gör? Ett övergripande svar på denna fråga är att texterna har gestaltats 
som de gjorts eftersom de ingår i en större samhällsdebatt. 
 

Samtliga fem företag, inklusive det som i citatet ovan säger att konflikten inte finns, utgår från 
samhällsdebatten i sina texter kring CSR. Debatten blir synlig genom att företagen försöker att 
balansera olika förväntningar och perspektiv på ett sätt där alla sidor framställs som vinnare. 
Bemötandet från företagens sida handlar snarare om att mildra debatten genom att säga att 
konflikten inte finns alternativt genom att säga att de som företag kan kombinera ansvar och 
vinst till allas fördel. 

                                                 
31 http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Our_Commitment/our_commitment.asp (050309) 

http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Our_Commitment/our_commitment.asp
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An Internet search today will turn up dozens of definitions for sustainability, some differing 
only in emphasis, others revealing fundamental disagreements. Allow me to offer our 
interpretation of sustainability, with the intention of giving our stakeholders (another word that 
has gained new meaning in recent years) a yardstick by which to judge our performance: For 
Electrolux, sustainability means embracing our responsibility to act as a good corporate citizen, 
continually working to reduce energy consumption from our products and emissions from our 
factories, ensuring that our employees and business partners are treated fairly in all dealings, 
and striving to be a good neighbor in every community in which we operate.32 

Att företaget från citatet ovan har tagit till sig debatten blir tydligt genom att CSR-arbetet 
situationeras i att företaget hänvisar till vad de ser som vissa personers ”fundamentala 
meningsskiljaktigheter” och på var individer lägger tonvikten. Genom detta upplägg bemöter 
företaget de personer i debatten som ser konflikten som reell ute i samhället, men framställer 
samtidigt debatten som att den beror på att vissa personer inte kan komma överens. Debatten i 
samhället skildras som om den enbart grundar sig i att individer definierar hållbarhet olika. 
Genom att företaget ger en individbaserad problembeskrivning läggs ansvaret mer på 
individerna att komma överens än på företaget självt. Företaget skriver inte in sig självt som en 
del i något problem. På så sätt legitimerar företaget att därefter ge sitt perspektiv och sina 
lösningar på sin definition av problemet. 
 

I citatet ovan, jämfört med det förra där konflikten inte sägs existera, finns en större öppenhet 
inför att bemöta debatten. Men ändå går inte företaget in på vad debatten skulle handla om utan 
nöjer sig med att redogöra för att de vet att debatten finns. Därmed behöver inte företaget ta 
någon ställning till hur det skulle ställa sig vid en eventuell intressekonflikt mellan ansvar och 
vinst. Företaget föregriper på så sätt motstånd samtidigt som samhällsdebatten mildras på 
hemsidan. Även det företag som i det första citatet skriver att de inte ser en konflikt mellan 
ansvar och vinst är vid andra tillfällen mer öppna inför att konflikten kan uppstå, men då som 
något som utspelas mellan individer och samhället i stort. Företaget skriver inte in sig självt i 
centrum av konflikten utan först i samband med dess lösning. 

Our operations sometimes involve conflicts between individuals and society as a whole. It is, 
of course, our responsibility to balance the interests of our customers, the market, the 
environment, our owner and individuals.33 

Företaget frånsäger sig rollen som en del i den konflikt som debatten handlar om. Socialt 
ansvartagande reduceras till att handla om att balansera olika perspektiv och förväntningar: ”To 
Vattenfall, social responsibility is about balancing responsibility for the customer, responsibility for the 
environment and responsibility for the economy”34. Debatten i sig framställs som själva problemet istället 
för en konflikt mellan ansvar och vinst. På så sätt kan företagets lösning att mildra debatten bli 
legitim att framföra. 
 

                                                 
32 http://vp017.alertir.com/files/Electrolux_Sustainability_Report_2003.pdf (050309) 
33 http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Our_Commitment/our_commitment.asp (050309) 
34 http://www.vattenfall.com/files/responsibilities/Vattenfall_Eng.pdf (050309) 

http://vp017.alertir.com/files/Electrolux_Sustainability_Report_2003.pdf
http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Our_Commitment/our_commitment.asp
http://www.vattenfall.com/files/responsibilities/Vattenfall_Eng.pdf
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Typiskt för företagens texter kring CSR är att enbart positiva sidor av företagen lyfts fram. Detta 
är en annan central del i varför företagen behandlar CSR som de gör på sina hemsidor. De vill nå 
ut med en specifik bild av sig själva. CSR-texterna på hemsidorna kan ses som en del i en 
reklamgenre. Det finns en tendens från företagens sida att framställa sig som offer vilka har 
hamnat i mitten av samhällsdebatten trots att de, som de skriver, gör sitt bästa. Kraven som 
ställs från olika sidor framställs som svåra att uppnå eller ibland som orimliga. Genom texterna 
kring CSR försöker de fem företagen att vinna människors förtroende. ”With this Sustainability 
Report, we aim to show that we deliver those benefits while living up to our stakeholders’ expectations”.35 
Företagen beskriver hur väl de lyckas med att ta sitt ansvar och de använder texter på 
hemsidorna för att nå ut med sitt positiva budskap. Kritiken i samhällsdebatten framställs 
därmed som onödig. 
 

Förutom att mildra debatten är företagens sätt att hantera den att ge sken av att allting kommer 
att ordna sig med tiden: ”While it is never possible to fully guarantee the absence of adverse health effects, 
additional research increases the possibility of discovering any effect, even if it is very subtle”.36 Samtliga företag 
anser att allt inom CSR-området idag inte är bra, men de sätter inte in sig själva som en del i 
något problem. ”WHO and several other health authorities and expert groups have clearly stated that no 
adverse health effects can be attributed to mobile telephony”.37 Företagen ger i sina texter om CSR 
intrycket av att de har en lösning på de problem som finns och att det därför inte är viktigt att 
diskutera en konflikt nu. De framställer det som om de ändå tids nog kommer att ha kommit 
tillrätta med problemen. 
 

Företagens texter om CSR är skrivna med hög grad av modalitet. Lägesbeskrivningarna 
framställs som sanningar och därmed som odiskutabla. Företagen beskriver sig veta vad som 
pågår och vad konsekvenserna blir. De anser sig veta att det är möjligt att tillgodose samtliga 
parter i debatten. Syftet med att inledningsvis klargöra hur företagens texter om CSR ingår i en 
större samhällsdebatt har varit att lägga grunden inför den fortsätta kartläggningen av företagens 
CSR-information. Debatten mellan ansvar och vinst ser jag som en central del i varför företagen 
beskriver CSR som de gör på sina hemsidor. Därmed är debatten viktig att ha i åtanke. I nästa 
stycke kommer jag att gå vidare in i debatten genom att kartlägga vilka parter som i 
hemsidestexterna får representera dess olika sidor. 

Förväntningar från olika parter 
Att samtliga företag anser att de slits mellan olika åsikter och perspektiv i sitt CSR-arbete blir 
tydligt vid en kartläggning av vilka parter som företagen lyfter fram på sina hemsidor. 
Frågeställningen som behandlas i detta stycke är Vilka parter lyfts fram av företagen i samband med 
CSR? Ett svar på denna fråga ges då ett av företagen beskriver hur de försöker tillgodose olika 
sidor i debatten. 
                                                 
35 http://vp017.alertir.com/files/Electrolux_Sustainability_Report_2003.pdf (050309) 
36 http://www.ericsson.com/about/health/commitment/index.shtml (050309) 
37 Ibid (050309) 

http://vp017.alertir.com/files/Electrolux_Sustainability_Report_2003.pdf
http://www.ericsson.com/about/health/commitment/index.shtml
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How does one win the confidence and respect of clients, employees, shareholders, analysts, 
NGOs and other stakeholders? At Skanska we work hard to balance our aims to be a company 
that has solid financial earnings while safeguarding a social and environmental performance 
that provides a platform for us to prosper for many generations to come.38 

Genom detta uttalande identifierar företaget ett antal parter som det anser ställer olika krav på 
dem. På vilket sätt förväntningarna skiljer sig åt redogör inte företaget för. Tvärtom uppradas 
alla parter efter varandra i en gemensam fråga vilket antyder att det finns ett svar på frågan. Den 
komplexa bilden med olika förväntningar i debatten reduceras på så sätt. Företaget verkar i 
texten utgå från att det kan vinna förtroende och respekt från samtliga parter. Den retoriska 
frågan som företaget ställer tyder på att företaget anser att det är svårt att vinna ett förtroende 
från alla. I samhällsdebatten kan det därmed antas finnas en misstro inför företagens intentioner. 
CSR presenteras som något som alla parter tjänar på då det anses leda till ökat förtroende för 
företaget vilket i sin tur anses leda till ökade inkomster. 

We are increasingly aware of the consequences of our approach and are determined to improve 
our performance. We also receive signals that these efforts are appreciated by our stakeholders. 
Again in 2003 Fortune magazine has listed us as the most admired company in our sector. 
Financial analysts are carefully assessing and ranking our efforts. Our customers provide 
positive feedback. In general we have seen in 2003 more than ever a realization that ethics, 
good governance and social responsibilities are intrinsically linked to successful business 
management. This is a welcome trend and we must continue to improve our performance and 
report the results.39 

CSR kopplas starkt samman med vilket mottagande det får av intressenter till företaget. 
Företaget beskriver att det är olika parter som får dem att öka sitt ansvartagande. Även om CSR 
beskrivs som något gott handlar oftast stycken rörande CSR just om att förtydliga att det även 
leder till vinst för företaget. 

The business community is under increasing scrutiny. Accounting scandals, unreasonably high 
bonuses and doubtful business ethics have highlighted a sensitive point on the business 
agenda. Around the world we see increasingly how a lack of corporate governance can bring 
down large corporations, damage a brand name for generations to come and cause a flight of 
knowledge and resources when employees decide to change employer. It is our responsibility 
to address these issues. A responsibility we have toward our shareholders, our customers and 
also to ourselves as Skanska employees. We see this responsibility as a key element in our 
overall strategy to build and maintain a solid reputation, add value to our company and 
safeguard our options and opportunities for the future. In light of this we are continuously 
developing our governance model. Maybe most importantly, our Board and those in 
management positions at Skanska are very much aware of the fact that we must lead by setting 
the example illustrating the type of behavior that is expected and rewarded.40 

Företaget beskriver hur det eftersträvar att leva upp till det uppförande som förväntas av dem. 
Något annat beskrivs vara att förstöra för företaget. I citatet kan vi se att företaget anser att det 
utsatts för en alltmer noggrann granskning. Denna granskning beskrivs ha lett till att andra 
företag har blivit uppmärksammade för att de skött sig illa. Här ges en problembeskrivning. 
Problemet i sig blir inte att företag har uppfört sig klandervärt, utan problemet är att detta 

                                                 
38 http://www.skanska.com/skanska/templates/page.asp?id=5285 (050309) 
39 Ibid (050309) 
40 Ibid (050309) 

http://www.skanska.com/skanska/templates/page.asp?id=5285
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uppmärksammats så att företags varumärke blivit skadat för kommande generationer. I samband 
med detta skriver företaget att det har ett ansvar inför att bemöta CSR-frågor. Ansvaret sägs i 
citatet inte vara inför de personer och den miljö som utsätts för missförhållanden utan inför 
företagets aktieägare, konsumenter och inför sig själva som anställda. Företaget kopplar här 
samman CSR med sitt rykte och varumärke istället för med utsatta människor, djur och miljö. 

Företagens rykte och varumärke 
Företagen beskriver CSR som något positivt för alla i samhället inklusive för sig själva. I detta 
stycke behandlas frågan Vad beskriver företagen som den främsta anledningen till att de arbetar med CSR? 
för att ytterligare bidra med förståelse till hur CSR i stort beskrivs på de största svenska 
företagens hemsidor. Att de värden som CSR-området behandlar anses vara goda och 
eftersträvansvärda i sig ansluter sig de fem företagen till, men det är inte detta som framstår som 
den huvudsakliga anledningen till företagens CSR-arbete. Efter att ha granskat samtliga texter på 
hemsidorna framstår ryktet som den främsta uttryckta anledningen till varför företagen arbetar 
med CSR. Sambandet mellan ryktet och CSR ligger i att företagen anser att ryktet hänger 
samman med deras framgångar: ”Electrolux believes its excellent reputation contributes to business 
success”.41 Ett av företagen beskriver att ryktet i första hand gynnas av att förstå ”exakt” vad 
människor vill genom att förstå vad de behöver och förväntar sig. 

Our reputation is one of our most important assets and we aim to safeguard it by delivering 
high quality products and services. The first step in delivering high quality product and services 
is to know exactly what customers and other stakeholders want. We must know their needs 
and expectations and be responsive. This requires regular and close contact in the field, before, 
during and after construction.42 

Företagens varumärke anses vara en viktig tillgång och därför anser de att det är av betydelse att 
förknippas med något positivt. I samband med detta öppnar företagen upp inför att 
intressegruppers påtryckningar kan löna sig eftersom företagen kan tänka sig att anpassa sig efter 
andras åsikter för att värna om sitt rykte. Ett gott rykte anses leda till ökat förtroende. Att vara 
ledande inom CSR-området anses därmed öka konkurrenskraften gentemot andra företag i 
branschen. 

Our ambition is to be recognised as a leading company in respect of the environment. Our 
performance in environmental matters shall create the right conditions for sound business 
development and for improving our competitive position. By making continuous 
improvements our ambition is to set a good example in the markets where we are active. We 
endeavour to achieve sustainable development in our economic, social and environmental 
performance.43 

                                                 
41 http://www.electrolux.com/Files/Code_of_Ethics/Electrolux%20Code%20of%20Ethics_English.pdf (050309) 
42 http://www.skanska.com/skanska/templates/page.asp?id=5292 (050309) 
43 http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Policies/Environmental_Policy/environmental_policy.asp (050309) 

http://www.electrolux.com/Files/Code_of_Ethics/Electrolux Code of Ethics_English.pdf
http://www.skanska.com/skanska/templates/page.asp?id=5292
http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Policies/Environmental_Policy/environmental_policy.asp
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Ett starkt och gott rykte ses som positivt ur flera perspektiv. Konsumenterna ses som viktiga, 
men även att kunna locka till sig attraktiva medarbetare: ”By continually developing and improving our 
human resource work, we are recognised, externally as well as internally, as a highly attractive employer”.44 
Resonemangen som företagen för angående sitt rykte bygger på att CSR är en konkurrensfördel. 
Det framstår som om företagen räknar med att andra företag inte arbetar med CSR på allvar. 
Om alla företag ägnade sig åt CSR i hög grad hade inte ryktet stuckit ut som en lika stor fördel. 
Då hade situationen i högre grad blivit den omvända, det hade varit negativt att inte ägna sig åt 
CSR istället som det är nu; positivt att ägna sig åt det. 
 

Samtliga företag skriver att ett etiskt uppförande är viktigt i sig, men detta följs oftast upp med 
att företagen understryker att CSR stärker företagets ställning: ”Ethical behavior is important in its 
own right. It is also essential for our business because it fosters one of our greatest assets – customer and client 
trust”.45 Utifrån detta och liknande uttalande kan vi anta att det inte räcker för företagen att ägna 
sig åt CSR enbart för att det är gott. Alla parter skulle inte ställa upp på det. På grund av detta 
måste CSR kopplas samman med något som stärker företaget, såsom ett starkt varumärke ”It is 
important that the Ericsson brand is always associated with respect for human rights, acceptable working 
conditions and environmentally sound business practice”.46 Uttalanden som detta tyder på att någon part 
anser att företagens vinst ska sättas främst. För att kunna bidra med förståelse kring detta 
kommer jag nu att koppla in ytterligare en dimension i analysen. 

Debatten, parterna och ryktet i en diskursiv praktik 
Jag kommer i detta skede att sammanfoga analysen av textdimensionen med det som Fairclough 
kallar för en diskursiv praktikdimension. Genom att använda begreppet interdiskursivitet är mitt 
mål att identifiera diskurser som studiens texter bygger på. Fram till detta skede har jag beskrivit 
och analyserat innehållet på hemsidorna utifrån själva texterna med hjälp av redskap från 
Faircloughs kritiska diskursanalys. Hädanefter kommer analysen att varvas med perspektiv från 
de båda dimensionerna för att tillsammans ge en tillgänglig bild av företagens CSR-information. 
Först därefter kommer de båda perspektiven sättas i förhållande till den yttre sociala 
praktikdimension där jag med hjälp av andra relevanta samhällsteorier belyser hemsidorna. 
 

När hemsidorna har analyserats i sin helhet har jag funnit tre genomgripande diskurser i 
samband med företagens CSR-information. Två av diskurserna utgör skilda sidor i debatten 
mellan ansvar och vinst och den tredje diskursen försöker sammanföra de båda synsätten. Den 
sida som i debatten sätter ansvar främst har jag valt att kalla en social rättvisediskurs och den sida 
som i debatten sätter vinst främst har jag valt att kalla en nyliberal marknadsdiskurs. Dessa 
tillsammans utgör starka nyckelkomponenter i vad jag ser som en särskild diskurs kring CSR 
som jag valt att kalla en CSR-diskurs. Jag påstår alltså att företagen i sitt CSR-arbete förhåller sig 

                                                 
44 http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Policies/Personnel_Policy/personnel_policy.asp (050309) 
45 http://www.ericsson.com/about/doc/code_business_ethics.pdf (050309) 
46 Ibid (050309) 

http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Policies/Personnel_Policy/personnel_policy.asp
http://www.ericsson.com/about/doc/code_business_ethics.pdf
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till och producerar en speciell diskurs. Framöver kommer jag att illustrera hur jag har kommit 
fram till detta påstående. 
 

De tre diskurserna kommer härnäst att kartläggas till innehåll och innebörd. Först ska jag börja 
med att väva samman de tre föregående styckena genom att tolka innehållet i dem med 
diskursbegreppet som redskap. Genom att jag har påbörjat presentationen av textanalysen kan 
jag nu med utgångspunkt därifrån tydligare presentera den diskursiva analysen. I det första 
stycket En bakomliggande samhällsdebatt har jag kartlagt att företagen beskriver att det i samhället 
finns en debatt rörande vad som ses som en konflikt mellan ansvar och vinst. Debatten kan 
förstås med hjälp av att den sociala rättvisediskursen representerar ansvar och den nyliberala 
marknadsdiskursen representerar vinst. Denna konflikt kopplar företagen samman med olika 
parter vilka anses ha olika förväntningar på dem något som jag kartlagt i stycket Förväntningar från 
olika parter. Att förväntningarna på företaget varierar kan förstås genom att parterna är 
inspirerade av antingen den sociala rättvisediskursen eller den nyliberala marknadsdiskursen. 
Genom att parterna ser på företagen ur olika perspektiv, till följd av vilken diskurs de inspireras 
av, har de berättigat sina ställningstaganden på skilda vis och därmed kan debatten om konflikten 
bli tydlig och relevant. 
 

Företagen försöker, som jag har visat, att tillgodose båda sidor i debatten i sina hemsidestexter 
och producerar genom detta den särskilda diskurs kring CSR som jag valt att kalla för en CSR-
diskurs. En central del i CSR-diskursen är att försöka eftersträva både ansvar och vinst. I det 
tredje stycket, Företagens rykte och varumärke, har jag behandlat hur företagen genom CSR strävar 
efter att värna om sitt rykte. Stycket avslutades med att jag belyste hur det i hemsidestexterna 
framkommer att det inte verkar räcka för företagen att enbart ägna sig åt CSR för att det är gott. 
Detta visar att det inte enbart är den sociala ansvarsdiskursen som ingår i CSR-diskursen utan att 
även den nyliberala marknadsdiskursen ingår. På så sätt kan vi förstå varför företagen lyfter fram 
sitt rykte i samband med CSR. Ett gott rykte anses kunna stärka företagets varumärke och 
därmed dess vinst. Detta argument tilltalar den nyliberala marknadsdiskursen. 

Värdegrunden i företagens CSR-arbete 
Efter att jag har granskat texterna på de fem företagens hemsidor framkommer att samtliga 
företag bygger sitt CSR-arbete på en gemensam värdegrund. Denna värdegrund är en orsak till 
att jag kan påstå att det finns en speciell CSR-diskurs. I detta stycke kommer jag att börja belysa 
frågeställningen Vilka värden ansluter sig företagen till i sitt CSR-arbete? Företagen försöker på sina 
hemsidestexter kring CSR att visa hur just de som företag arbetar för att förbättra aspekter av 
världen. Som en grund för sitt arbete med CSR hänvisar de fem företagen till Förenta 
nationernas Global Compact. Global Compact initierades i januari år 1999 för att få företag att följa 
nio riktlinjer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. I juni år 2004 lades en tionde 
riktlinje till med ändamålet att bekämpa korruption. Syftet med Global Compact är att få företag 
att bli en del i en lösning på ”utmaningar” som en globalisering anses ha medfört. 
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Through the power of collective action, the Global Compact seeks to advance responsible 
corporate citizenship so that business can be part of the solution to the challenges of 
globalisation. In this way, the private sector – in partnership with other social actors – can help 
realize the Secretary-General’s vision: a more sustainable and inclusive global economy. 47 

I citatet, som är taget från Global Compacts officiella hemsida, framkommer att företag antingen 
anses kunna vara en del i en lösning på vad som betraktas som ”globaliseringens utmaningar” 
eller vara en del i själva utmaningen. Den ”globala ekonomin” anses behöva bli mer hållbar och 
inkluderande. Det är alltså något med denna ”globala ekonomi” som betraktas som ohållbart och 
utestängande och som företag anses kunna vara en del av en lösning till. Alla människor betraktas 
inte som inkluderade i de vinster som den ”globala ekonomin” anses generera. I Global Compact 
tillskrivs företagen en makt som de fem undersöka företagen inte ställer sig främmande till i och 
med att de har godtagit att eftersträva riktlinjerna. Initiativet har i sin tur sitt ursprung i de fyra 
internationella konventionerna FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande 
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och Förenta 
nationernas konvention mot korruption.48 

De värden som företagens CSR-arbete bygger på kan antas vara väl förankrade i och med att de 
grundar sig på värden som många länders regeringar har anslutit sig till genom 
världsorganisationen FN. Det är värden som man kan anta att många människor stödjer och 
skulle reagera negativt på om de bröts mot. På så sätt är inte företagens anslutning till Global 
Compact något banbrytande för företagen utan snarare något som kan sägas vara förväntat av de 
företag som vill framstå som ”goda”. Genom att de fem företagen hänvisar till Global Compact i 
sitt arbete med CSR legitimerar de sitt engagemang och visar upp att de inte är ensamma i sin 
strävan utan att det är tvärtom. Företagens CSR-arbete legitimeras därmed på ett kraftfullt vis.  
 

Att företagen genom Global Compact legitimerar sitt CSR-arbete kan anses vara viktigt ur två 
perspektiv. Människor inspirerade av den nyliberala marknadsdiskursen kan utifrån företagens 
hemsidestexter tolka det som att CSR inte är något som företagen själva hittat på utan något som 
initierats utanför deras påverkningsutrymme. Kopplar man samman detta med vad jag tidigare 
beskrivit angående företagens rykte kan det antas vara positivt för ryktet att sättas i samband 
med Global Compact. CSR blir ur det perspektivet något som företagen tvingas följa om de vill 
leva upp till att göra det som är bäst för företaget under rådande omständigheter. ”However, a long 
history of proactive environmental programmes has also provided us with an opportunity of strengthening both our 
own and our customers’ competitiveness, while contributing to positive societal development”.49 Människor 
inspirerade av den sociala rättvisediskursen kan å andra sidan utifrån företagens hemsidestexter 
tolka det som att företagen genom att de anslutit sig till Global Compact strävar efter att sätta 
social och miljömässig rättvisa främst. Efter att ha analyserat företagens hemsidestexter har jag 
som sagt funnit att samtliga företag försöker upprätthålla en balans mellan de olika perspektiven. 

                                                 
47 FNs Global Compact – officiell hemsida http://www.unglobalcompact.org/ (050321) 
48 Ibid (050321) 
49 http://www.volvo.com/group/global/en-gb/Volvo+Group/ourvalues/environmentalcare/ (050309) 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.volvo.com/group/global/en-gb/Volvo+Group/ourvalues/environmentalcare/
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Som jag tidigare har lyft fram påstår jag att det ur den nyliberala marknadsdiskursen och den 
sociala rättvisediskursen framsprungit en speciell diskurs rörande företags CSR-arbete som jag 
valt att kalla en CSR-diskurs. En del i denna CSR-diskurs är att företagen legitimerar sitt arbete 
med CSR genom att hänvisa till något större, såsom Global Compact. Den och liknande 
internationella riktlinjer kan ses som en komponent som antyder om ett företag har influerats av 
CSR-diskursen. Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys kan Global Compact ses som ett 
”manifest intertexualitet” inom CSR-diskursen.50 Global Compact är nämligen en uppenbar text 
som företagens hemsidestexter bygger vidare på. Oavsett om det inom de ovannämnda 
diskurserna anses att företag ska ägna sig åt CSR eller inte, så ses förbättringar inom mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor och miljön samt motverkan av korruption som positiva värden. 
Debatten kring CSR handlar inte om dessa större värden i sig utan om den eventuella konflikten 
mellan ansvar och vinst. Genom att de fem företagen har anslutit sig till Global Compact har de 
bland annat ställt sig bakom värdena i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. I denna lyfts 
grupper av människor fram. 

Människogrupper i samband med diskriminering och mångfald 
Samtliga fem undersökta företag namnger i sina hemsidestexter grupper av människor i samband 
med sitt CSR-arbete. Men vilka grupper som namnges varierar både mellan sammanhang och 
också företag. Här fortsätter jag att belysa frågeställningen Vilka värden ansluter sig företagen till i sitt 
CSR-arbete? Efter att ha granskat företagens hemsidestexter har jag funnit att det finns skillnader i 
vilka grupper av människor som företagen namnger i samband med CSR. Här kommer jag därför 
att lyfta fram värden rörande diskriminering och mångfald för att på så sätt kartlägga vilken 
människosyn som går att tyda i texterna. Arbete för mångfald och mot diskriminering har en 
framstående plats bland värdena i CSR-diskursen. I samband med mångfald namnger ett av 
företagen människor med olika nationalitet, ”gender”, etnisk bakgrund, ”races”, kulturer, kunskaper 
och erfarenheter. 

We believe that diversity is a catalyst for innovation and a source of international 
competitiveness and profitability. By incorporating in Volvo high performance teams, the 
talents and ideas of a workforce of diverse nationalities, ages, gender, ethnic backgrounds, 
races, cultures, knowledge, experiences, etc. we are seeking to expand our knowledge base, 
skills and understanding in order to become more responsive to customer needs and to 
strengthen our market position.51 

Rubriken för stycket är ”Why Diversity?”. Grupper av människor identifieras av företaget i och 
med uppradningen. Detta är grupperingar som av företaget anses ha betydelse för vilka 
färdigheter och idéer en människa har. Uppradningen avslutas sedan med ordet etcetera. På så 
sätt exkluderas ingen tänkbar grupp av människor och samtidigt kan alla individer inkluderas. Vid 
en granskning av vilka grupper av människor som samma företag namnger i samband med 
diskriminering blir resultatet ett annat. Här lyfts grupper med olika ”gender”, ”race”, religion, ålder, 

                                                 
50 N. Fairclough Discourse and Social Change (1992) s. 117 
51 http://www.volvo.com/group/diversity/en-gb/why/ (050309) 

http://www.volvo.com/group/diversity/en-gb/why/
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funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, facklig anslutning, socialt ursprung 
och etniskt ursprung fram. 

The Volvo Group hires and treats its employees in a manner that does not discriminate with 
regard to gender, race, religion, age, disability, sexual orientation, nationality, political opinion, 
union affiliation, social or ethnic origin.52 

Rubriken för stycket är ”Non-Discrimination”. Uppradning åtföljs inte av ett etcetera. Här namnges 
de aspekter som anses kunna medföra att grupper av människor blir utsatta för diskriminering. 
Vid en jämförelse av vilka grupper som lyfts fram i de båda fallen finner man att flera grupper 
återkommer inom båda citaten. Men det finns även grupper som speciellt lyfts fram i sitt 
sammanhang. I citatet om mångfald handlar detta om människor med olika kunskaper, 
erfarenheter och kulturer. Alltså vida aspekter i den mening att det till exempel finns ett oändligt 
antal erfarenheter. I citatet om diskriminering handlar det om religion, funktionshinder, sexuell 
läggning, politisk åsikt, facklig anslutning och socialt ursprung. Alltså i stort sett snäva aspekter i 
den mening att det till exempel bara anses finnas ett fåtal sexuella läggningar, några 
fackorganisationer och ett antal religioner. Utifrån grupperna som namnges i samband med 
diskriminering blir det därmed lättare att urskilja en norm. 
 

Även mellan företagen varierar vilka grupper som lyfts fram. Vi har tidigare sett hur ett av 
företagen namnger elva grupper i samband med diskriminering. De andra fyra granskade 
företagen namnger färre. Ett av dessa lyfter fram ålder, ”race”, ”gender”, religion, sexuell läggning, 
äktenskaplig status, familjebildning, politisk åsikt och etnisk bakgrund.53 Ett andra företag lyfter 
fram ”race”, ”color”, ”gender”, nationalitet, religion, etnisk anknytning och ”other distinguishing 
characteristics”.54 Ett annat lyfter fram ”gender”, ålder, etnisk bakgrund och kulturell bakgrund.55 Det 
fjärde lyfter fram kultur, etnicitet och ”gender”.56 Minsta gemensamma nämnare är att samtliga 
företag namnger människogrupper med avseende på etniskt bakgrund och ”gender”. Rörande 
mångfald inom företagen ges genusfrågor en särställning: 

The construction sector is traditionally male dominated. Currently around 14 percent of the 
Skanska workforce is female. Most female employees are working as white collar employees. In 
2003 two new female members joined the Skanska Board, bringing the female percentage on 
the board to 22 percent. Some business units in the Skanska Group have initiated networks 
where women can exchange experiences and gain contacts in other parts of the organization.57 

Det är kring kön som mest information ges om hur situationen idag ser ut inom företagen. 
Kring annan mångfald ges inte någon liknande lägesrapport. 

                                                 
52 http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/7E0DC1C8-B546-4305-A2EA-E10F3CC9D817/0/code_eng.pdf (050309) 
53 http://www.ericsson.com/about/doc/code_business_ethics.pdf (050309) 
54 http://www.skanska.com/files/documents/pdf/code_of_conduct.pdf (050309) 
55 http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/People/Our_Employees/Value_Through_Diversity.asp (050309) 
56 http://www.electrolux.com/Files/Code_of_Ethics/Electrolux%20Code%20of%20Ethics_English.pdf (050309) 
57 http://www.skanska.com/index.asp?id=5293 (050309) 
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http://www.ericsson.com/about/doc/code_business_ethics.pdf
http://www.skanska.com/files/documents/pdf/code_of_conduct.pdf
http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/People/Our_Employees/Value_Through_Diversity.asp
http://www.electrolux.com/Files/Code_of_Ethics/Electrolux Code of Ethics_English.pdf
http://www.skanska.com/index.asp?id=5293
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Att behandla diskriminering och mångfald är en del i CSR-diskursen som samtliga företag har 
tagit till sig. Inom CSR-diskursen anses det därmed vara så att människor har olika 
förutsättningar som ett resultat av att vissa människor diskrimineras. Detta anses inte vara 
lämpligt, men att motverka diskriminering och arbeta för mångfald ges inte en dominerande 
status bland företagen. Ett företag uttrycker att det enbart handlar om rekommendationer att ge 
lika lön för lika arbete: ”We recommend that all employees with the same experience, performance and 
qualifications receive equal pay for equal work”.58 Även om CSR-diskursen är tydlig med vad som 
värdemässigt anses vara ”goda” värden sätts inte alltid dessa värden främst. Här är det troligt att 
den nyliberala marknadsdiskursen har påverkat så att det enbart blir rekommendationer. Vinst 
kan sättas före ansvar. Efter att ha granskat texterna på företagens hemsidor har jag fått intrycket 
av att det för företagen inte räcker med att enbart skriva att mångfald efterstävas, utan att det 
måste motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv: ”The Volvo Group recognizes the importance of valuing 
diversity as part of our current and future business success”.59 
  
Vad säger företagens namngivning av grupper i samband med diskriminering och mångfald om 
vilka värden som är centrala i CSR-diskursen? Att företagen har lyft fram olika grupper innebär 
att CSR-diskursen till viss del är öppen för företagen att fylla med de värden som de önskar. 
Grupperna är inte fasta utan vilka människogrupperingar som inkluderas och anses vara 
relevanta får variera. Företagen behöver inte binda sig vid något utan väljer själva ut vissa av 
värdena. Vi har kunnat se att kön och etnicitet har en särställning, medan till exempel sexuell 
läggning inte alls nämns i samma utsträckning. Utifrån vilka grupper som namnges går det att 
säga hur människor delas in inom diskursen, men även tendenser till hur olika grupper värderas 
och betraktas. I det stora hela visar företagens namngivning av grupper på att alla människor inte 
anses ha samma möjligheter utan att det finns en norm. Med tanke på vilka grupper av 
människor som namnges framkommer uppfattningar om hur denna norm ser ut. Fram träder en 
man, utan funktionshinder och med ett visst etniskt ursprung och sexuell läggning samt i en 
speciell ålder. I nästa stycke kommer jag att komplettera textanalysen med en bildanalys för att se 
hur företagen illustrerar sina hemsidestexter med bilder för att få fram ett budskap.  

Bildanalys av människor 
Vid analysen av företagens hemsidor har jag betraktat hemsidorna som meningsbärande i sin 
helhet. Detta har inneburit att jag har studerat lay-out och bilder tillsammans med den skrivna 
texten. Samtliga hemsidor har en noggrann lay-out med sådant som kan betraktas som tilltalande 
färger, teckensnitt och passande bilder. För att illustrera den bild företagen ger av sig själva på 
hemsidorna har jag valt att jämföra bilderna på de personer som ingår i företagens styrelse med 
bilderna på människorna i de andra sammanhangen. Genom att göra detta kan jag säga något om 
i vilken utsträckning den bild företagen ger av sig själva på hemsidorna överensstämmer med en 
faktisk mångfald bland personer som har relativt mycket att säga till om rörande företagets 
                                                 
58 http://www.ericsson.com/about/doc/code_business_ethics.pdf (050309) 
59 http://www.volvo.com/group/global/en-gb/career/volvovalues/diversity (050309) 
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verksamhet. Frågeställningen som behandlas är: Hur framställs människor på bilder? Framtoningen 
känns överlag genomtänkt, något som har betydelse för hur företaget vill framställa sig. ”The 
producer uses the image to do someting to the viewer”.60 
 

Samtliga fem undersökta företag presenterar sina styrelsemedlemmar på ett likvärdigt vis. 
Bilderna är tagna rakt framifrån med diskret bakgrund där enbart styrelsemedlemmens ansikte 
och axlar syns. Personernas ansiktsuttryck är sammanbitna eller leende. Männen är klädda i mörk 
kostym, ljus skjorta och slips, fast ett av företagen har även män som är klädda i enbart ljus 
skjorta och slips. Kvinnorna är klädda i kostym och blus, vars färger varierar. 48 personer i 
styrelserna är äldre ljushyade män, nio personer är ljushyade äldre kvinnor, fyra personer är 
ljushyade män i 30-årsåldern, två personer är ljushyade kvinnor i 30-årsåldern, en person är en 
äldre kvinna med östasiatiskt utseende och en person är en mörkhyad äldre kvinna.  
 

Vid en jämförelse av bilderna på styrelsen med bilderna på personer i andra delar av hemsidorna 
framkommer skilda bilder av företaget. Resterande bilder på människor är inte, såsom på den 
övervägande majoriteten av styrelsebilderna, på äldre ljushyade män i medelåldern med mörk 
kostym, vit skjorta och slips. Istället återfinns människor med färgglada kläder och stora leenden, 
utförande olika aktiviteter och detta i varierande rörelsemönster. Det är personer i olika åldrar; 
alltifrån barn till gamla, både kvinnor och män samt både mörkhyade och ljushyade människor. 
De befinner sig i skilda miljöer; ute i naturen, inne i en fabrik eller i samband med produkter 
som företaget producerar. Denna bild av människorna stämmer alltså inte överens med de 
människor som ingår i styrelsen och hur de framställs. 
 

Enligt Kress och van Leeuwen förmedlar en bild ett budskap beroende på hur en människa 
framställs. ”They may smile, in which case the viewer is asked to enter into a relation of social affinity with 
them; they may stare at the viewer with a cold disdain, in which case the viewer is asked to relate to them, perhaps, 
as an inferior relates to a superior; the may seductively pout at the viewer, in which case the viewer is asked to 
desire them. The same applies to gestures”.61 Vid en tolkning utifrån detta synsätt vill företagen genom 
att avbilda glada människor från olika samhällsgrupper förmedla en känsla av samhörighet 
mellan betraktaren av hemsidan och företaget. Genom bilderna vill företaget få betraktaren att 
närma sig och bilda en förbindelse med dem.62 Bilderna öppnar upp företaget för läsaren och 
motverkar en distans.63 En distans som skulle ha uppstått om alla människor på hemsidorna 
hade sett ut som personerna på bilderna av styrelsen. Vi kan se hur företagen i sina 
hemsidestexter och på sina bilder beskriver att de eftersträvar mångfald, men genom en 
granskning av företagens styrelser finner man att mångfaldstanken inte genomsyrar 
verksamheterna i praktiken på en styrelsenivå. 

                                                 
60 G. Kress & T. van Leeuwen Reading Images (1996) s. 122 
61 Ibid s. 122 f 
62 Ibid s. 123 
63 Ibid s. 130 
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Skillnader mellan länder – exemplet barnarbete 
Något som förenar de fem företagen är att de är verksamma i flera länder. Detta måste företagen 
förhålla sig till i sitt arbete med CSR eftersom CSR bygger på frivilligt ansvartagande utöver vad 
lagen kräver. Företagen måste som ett minimum följa lagen i det land som företaget är verksam i. 
Jag har som ett steg i analysen valt att titta närmare på hur företagen skriver om skillnader mellan 
länder och områden i sina hemsidestexter. Detta eftersom själva definitionen av CSR säger att ett 
företag inte behöver bete sig på samma sätt i alla länder. I detta stycke belyses frågeställningen 
Hur beskriver företagen skillnader mellan länder i samband med CSR? Något som är viktigt att ha i åtanke 
i samband med detta är att CSR för de undersökta företagen handlar om värden som regeringar i 
många länder har anslutit sig till genom till exempel FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
CSR handlar på så sätt om ”goda” värden och om att förbättra situationer som i en bredare 
utsträckning betraktas vara dåliga. 
 

Överlag skriver inte företagen mycket om skillnader mellan länder mer än att de finns och att de 
ska respekteras ”We shall respect the prevailing views and values of the different cultures in which we operate. 
All our operations must obey national and local laws, stipulations and agreements”.64 Samtliga företag skriver 
att de ska följa lagen i det land som de är verksamma i, men detta handlar inte om CSR utan om 
något som företagen ändå måste göra. Genom att företagen har anslutit sig till Global Compact ges 
riktlinjer därigenom till hur företagen bör agera, men detta vidareutvecklas knappt på 
hemsidestexterna. Men ett fall där skillnader mellan länder berörs är rörande barnarbete. Jag har 
därför valt att här redogöra mer ingående för synen på barnarbete för att på så sätt illustrera hur 
synen på skillnader mellan länder i praktiken kan yttra sig i problemförklaringar. En konkret 
konsekvens av skillnader mellan länder är att vad som betraktas vara barnarbete blir relativt från 
land till land. 

Child labor is not tolerated in any form. Unless local law stipulates a higher age limit, no 
person younger than the age for completing compulsory education or younger than 15 (or 14 
where permitted by ILO convention No. 138) shall be employed. For authorized minors, 
management is responsible for providing working conditions, hours of work and wage 
appropriate for his or her age and in compliance with applicable local law as a minimum.65 

Även om citatet från företaget inleds med att barnarbete inte är tillåtet i någon form, är 
definitionen för vad som avses med barnarbete töjbar. Definitionen av barnarbete är något som 
varierar från land till land beroende på vilka åldersgränser som sätts upp för olika typer av arbete. 
Genom att de fem företagen har anslutit sig till FNs Global Compact har de antagit den femte 
riktlinjen vilken lyder: ”Businesses should uphold the effective abolition of child labour”.66 
Åldersdefinitionen i citatet ovan överrensstämmer med Global Compacts definition. Eftersom 
företagen inte i någon större utsträckning beskriver hur de förhåller sig till barnarbete, mer än 
genom att i några fall definiera det, har jag valt att titta närmare på vilken syn på barnarbete som 

                                                 
64 http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Policies/Our_Ethics/our_ethics.asp (050309) 
65 http://www.electrolux.com/Files/Code_of_Conduct/English_CoC.pdf (050309) 
66 FNs Global Compact – officiell hemsida http://www.unglobalcompact.org/content/AboutTheGC/TheNinePrinciples/prin5.htm (050309) 
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framkommer i Global Compact. Jag har tidigare nämnt att Global Compact är en central del av CSR-
diskursen och genom detta nedslag kring barnarbete kan jag ytterligare belysa innehållet i 
diskursen. 
 

Anledningar som i Global Compacts femte riktlinje ges till varför barnarbete är dåligt är att 
barnarbete anses beröva barn deras barndom och värdighet. Vidare skrivs att åtskilliga av de 
människor som utför barnarbete arbetar många timmar mot liten eller ingen betalning och ofta 
under förhållanden som är skadliga för deras hälsa samt fysiska och psykiska utveckling. 
Ytterligare ett skäl som anges i förklaringen till Global Compacts femte riklinje till varför barnarbete 
bör avskaffas är att barnen kan riskera att inte kunna bidra till utvecklingen av en ”modern 
ekonomi”. 

Children who do not complete their primary education are likely to remain illiterate and never 
acquire the skills needed to get a job and contribute to the development of a modern economy. 
Consequently child labour results in scores of under-skilled, unqualified workers and 
jeopardises future improvements of skills in the workforce.67 

Detta antyder återigen att CSR-diskursen är framsprungen ur bland annat en nyliberal 
marknadsdiskurs. Ekonomiska vinster med att avskaffa barnarbete framhålls tillsammans med en 
antagen fara om att en ”modern ekonomi” annars kan skadas. I citatet utgår Global Compact från 
att barnen skulle ha kunnat gå i skola om de inte hade arbetat, fastän att situationen i många 
länder är sådan att utbildningsmöjligheterna är mycket små för många barn, och främst för fattiga 
barn och flickor. Även i Global Compact lyfts företagens rykten fram som något som kan skadas 
och därmed leda till minskad vinst. 

It is useful to mention that the use of child labour can damage a company's reputation. This is 
especially true in the case of transnational companies who have extensive supply and service 
chains, where the economic exploitation of children, even by a business partner, can damage a 
brand image and have strong repercussions on profit and stock value.68 

Global Compact skriver att det är “meningsfullt att nämna” företagens rykte. Detta kan förstås som 
meningsfullt om denna del av texten riktar sig till personer inom den nyliberala 
marknadsdiskursen. I citatet sätts inte barnens situation främst utan företagets ekonomiska 
ställning, något som inte skulle ha varit fallet om texten enbart vore riktad till den sociala 
ansvarsdiskursen. 
 

I Global Compact uppmärksammas att situationen mellan länder och mellan individer varierar och 
att det som kan vara positivt ur en synvinkel kan vara negativt ur en annan. Här framkommer att 
det är svårt att ha övergripande riktlinjer för alla situationer när vissa personer lever i utbredd 
fattigdom medan andra personer lever i utbrett överflöd. I Global Compacts femte riktlinje står det 
att om ett företag upptäcker att barnarbete pågår behöver barnet bli flyttat från arbetsplatsen och 
tillhandahållas ett ”genomförbart” alternativ. I texten ges ett exempel på hur, vilket är att låta 

                                                 
67 FNs Global Compact – officiell hemsida http://www.unglobalcompact.org/content/AboutTheGC/TheNinePrinciples/prin5.htm (050404) 
68 Ibid (050404) 
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barnet gå i skola samtidigt som föräldrar eller äldre syskon erbjuds inkomstgenererande alternativ. 
Informationen ges då företagen anses behöva vara medvetna om att de arbetande barnens och 
deras familjers situation kan försämras om de inte arbetar på företaget. 

Companies need to be aware that, without support, children may be forced into worse 
circumstances such as prostitution, and that, in some instances where children are the sole 
providers of income, their immediate removal from work may exacerbate rather than relieve 
the hardship.69 

Jag har använt mig av barnarbete som ett exempel på att visa att även om syftet med CSR anses 
vara gott är det många faktorer som måste vägas in så att även resultatet av handlingar blir det 
önskvärda. Lösningen som ges ovan är enbart ett exempel inom en riktlinje av ett initiativ som är 
frivilligt, vilket företagen hänvisar till på ett icke-lagbindande vis för hur de eftersträvar att gå 
tillväga i sitt arbete. ”Electrolux encourages remediation that does not worsen the child’s social situation”.70 
Hur företagen sedan handlar i praktiken kan inte materialet för denna studie säga. Men med 
tanke på CSR-diskursens utformning kan man ana att vinst skulle vägas mot ansvar och i denna 
vägning torde ekonomiskt vinst och företagets rykte få utrymme. Konsekvensen av CSR-
diskursen blir att sådant som anses vara oacceptabelt för ett barn i ett land blir acceptabelt för ett 
barn i ett annat. 
 

CSR-diskursen är som sagt till viss del öppen för företag att fylla med de värden och 
tillvägagångssätt som passar dem. Tendensen i CSR-diskursen är att utgå från att företagen 
kommer att ligga på det lägsta lagmässigt möjliga snarare än att företagen använder den högsta 
standarden som finns i ett land och applicerar den på samtliga länder och situationer. Företagen 
binder sig inte till något utan lagarna används snarare till att motivera varför saker och ting inte 
behöver göras än till varför något mer måste göras. Företagens ekonomiska situation väger starkt 
in när de ska använda sitt inflytande. 

Synen på det egna inflytandet 
CSR bygger på att företag tar frivilligt ansvar som sträcker sig längre än vad lagen kräver. Hela 
idén med CSR bygger på att företag har ett inflytande över frågor som mänskliga rättigheter, 
djurrätt, arbetsvillkor, miljö och korruption. Det är detta inflytande som leder till att företag inom 
CSR-diskursen anses ha ett ansvar att ta. I detta stycke kommer jag att kartlägga hur företagen ser 
på sitt eget inflytande utifrån frågeställningen Hur beskriver företagen själva sitt inflytande i CSR-frågor? 
Överlag ställer sig inte företagen främmande inför att de har makt att förändra områden som 
behandlas inom CSR. Men inget av företagen reflekterar i sina texter över hur de anser att deras 
inflytande ser ut. Återigen innebär detta ett godtyckligt ansvar. 
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På sina hemsidor lyfter samtliga företag fram sina positiva sidor. Som en del av detta beskriver ett 
företag att det är branschledande. ”As the world’s leader in home appliances, our values in environmental 
protection and social responsibility can make a real difference”.71 Företaget kopplar samman sin ställning 
med att det har möjlighet att kunna göra en ”verklig” skillnad. Hur företaget ser på denna 
inflytandegrad synliggörs när det beskriver att det inte ska blanda sig i partipolitik. 

The Electrolux Group observes neutrality with regard to political parties and candidates. 
Neither the Electrolux name, nor any resources controlled by any Group companies, shall be 
used to promote the interests of political parties or candidates.72 

Företaget visar upp att det har en möjlighet att påverka människors liv i en utsträckning som 
sträcker sig långt utöver företagets nuvarande kärnverksamhet. Ett sätt att göra detta på är att, 
som samtliga fem undersökta företag beskriver att de gör, arbeta med CSR-frågor. Men som 
citatet visar så finns potential för företagen att utöva sitt inflytande både över sådant som 
betraktas som positivt och sådant som betraktas som negativt inflytande. Företaget drar upp en 
gräns för vad det ska använda sitt inflytande till. Det ska inte påverka en demokratisk valprocess, 
oavsett om företaget anser att något parti bättre skulle värna om CSR-värdena. Men företaget 
beskriver samtidigt att det avstår från att försöka öka sin vinst genom partipolitisk inblandning. 
En antydan finns således till att det inom CSR-diskursen inte anses önskvärt att den nyliberala 
marknadsdiskursen tränger in på den demokratiska politikens område. 
 

Något liknande antyder även ett annat företag när det lyfter fram att det inte ska anta politikers 
och myndigheters roll. ”Our operations always influence the environment in one way or another. Politicians 
and authorities decide which levels are acceptable”.73 Företaget avsäger sig ett ansvar och tar på sig ett 
annat; att inte blanda sig i demokratisk politik. Men samtidigt går det inte att blunda för att 
företagen kan ha starka intressen i partipolitik. 

Unfortunately, there is a lack of effective decisions at the global level. It is difficult to make the 
joint decisions that we need to move forward. The process involves many meetings and many 
conferences, but I am sure we will eventually achieve the results required.74 

Att politiken inte alltid fungerar som företaget önskar framställs i citatet som ett problem. Det 
blir politikens beslut på en global nivå som avgör vad företaget kommer att göra. Själva och utan 
påtryckningar beskriver de att de inte kommer att ”gå framåt”, fastän att handlingarna anses vara 
behövliga. Detta kan förstås med att den nyliberala marknadsdiskursens konkurrensprincip 
förutsätter att alla företag ska ha samma förutsättningar för att effektivast företag ska kunna 
överleva. Har ett land lägre krav på företag kan företag flytta dit med förhoppningen att på så 
sätt tjäna mer pengar. I citatet kan man ana att företaget anser att det kan slås ut om det tar ett 
mycket större ansvar än andra företag i samma bransch. Inom den nyliberala marknadsdiskursen 

                                                 
71 http://vp017.alertir.com/files/Electrolux_Sustainability_Report_2003.pdf (050309) 
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74 http://www.vattenfall.com/files/responsibilities/Vattenfall_Eng.pdf (050309) 

http://vp017.alertir.com/files/Electrolux_Sustainability_Report_2003.pdf
http://www.electrolux.com/Files/Code_of_Ethics/Electrolux Code of Ethics_English.pdf
http://www.vattenfall.com/menu/Responsibilities/Environment/Environment/Environment.asp
http://www.vattenfall.com/files/responsibilities/Vattenfall_Eng.pdf


 27

ses CSR som en nackdel för ett företags konkurrenskraft om inte något annat stärks såsom 
ryktet och då främst ryktet bland köpstarka grupper av människor. 

Diskursernas inflytelsegrad och en misstro 
I företagens texter framträder att CSR kan vara negativt för företagen trots att debatten mellan 
ansvar och vinst tonas ner. CSR kan mer eller mindre uppfattas som ett krav. Att företagen 
tenderar till att inte sätta CSR framför sitt rykte kommer jag att ge exempel på när jag här 
ytterligare klarlägger diskursernas inflytelsegrad. Tre av företagen lyfter i samband med sina 
uppförandekoder fram vad som gäller vid en anmälan av brott mot koderna. Här framkommer 
att dessa tre företag enbart uppmuntrar anställda att anmäla brott mot uppförandekoderna om 
detta görs med god avsikt. ”Persons reporting violations in good faith will not be subject to retaliation”.75 
Detta antyder att företagens rykte sätts före att rätta till själva missförhållandena. 
 

Vad som menas med ”good faith” specificeras inte av de tre företagen utan utrymme ges till hur 
det ska avgöras med vilken avsikt en anmälan gjorts. För att förklara varför inte själva 
missförhållandet sätts i fokus måste man beakta de olika delarna inom CSR-diskursen. I detta fall 
är det tydligt att den sociala ansvarsdiskursen inte är allenarådande. Hade den diskursen varit det 
skulle det ha varit av största vikt att anställda och andra personer anmälde brott mot 
uppförandekoderna. De som anmälde brott borde då snarare bli belönande om de lyckades 
uppmärksamma ett missförhållande som kunde rättas till och deras avsikt hade inte spelat någon 
roll. Vad som spelar in kan antas vara den nyliberala marknadsdiskursen som här illustreras i 
form av ”good faith”. Ryktet kan bidra till vinst och därför anses det inom diskursen vara viktigt 
att ryktet inte svärtas ner av personer som de tror är ute efter att skada företaget. Det skulle rent 
av kunna handla om konkurrenter inspirerade av den nyliberala marknadsdiskursen som är ute 
efter att vinna fördelar för att kunna stärka sin egen ekonomi. 
 

I den debatt som företagen bemöter med sina CSR-texter finns det inslag av misstro mot 
företagens avsikt med CSR. Misstron åskådliggörs genom att samtliga företag på sina hemsidor 
skriver att de tar CSR-frågorna på allvar. På så sätt blir det relevant för företagen att i sina texter 
understryka att de faktiskt gör det. ”This 2003 Sustainability Report is one way we show that we take 
those commitments seriously”.76 Utrymme för misstro kan finnas då företagen inte juridiskt har 
förbundit sig till att ge faktiska CSR-resultat i praktiken. 

These examples illustrate our commitment and underline our belief that concrete results are 
required and no corners can be cut. We aim to be a driving force for improved environmental 
performance of buildings and infrastructure whenever possible.77 

                                                 
75 http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/7E0DC1C8-B546-4305-A2EA-E10F3CC9D817/0/code_eng.pdf (050309) 
76 http://vp017.alertir.com/files/Electrolux_Sustainability_Report_2003.pdf (050309) 
77 http://www.skanska.com/skanska/templates/page.asp?id=5285 (050309) 
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Samtliga företag visar i sina texter att de är medvetna om att frivilligheten med CSR innebär att 
misstron finns. Genom hemsidestexterna ska läsarna kunna försäkra sig om att företagens 
avsikter är goda: “Please take the time to read this Code of Business Ethics and Conduct and ensure that our 
business is conducted in the true spirit of its intent”.78 Företagen har många intressenter med olika 
perspektiv och skilda förväntningar att uppfylla. 

To call ourselves a sustainable company we must be transparent, allowing those who are 
affected by our activities to see inside and make their own judgments. We must earn the trust 
of our stakeholders by showing respect to everyone: employees, shareholders, local 
communities, business partners, even competitors. And we must be honest, telling the truth 
about what we have achieved and where we need to improve.79 

I citatet beskriver företaget hur det måste vinna förtroende från olika håll. Verktygen som 
företaget beskriver att det ska använda sig av är att vara genomskinligt, ärligt och tala sanning om 
vad de uppnått och behöver förbättra. CSR anses vara något som förväntas av dem som företag 
och något som förbereder dem inför framtiden. 

We are prepared to take the lead on issues such as business ethics, governance, the 
environment and social responsibility. Not only because this is expected from us, but mostly 
because I believe that this is the only way to manage a business well in the 21st century. While 
the traditional “run silent, run deep” approach is still readily applied in our sector, it is our 
approach to engage stakeholders in our effort to become more sustainable and report in a 
transparent and open manner. Sustainability has to become an integral part of our business. 
Not just on paper, but in our day-to-day operations and decision-making.80 

Inom CSR-diskursen finns det speciella verktyg som företagen kan använda sig av för att 
understryka att de tar CSR på allvar. Dessa verktyg består av att medverka i olika initiativ, såsom 
Global Compact, men även att frivilligt medverka i certifieringar. Samtliga fem företag medverkar 
helt eller delvis i en miljöcertifiering vid namn ISO 14001. Detta är en standard som är ett 
frivilligt verktyg som företag kan använda sig av för att genom ett dokumenterat 
miljöledningssystem visa upp vad de har åstadkommit och planerar på miljöområdet. Det 
innebär bland annat att företagen ska kunna visa på ständiga förbättringar, ha mätbara miljömål 
och handlingsplaner samt följa lagar inom miljöområdet.81 Granskar man International Organization 
for Standardizations, ISOs, officiella hemsida om ISO 14001 så finner man att den nyliberala 
marknadsdiskursen har genomslagskraft även inom certifieringen: “Innovation is a primary economic 
driver of economic growth. This makes ISO 14001 a powerful tool in which to invest”.82 Ansvar och vinst 
vägs mot varandra och som typiskt är för CSR-diskursen är ISO 14001 frivilligt. 

                                                 
78 http://www.ericsson.com/about/doc/code_business_ethics.pdf (050309) 
79 http://vp017.alertir.com/files/Electrolux_Sustainability_Report_2003.pdf (050309) 
80 http://www.skanska.com/skanska/templates/page.asp?id=5285 (050309) 
81 ISO – officiell hemsida http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html (050506) 
82 Ibid (050506) 
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Frivilligheten kring CSR 
CSR är per definition det som görs utöver vad lagstiftningen kräver. Frivilligheten med CSR har 
redan framkommit ett flertal gånger i analysen. I detta stycke ska jag vidareutveckla hur det kan 
komma sig att CSR bygger på en frivillig basis. Jag hävdar att frivilligheten är en central del i CSR-
diskursen. Detta antagande går bland annat att finna stöd för genom att sådant som Global 
Compact är frivilliga riktlinjer även efter en anslutning till dem. Genom att ansluta sig till 
riktlinjerna binder sig inte företagen lagligen till något. 

The Global Compact is a purely voluntary initiative. It does not police or enforce the behavior 
or actions of companies. Rather, it is designed to stimulate change and to promote good 
corporate citizenship and encourage innovative solutions and partnerships.83 

De många frivillighetsaspekterna inom CSR-diskursen kan förstås genom att diskursen är 
framsprungen ur både den nyliberala marknadsdiskursen och den sociala ansvarsdiskursen. Detta 
då den förra efterspråkar att företagen enbart ska ägna sig åt generera vinst och att marknaden 
själv, genom efterfrågan, ska reglera hur företaget ska agera. CSR-frågor är inom den diskursen 
inte något som företag ska tvingas till att syssla med utan det är enbart marknaden som ska 
avgöra. Den sociala ansvarsdiskursen anser däremot att det är allas roll, även företagens, att 
arbeta med CSR-frågor. Inom denna diskurs anses det vara av yttersta vikt att företagen tar ett 
ansvar i CSR-frågor. 
 

Genom resonemanget ovan kan vi både förstå varför Global Compact är frivilligt för företag att 
ansluta sig till och dessutom att Global Compact är frivilligt att följa när ett företag väl har anslutit 
sig till initiativet. Resonemanget ger även en förståelse av varför Global Compacts tio riktlinjer är 
övergripande och vagt formulerade. Vi kan genom att se fenomenet i form av diskurser förstå 
hur det kan komma sig att CSR-arbete är frivilligt fastän att själva värdena som CSR syftar till att 
förbättra anses vara ”goda” inom samtliga nämnda diskurser. Men samtidigt är inte frivilligheten 
inom CSR-diskursen att betrakta som helt frivillig. Genom inflytandet av den sociala 
ansvarsdiskursen finns det förväntningar på företagen som gör att de inte helt och hållet kan 
välja att strunta i att ta ett CSR-ansvar och samtidigt ha ett gott rykte. 

Överblick av ytterligare företagshemsidor 
I en tillbakablick av detta första analyskapitel kan vi se att företagens CSR-texter kretsar kring tre 
diskurser. Texterna ingår i en CSR-diskurs vilken företagen ständigt förhåller sig till och samtidigt 
är med och producerar. Detta är en diskurs som kan ses som en hybrid mellan en nyliberal 
marknadsdiskurs och en social rättvisediskurs. Hybriden har uppstått i en strävan från företagens 
sida att tillgodose de olika förväntningar och krav som människor inspirerade av diskurserna 
ställer. Detta innebär att företagen på sina hemsidor beskriver att de både kan tillgodose den 

                                                 
83 FNs Global Compact – officiell hemsida http://www.unglobalcompact.org/ (050321) 
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nyliberala marknadsdiskursens krav på att gå med största möjliga vinst och den sociala 
rättvisediskursens krav på att ta ett stort CSR-ansvar. 
 

I analysen har jag utgått från de fem största svenska företagen. Utifrån analysen har jag funnit att 
dessa fem företag beskriver CSR på ett likvärdigt sätt på sina hemsidor. Jag har på så vis funnit 
den speciella diskurs kring CSR som jag valt att kalla för en CSR-diskurs. I denna diskurs finns 
flera nyckelkomponenter som jag kartlagt och redogjort för. Den fråga som jag nu vill ställa är 
om CSR-diskursen är ett fenomen som är mer utbrett än till föreliggande studies fem 
företagshemsidor. För att komma åt detta kommer jag att använda mig av de fem följande största 
svenska företagens hemsidor. Alltså de som har plats sex till tio på listan över de svenska företag 
som har störst omsättning. Dessutom har jag valt att övergripande granska världens fem största 
företagshemsidor för att på så sätt kunna säga om CSR-diskursen är ett fenomen som sträcker sig 
utanför de företag som betecknas vara svenska. 
 

För att finna om CSR-diskursen är ett mer utbrett fenomen utgår jag från några av de 
kännetecken som jag genom föreliggande analys har funnit vara centrala för diskursen. Detta 
innebär att jag utifrån min analys ställer frågor till ytterligare tio hemsidor vilka både kan 
synliggöra en CSR-diskurs, men även få fram resultat som strider mot tidigare analysresultat. 
Viktiga kriterier för CSR-diskursen är samhällsdebatten kring ansvar och vinst, frivilligheten med 
CSR samt att företagen ständigt hänvisar till att CSR kan gynna deras rykte. Utifrån dessa 
parametrar har jag tagit fram följande fyra frågeställningar som jag sedan gått in med på de tio 
företagens hemsidor för att besvara: Behandlar företaget CSR på sin hemsida?, Bemöter företaget olika 
parter i sina CSR-texter och hur framställs i så fall parternas intressen i företaget?, Vad förbinder sig företaget till 
i sitt CSR-arbete? samt Vad framstår som den främsta anledningen till att företaget behandlar CSR på sin 
hemsida? 
 

Plats sex till tio bland de största svenska företagen innehavs av Volvo Personvagnar AB, Coop Norden 
AB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, TeliaSonera AB och ICA AB.84 Samtliga av dessa företag 
behandlar CSR på sina hemsidor. Sättet som de behandlar CSR på liknar det sätt som studiens 
ursprungliga fem företag behandlar fenomenet på. Företagen beskriver att CSR-frågor är viktiga 
samtidigt som området omges av frivillighet och vaga formuleringar. “Coop Norden och dotterföretag: 
ska vid val av leverantörer, utöver andra konkurrensmässiga förhållanden, ta hänsyn till mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter”.85 Likaledes som för de ursprungliga fem företagen är det något annat än 
ansvar i CSR-frågor som väger in. Även dessa företag utgår i sina CSR-texter från en 
samhällsdebatt med olika parter vilka har skilda förväntningar på företaget. ”Kunder, medarbetare, 
ägare, övriga intressenter och samhället i stort förväntar sig att ICA håller en hög etisk profil och uppträder 
korrekt i alla lägen”.86 Det centrala resonemanget om att CSR anses stärka ryktet återfinns. “Values 
form the basis for our brand. Our goal is to be a good corporate citizen and moreover to be one of the highest rated 

                                                 
84 http://www.largestcompanies.com (050421) 
85 http://www.coopnorden.com/2004/sv/index.html (050502) 
86 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=kvalitet_halsa_miljo_startpage&subject=etik_samhalle&showMenu=om_ica_2_4 (050502) 
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companies in sustainability indexes within our industry”.87 Utgångspunkten från företagens sida är att de 
ska stärka sin roll som ekonomiska aktörer i världen. ”The basis of our social involvement is that it must 
strengten the company, and be clearly related to our knowhow and needs. Since we sell to a global market, we also 
try to contribute to positive social development everywhere we operate”.88 Samhällsdebatten och ryktet 
återfinns på ett grundläggande plan på hemsidorna. 

The third reason for introducing the Code of Conduct was to meet the expectations that 
customers, consumers, shareholders, employees, business partners and society at large place on 
SCA as a reliable and ethical enterprise. SCA’s reputation is vital and is one of the Group’s 
most valuable assets. This reputation is a direct result of how SCA’s employees act and behave 
in their daily conduct of business. SCA is convinced that a successful company is created 
through a combination of strong financial results, consideration for the environment and social 
involvement. If one of these pillars is missing, the company will suffer.89 

Debatten, frivilligheten och ryktet är således centrala nyckelkomponenter som återkommer hos 
samtliga av Sveriges tio största företag. Med detta som grund kan jag påstå att den CSR-diskurs 
som kartlagts i föreliggande studie sträcker sig längre bland de svenska företagen än enbart till de 
fem största. Även om företagen inom ramarna för CSR-diskursen har möjlighet att till viss del 
fylla sitt CSR-arbete med de värden som passar dem så finns det en slående likhet mellan hur de 
största svenska företagen beskriver sitt arbete med CSR. En likhet som bygger på en gemensam 
grundsyn – en gemensam diskurs. 
 

För att skönja tendenser till CSR-diskursfenomenets utsträckning kommer jag nu att bege mig 
utanför svenska företag och redogöra för huruvida CSR-diskursen går att finna på världens fem 
största företagshemsidor. Även i detta fall går jag in på hemsidorna med de fyra frågorna som 
härrör från den ursprungliga analysen. De fem största företagen i världen är Wal-Mart Stores, 
Exxon Mobil, General Motors, BP samt Ford Motor.90 Även bland världens största företag framstår 
ryktet som den huvudsakliga anledningen till att de behandlar CSR på sina hemsidor. 

At GM, corporate responsibility is more than words. It is an acknowledgement that our actions 
shape our reputation. Doing the right thing remains at the core of ethical business conduct, but 
it is no longer enough. Global social expectations are changing; trust in all institutions is 
declining; the benefits of globalization are not evenly distributed. These trends, as well as the 
activities of media, government and nongovernmental organizations, shape society’s view of 
business. To ensure a balanced view, business needs to do more than make great products; it 
needs to engage in a dialogue with its stakeholders on its values and how it lives these values. 
This dialogue is key to meeting increased calls for transparency and key to building trust. And 
trust is fundamental to business success.91 

 Även världens största företag anser sig ha krav på sig i CSR-frågor, krav som om de eftersträvas 
anses kunna leda till gynnsamma förhållanden för företaget. ”One thing that has not changed is my 
belief that improved sustainability performance is not just a requirement, but a tremendous business opportunity. I 

                                                 
87 http://www.teliasonera.com/ts/teliasonera/sidtypTS_11.do?tabId=1&channelPage=%2FsidtypTS_11.do&channelId=-1073820345 (050502) 
88 http://www.volvocars.com/NR/rdonlyres/BF4A905D-2E38-4167-877F-108611681FF1/178084/CC2003_ENG.pdf (050502) 
89 http://www.sca.com/Pdf/env-report04gb.pdf (050502) 
90 http://www.globalbusinessresources.net/worlds_%20largest_companies.shtml (050425) 
91 http://www.gm.com/company/gmability/community/gillum_message.html (050504) 

http://www.teliasonera.com/ts/teliasonera/sidtypTS_11.do?tabId=1&channelPage=%2FsidtypTS_11.do&channelId=-1073820345
http://www.volvocars.com/NR/rdonlyres/BF4A905D-2E38-4167-877F-108611681FF1/178084/CC2003_ENG.pdf
http://www.sca.com/Pdf/env-report04gb.pdf
http://www.globalbusinessresources.net/worlds_ largest_companies.shtml
http://www.gm.com/company/gmability/community/gillum_message.html


 32

want our Company to be a leader in driving the transition and to be in a position to benefit from it”.92 
Samhällsdebatten återspeglas också på dessa företagshemsidor. "We need to earn and retain the trust of 
shareholders, customers, local communities, governments and other whose support is critical to our long-term future. 
To retain that trust we have to behave responsibly and consistently”.93 Att företagen anser sig kunna gynnas 
av att arbeta med CSR framställs som något centralt. "ExxonMobil places a high priority on promoting 
human rights throughout the world, not only because we believe it is the right and responsible thing to do, but also 
because doing so promotes stable and productive business environments”.94 Likaledes som de ursprungliga 
företagen omges även världens största företags CSR-arbete av en utbredd frivillighet. Företagen 
förbinder sig inte juridiskt till något utöver vad lagen redan kräver utan CSR beskrivs vara en 
strävan. "This Statement of Ethics is an important part of employment with Wal-Mart, but is not intended to 
create an express or implied contract of employment in and of itself. The policies of Wal-Mart may be modified at 
our sole discretion, without notice, at any time”.95 Utifrån den beskrivna översiktsanalys som jag har gjort 
av hemsidorna från världens fem största företag kan jag påstå att den CSR-diskurs som kartlagts i 
föreliggande studie sträcker sig längre än enbart till företag vilka betecknas som svenska. 
 

Trots att de tio ytterligare hemsidorna inte djupanalyserats har jag med hjälp av de fyra 
ingångsfrågeställningarna kunnat finna tendenser till att CSR-diskursen kan vara ett utbrett 
fenomen. Men detta är inte att tolka som att alla företag arbetar med CSR på ett likvärdigt sätt i 
tillämpningen. Företagens CSR-arbete i praktiken kan skilja sig väsentligt åt även om föreliggande 
studie tyder på att själva värdegrunden för arbetet bygger på ett gemensamt synsätt. Jag vill alltså 
understryka att resultatet av översikten inte innebär att alla undersökta företag i tillämpningen kan 
antas ta ett lika stort ansvar i CSR-frågor. Vad som går att säga utifrån överblicken är emellertid 
att vissa centrala grundtankar från CSR-diskursen återfinns hos samtliga undersökta företag. 
Överblicken tyder på att CSR-diskursen är ett utbrett fenomen bland multinationella storföretag. 
För att få en vidare förståelse för CSR-diskursfenomenet kommer jag i nästa kapitel att, i 
Faircloughs bemärkelse, se relevanta samhällsteorier som en del av en social praktik. På så sätt 
kan jag belysa CSR-diskursen i ett bredare samhällsperspektiv. 

                                                 
92 http://www.ford.com/en/company/about/corporateCitizenship/report/overviewLetter.htm (050504) 
93 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9002670&contentId=7005255 (050504) 
94 http://exxonmobil.com/Corporate/Citizenship/CCR4/2004_ccr_csr.asp (050504) 
95 http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/11/112761/corpgov/Ethics%20_Current.pdf (050504) 
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Analys av den sociala praktiken 
Som jag beskrev i uppsatsens inledande skede har Fairclough utvecklat ett analytiskt redskap där 
varje diskursiv händelse ses som positionerad i en tredimensionell struktur.96 Det som kvarstår att 
behandla analytiskt är den yttre av dessa dimensioner. Det är dags att relatera studien till en social 
praktik, den yttersta del som de andra två dimensionerna befinner sig i. För att nå den sociala 
praktiken måste jag använda mig av annan teori som jag funnit relevant för studien. Jag ska inte 
enbart beskriva dessa sociala praktiker utan även förklara dess relation till studiens övriga analys. 
Jag kommer i detta steg att använda teoretiska förklaringsmodeller till att bidra med att skapa 
förståelse kring varför CSR beskrivs som det görs på företagens hemsidor. Och ännu mer 
grundläggande; ge tänkbara förklaringar till varför CSR-fenomenet överhuvudtaget finns. 
 

Att jag här för in teorier som ger diagnoser av nutid och tänkbar framtid innebär visserligen att 
ett oändligt antal möjliga scenarier skriftligt reduceras till ett fåtal, men detta innebär inte att vi 
ska tro att framtiden måste bli på något av de sätt som vi identifierat. Det dialektiska förhållandet 
mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken, i Faircloughs mening, kvarstår. 
Observera att jag bara har analyserat en sorts text, nämligen företagens hemsidestexter, och att 
jag här enbart kommer att relatera dem till ett antal teorier. Många andra texter och diskurser är 
med i ”kampen” om verklighetsbeskrivningen och kan på så sätt komma att förändra den sociala 
världen på sätt som inte förutsagts. Jag ska försöka besvara om företagens CSR-information är 
del av en större samhällelig förändring. Frågan som jag ställer i detta kapitel är Vilka teoretiska 
förklaringsmodeller kan bidra med förståelse till företagens CSR-information? Till att börja med ska jag lägga 
grunden inför att besvara denna fråga genom att belysa fenomenet globalisering. Därefter 
behandlar jag proteströrelser följt av varumärkesmarknadsföring. Analysen avslutas med att 
kopplas samman med Faircloughs syn på makt och nyliberalism. 

Globalisering 
För att beskriva vissa skeenden i vår samtid är globalisering ett använt begrepp. Det är likväl ett 
omstritt sådant. Anthony Giddens definierar i The Consequences of Modernity globalisering på ett 
grundläggande plan som ett skeende med ökad kontakt över rum och tid. ”Globalisation can thus be 
defined as the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local 
happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa”.97 Denna intensiverade kontakt 
anser jag ha medfört konsekvenser för hur företag bygger upp sin verksamhet i stort såväl som 
inom CSR. Håkan Thörn beskriver i Globaliseringens dimensioner, såsom titeln förtäljer, att 
globalisering kan ses som bestående av flera dimensioner inom vad som kan delas upp i 
områdena ekonomi, kultur och politik. Inom ekonomins globalisering, där företagen traditionellt 
sett har en central roll, urskiljer Thörn fyra beståndsdelar: ”expansion och intensifiering av handel med 
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97 A. Giddens The Consequenses of Modernity (1990) s. 64 
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varor mellan stater”, ”utländska direktinvesteringar ökar”, ”antalet transnationella företag med transnationella 
produktionskedjor växer och deras samhälleliga inflytande växer”, samt ”etablerandet av elektroniskt 
sammanlänkande finansmarknader, med ett ständigt ökande antal transaktioner”.98 
 

Samtliga företags CSR-information är tydligt positionerad i en globaliserad kontext. “Ericsson 
Response shows commitment to improve life for people around the world”.99 Thörns beskrivning av världen 
såsom globaliserad ger en bild av samtiden där företagens CSR-information passar in. En 
globalisering som inte enbart är ekonomisk utan även kulturell och politisk. I analysstycket om 
skillnader mellan länder illustrerade jag med hjälp av företagens information om barnarbete att 
vad som anses vara oacceptabelt i ett land kan vara acceptabelt i ett annat. För att förstå detta 
måste man både se till ekonomi, kultur och politik i ett globalt perspektiv. Företagen är tvungna 
att förhålla sig till en rad diskurser, vilket innebär att innehållet i CSR-diskursen är relativt och 
varierande beroende på kontext. Substanserna i CSR-diskursen är på så sätt anpassade efter en 
globaliserad värld. Frivilligheten med CSR kan betraktas som ett sätt att hantera globaliseringens 
följder. På ett övergripande plan kan globalisering ses som en förklaringsmodell till varför 
företagen överhuvudtaget behandlar CSR på sina hemsidor. Ett behov därav har blivit starkare 
när handeln mellan stater intensifierats, utländska direktinvesteringar ökat, produktionskedjor 
växt, finansmarkandens transaktioner tilltagit och företagens inflytande i världen blivit större. 
Företagen har ställts inför etiska frågor som de måste bemöta och ta aktiv ställning till då 
lagstiftningar varierar mellan länder. I näste stycke kommer jag att vidareutveckla resonemanget 
om varför företagen behandlar CSR genom att lägga en mer politisk innebörd till den 
ekonomiska. 

Proteströrelser 
Det är nu dags att problematisera aspekter av globalisering och då med utgångspunkt från det 
som brukar gå under benämningen proteströrelser. Som jag tidigare uppmärksammat är 
globalisering ett omstritt begrepp. Den syn en individ har på världen får konsekvenser för vilken 
roll denne ger globalisering och vilken innebörd begreppet tilldelas. I detta stycke kommer jag att 
sätta företagens CSR-beskrivningar i samband med proteströrelser som tagit form i 
globaliseringens farvatten. Sociala rörelser och aktioner av olika slag har präglat samhällen under 
lång tid.100 Men den proteströrelse-era som jag här avser kan sägas ha sin upprinnelse i början på 
1990-talet. Ett uttryck för denna rörelse var när människor inför ett WTO-ministermöte i Seattle i 
slutet av år 1999 samlades för att protestera mot vad de, av olika anledningar, såg som globala 
orättvisor tillföljd av en oreglerad globalisering. Därefter har en rad liknande protester ägt rum. 
Per Altenberg och Peter Kleen ger ett perspektiv på detta i Globalisering under attack där de 

                                                 
98 H. Thörn Globaliseringens dimensioner (2002) s. 37 f. 
99 http://www.ericsson.com/about/responsibility.shtml (050504) 
100 H. Thörn Rörelser i det moderna (1997) 
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beskriver att de som protesterar ”anser att den rådande världsordningen orsakar eller står passiv inför de 
stora ekonomiska, sociala och ekologiska problem som finns i världen” .101 
 

Det finns olika sätt att betrakta proteströrelserna på. I sig kan de förstås som ett resultat av 
globaliserade processer. Vissa anser att proteströrelserna motverkar sitt syfte genom att de inte 
ser internationell ekonomisk integration som en förutsättning för ekonomisk utveckling.102 Detta 
då de anser att ekonomiskt välstånd bland vissa med tiden sipprar ner även till de som nu är utan 
ekonomiskt välstånd. Att protestera mot företagens sätt att tjäna pengar skulle då enligt dem göra 
att det inte genererades några pengar som kunde sippra ner. Detta påstående skulle olika delar av 
proteströrelsen bemöta på olika sätt. Ett av dessa är att, som Noreena Hertz gör i Det tysta 
övertagandet, säga att det är nödvändigt att överge ”den bergfasta tron på nedsippringsekonomin”. Denna 
slutsats grundar hon i vad hon ser som växande ekonomiska skillnader och en tendens hos 
företag att tillgodogöra sig vinster från subventioner eller sänkta skatter utan att ta hänsyn till 
människor i lokalsamhällen.103 
 

Likväl som det finns synsätt där proteströrelserna ses som ett problem finns det synsätt där 
proteströrelserna ses som en lösning på problem. Oavsett vilken roll man ger proteströrelserna så 
ser jag denna rörelse som en relevant del av den sociala praktik som företagens hemsidor är en 
del av. Vi har i presentationen av analysen av texten och den diskursiva praktiken kunnat se att 
företagen på sina hemsidor bemöter en debatt i sin CSR-information, en debatt som handlar om 
en eventuell konflikt mellan ansvar och vinst. Proteströrelserna ser jag som parter i denna debatt, 
mer specifik uttryckt som parter inspirerade av den sociala ansvarsdiskursen. Hertz förklarar 
proteströrelsens frammarsch med att ”protestaktioner snabbt blivit det enda sättet att påverka politiken och 
sätta gränser för storföretagen”.104 För att förstå samspelet mellan den sociala ansvardiskursen och den 
nyliberala marknadsdiskursen inom CSR-diskursen i en social praktik kommer jag i nästa stycke 
att sätta samman globaliseringen och proteströrelser med varumärkesmarknadsföring. 

Varumärkesmarknadsföring 
Som vi har sett i analysen av företagens CSR-information har företagens rykte varit en mycket 
central del i beskrivningarna av CSR. När företagen beskriver CSR kopplas detta ständigt 
samman med att företagen stärks av ett gott rykte. Jag har därför valt att i analysen av den sociala 
praktiken fördjupa mig i aspekter av varumärkesmarknadsföring utifrån andra teorier. För att 
belysa företagens CSR-information på hemsidorna kommer jag nu att använda mig av Naomi 
Kleins No logo. Jag kommer att använda boken för två ändamål. Det ena är att betrakta innehållet 
i boken som en relevant teori för att belysa företagens CSR-information. Det andra är att se själva 
boken som en relevant del i den diskursiva och sociala praktiken i och med det faktum att själva 
boken betraktas ha fått en stor spridning. 

                                                 
101 P. Altenberg & P. Kleen Globalisering under attack (2004) s. 10 f. 
102 Ibid s. 10 f. 
103 N. Hertz Det tysta övertagandet (2004) s. 222 
104 Ibid s. 12 
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Jag kommer att börja med att betrakta själva boken som en del av en social praktik. Oavsett hur 
individer själva värderar innehållet i Kleins No logo så anses den vara en viktig bok inte minst för 
vissa av de personer som jag tidigare betraktat som ingående i proteströrelsen. På omslaget till 
den svenska utgåvan av boken går det att läsa att ”No logo är en samhällskritisk bok som läses och 
diskuteras världen över, som inspirerat en hel generation av unga aktivister och socialt medvetna människor”.105 
Boken No logo har även en egen hemsida, www.nologo.org, där människor kan samlas kring bokens 
budskap. Där går att läsa att boken givits ut på 25 språk och blivit storsäljare genom att nå 
”Bestseller Status” i åtta länder, dock ej i Sverige.106 Vi kan här se en konsekvens av och ett bidrag 
till politikens globalisering. Proteströrelsen har spridit sig globalt. Klein menar att det går att göra 
något åt det som hon betraktar som en orättvis utveckling och manar därför till kamp. I denna 
kamp för en rättvis värld måste alla demokratiska verktyg användas. Hon lyfter fram att även 
kommersiella verktyg är effektiva och slagkraftiga för en proteströrelse mot orättvisor som 
multinationella företag anses orsaka. Jag har tidigare illustrerat att företagen vill värna om sitt 
rykte och vi kan nu börja förstå att följderna om företagen inte sköter sig kan bli stora.  
 

Vi har kunnat se hur företagen själva beskriver att de har olika förväntningar på sig och att de vill 
försöka tillgodose alla dessa. En möjlig förklaring till varför företagen behandlar CSR på sina 
hemsidor är att parter som proteströrelserna annars kan skada företagens rykte och därmed leda 
till minskad vinst för företagen. Att en bok som No logo får stor spridning och anses inspirera 
människor lär ha väckt företagens intresse. Detta kan knytas an till den misstro mot företagen 
som de redogör för. En misstro som företagen bemöter på sina hemsidor. En trolig förklaring till 
varför företagen behandlar CSR på sina hemsidor är att grupper som proteströrelser har manat 
fram detta beteende. För att vidareutveckla detta resonemang ska jag övergå till att betrakta 
bokens innehåll teoretiskt. Detta för att ge ytterligare perspektiv till hur företagen själva motiverar 
att de behandlar CSR-aspekten. Jag kommer att betrakta innehållet i Kleins No logo med tyngd på 
sådant som hon kartlagt kring marknadsföring. 
 

Enligt Klein genereras ekonomiskt värde idag till stor del av varumärken och inte av produkterna 
i sig. Hennes tes är att produktionen av produkterna sker i länder med billig arbetskraft vilket 
leder till att företagen slipper ta social, ekologisk och politisk hänsyn. Istället kan de lägga kraft på 
att marknadsföra sina varumärken och sälja en därtill förknippad livsstil. Medan företagen 
marknadsför en livsstil med hälsa och vitalitet för västvärlden får de som skapar produkten och 
inte befinner sig i västvärlden allt annat än det. Hon varnar för en värld där stora klyftor och 
orättvisor blir en självklarhet.107 Klein beskriver framväxten av frivilliga uppförandekoder och 
etiska företagsinitiativ som ”PR-ansträngningar”. De frivilliga uppförandekoder som företagen 
har menar hon att de har infört för att slippa strikta lagliga regleringar kring vad de ska få göra. 
Hon ser en fara med situationen då hon menar att det är ”precis den här typen av regleringar som de 
multinationella företagen nu så frenetiskt försöker att omintetgöra genom att utarbeta sina egna frivilliga 
                                                 
105 G. Skarbrandt på omslaget av N. Klein No logo (2000) 
106 No logo – officiell hemsida http://www.nologo.org (050222) 
107 N. Klein No logo (2002) 
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uppförandekoder”.108 På detta sätt åstadkoms enligt Klein ingen hållbar politik för rättvisa 
arbetsvillkor och miljöhänsyn, utan företagen kan genom PR lyfta fram positiva sidor genom att 
belysa väl utvalda CSR-åtaganden. 
 

Privata uppförandekoder och oberoende övervaktning anser Klein att det inte hade funnits ett 
behov av ifall alla arbetare, oberoende var de arbetar, var fria att ”förhandla om sina rättigheter utan 
att frukta vare sig för att regeringen skulle slå ner på dem eller för omedelbar företagsflykt”.109 Hon varnar för 
att en multinationell industri håller på att överta upprätthållandet av mänskliga rättigheter: 

Det ligger något orwellskt i tanken på att omvandla upprätthållandet av de grundläggande 
mänskliga rättigheterna till en multinationell industri, som skulle utsättas för kvalitetskontroller 
som vilken annan verksamhet som helst. Det är vad de privata uppförandekoderna skulle leda 
till. Globala arbetsrättsliga regler och miljönormer bör fastställas i lag och regleras av regeringar 
– inte av ett konsortium av transnationella företag och deras revisorer, som alla följer de råd de 
får av sina pr-byråer. Kärnpunkten är att företagens uppförandekoder – oavsett om de 
utarbetas av individuella företag eller grupper av företag, oavsett om de övervakas av 
oberoende observatörer eller bara är meningslösa pappersprodukter – inte är demokratiskt 
kontrollerade lagar. Inte ens den strängaste självpåtagna uppförandekod kan försätta de 
multinationella företagen i ett läge där de tvingas underkasta sig en utomstående kollektiv 
auktoritet. Tvärtom ger den dem oöverträffad makt av ett annat slag: makten att utarbeta sin 
egen privatiserade lagstiftning, som de själva ska övervaka och driva igenom, likt 
nationalstater.110 

Det som behövs för att värna om mänskliga rättigheter och miljö är enligt Klein demokratiskt 
kontrollerade lagar. Denna utveckling menar hon är möjlig om det finns en allmän vilja som höjer 
ribban för företagen ännu mer så att frågorna tvingas in i den offentliga debatten och undanhålls 
företagens kontroll. Hon uppmuntrar sina läsare till att göra motstånd: ”Detta är således en 
maktkamp, tro inget annat”.111 
 

Jag har tidigare illustrerat hur företagen tystar ner debatten om ansvar och vinst genom att säga 
att de kan tillgodose samtliga parter. Därmed tar de inte ställning till innehållet i debatten. Vi kan 
nu börja förstå konsekvenserna av detta. Demokrati kan sättas ur spel. Företagen argumenterar 
inte på sina hemsidor kring fördelar och nackdelar med olika sätt att agera. Istället tillhandahålls 
CSR-informationen i en reklamgenreform där allt ska tilltala alla. Faran för demokratin ligger i att 
om det inte är folkvalda regeringar utan företagen som avgör hur företag ska agera i sociala 
frågor, så kommer vinst att starkt vägas in. Utifrån den nyliberala marknadsdiskursens logik kan 
man ana att vinst skulle sättas främst. Den demokratiska principen med en person en röst, skulle 
utifrån en nyliberal marknadsdiskurslogik att raseras eftersom köpstarka grupper av människor 
har större förutsättningar att påverka företagens vinst. Logiken skulle leda till att köpstarka 
människor skulle få mer att säga till om på bekostnad av de icke-köpstarka människorna. 

                                                 
108 N. Klein No logo (2002) s. 513 
109 Ibid s. 513 
110 Ibid s. 514 
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Fairclough, makt och nyliberalism 
Enligt Fairclough ska man kunna undersöka om en diskurs är ideologisk och därmed vilken makt 
den har. Detta genom att studera de antaganden som görs i en text.112 För att kunna hävda att 
något är ett ideologiskt antagande skulle jag enligt Fairclough vara tvungen att ha ”a plausible 
argument that it is indeed effective, along with other related propositions and beliefs, in sustaining relations of 
power”.113 Och för att avgöra detta kan man inte enbart analysera en text utan man måste relatera 
till en vidare social praktik. Men riktigt hur man ska avgöra om något är ideologi eller inte är 
Fairclough otydlig med. Detta uppmärksammar Winther Jørgensen och Phillips när de 
ifrågasätter Faircloughs uppdelningen genom att, med Foucault i åtanke, fråga sig ”om det finns 
något diskursivt uttryck som kan sägas sakna konsekvenser för makt- eller dominansrelationerna i samhället”.114 
 

Jag håller med Fairclough om att det kan sägas finnas diskurser som är mer ideologiska och 
därmed starkare kan bidra till att upprätthålla rådande maktrelationer än andra. Därför tycker jag 
att det är viktigt att tala om makthierarkier i samband med diskurser. Men jag är av åsikten att alla 
diskursiva uttryck har konsekvenser för maktförhållanden. Därför finner jag inte Faircloughs 
uppdelning av diskurser som ideologiska och icke-ideologiska givande. Jag kommer att istället för 
att försöka fastslå om en diskurs är ideologisk eller ej försöka att avgöra vilken diskurs som har 
det starkaste inflytande på CSR-diskursen. Frågan jag ställer mig är om maktpositioner ifrågasätts 
i den diskursiva praktiken eller om de förstärks. En viktig poäng med att betrakta diskurser i 
samband med makt är att det synliggör att maktordningar kan rubbas genom motstånd. 
Möjligheten att göra motstånd går genom diskurser som ifrågasätter sidor hos den rådande 
diskursen. 
 

Resultatet av föreliggande studie tyder på att den nyliberala marknadsdiskursen i stort sett har det 
sista ordet inom CSR-diskursen och på så sätt mest makt. Frivilligheten kring allt som berör CSR 
är en stark implikation på detta. Men detta innebär inte att den nyliberala marknadsdiskursen kan 
verka ostört. Jag kommer att ägna den avslutande delen av analysen åt att i förhållande till 
studiens analysresultat belysa och problematisera Faircloughs syn på samhällsutvecklingen i stort 
utifrån en av hans egna studier vid namn Representations of change in neo-liberal discourse. Fairclough 
har i den kartlagt uppkomsten av ”a new socio-economic order within the new ’global’ capitalism”.115 Enligt 
Fairclough är en del i denna att framställa vissa samhällsutvecklingar som ofrånkomliga. 
Framtiden framställs som att den måste bli på ett visst sätt och att detta är fakta som måste 
accepteras. Fairclough menar att detta idag sker inom vad han kallar för en nyliberal diskurs. Detta 
är en diskurs som tenderat att få nästintill hegemoniska konsekvenser i flera situationer.116 Den 
nyliberala marknadsdiskurs som jag funnit i min studie kan ses som en del i denna nya ordning. 
 

                                                 
112 N. Fairclough Analysing Discourse (2003) s. 192 
113 Ibid s. 59 
114 M. Winther Jørgensen & L. Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) s. 79 
115 N. Fairclough Representation of change in neo-liberal discourse, s. 1 http://www.cddc.vt.edu/host/lnc/papers/fair_neoliberal.htm (050506) 
116 Ibid (050506) 
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Om vi utgår från att Faircloughs analys om att en nyliberal diskurs inom flera områden har 
nästintill hegemoniska konsekvenser stämmer, så är CSR-fenomenet ett exempel på att diskursen 
inte lyckats uppnå det omöjliga: hegemoni. Men att strävan finns där blir tydligt i den 
föreliggande studiens analysresultat. Utifrån Faircloughs syn på samhällsutvecklingen är det 
intressanta med föreliggande studie att jag har funnit den sociala ansvarsdiskursen. För detta 
innebär att även Faircloughs nyliberala diskurs måste anpassa sig. Samtidigt visar även studien på 
vilket sätt denna anpassning kommit att ske. Genom inflytandet av den sociala ansvarsdiskursen 
finns det förväntningar på företagen som gör att de, den nyliberala diskursen till trots, inte helt 
och hållet kan strunta i att ta ett CSR-ansvar även i de fall där en CSR-handling kan leda till 
mindre vinst än en annan handling. Detta innebär att det går att påverka. Inte minst kan vi finna 
argumenten för detta om vi förstår att villkoren diskurser emellan inte är likvärdiga. Men även om 
den nyliberala diskursen måste anpassa sig, så är den huvudsakliga frågan vad aktörerna gör med 
denna anpassning. Vi måste alla ställa oss frågan och förhålla oss till vad det är för form av social 
välfärd som kommer fram genom detta. 
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Sammanfattning av analysdelarna 
På de fem största svenska företagens hemsidor behandlas Corporate Social Responsibility, CSR, på 
ett i stort sett likvärdigt vis. I texterna om CSR utgår företagen från en samhällelig debatt. En 
debatt rörande en eventuell konflikt mellan att generera största möjliga vinst och ta ett CSR-
ansvar. Den ena sidan i debatten representeras av en nyliberal marknadsdiskurs vilken sätter 
vinst främst. Den andra sidan av debatten representeras av en social rättvisediskurs vilken sätter 
ansvar främst. Tillsammans utgör dessa båda diskurser starka nyckelkomponenter i en särskild 
diskurs kring CSR som jag valt att kalla för en CSR-diskurs. Denna CSR-diskurs förhåller sig 
företagen till i sina texter samtidigt som de är med och producerar den. 
 

Företagen hanterar samhällsdebatten genom att uttrycka att de kan tillgodose alla de parter som 
de definierar som ingående i den. Sättet som företagen hanterar debatten på vidareförmedlar ett 
tankesätt om att allting kommer att ordna sig med tiden. Genom texterna förmedlar företagen 
att deras avsikter är goda och de bemöter på så sätt en misstro som i samhällsdebatten finns mot 
dem. Denna misstro finns det utrymme för då CSR bygger på frivilligt ansvar utöver vad lagen 
kräver. De frivilliga uppförandekoder som företagen infört kan i samhällsdebatten ses som PR-
ansträngningar från företagens sida för att slippa strikta lagliga regleringar kring vad de ska få 
göra. Detta då företagen inte juridiskt bundit sig till att ge några faktiska CSR-resultat i praktiken. 
 

Protestaktioner inspirerade av den sociala ansvarsdiskursen har blivit ett sätt att påverka politik 
och sätta gränser för företag. Följderna om ett företag inte sköter sig kan bli stora då 
proteströrelser är en konsekvens av och ett bidrag till en politisk globalisering. Men denna 
utveckling kan i längden bli en fara för demokratin om inte folkvalda regeringar reglerar 
företagen. Faran består i om företagen själva avgör hur de ska agera i sociala frågor. Den 
demokratiska principen med en person en röst, skulle utifrån en nyliberal marknadsdiskurs logik 
raseras eftersom köpstarka grupper av människor har större förutsättningar att påverka 
företagens vinster. En logik som skulle leda till att köpstarka människor fick mer att säga till om 
på bekostnad av icke-köpstarka människor. 
 

Globalisering är ett centralt men omstritt begrepp för att förstå företagens CSR-arbete i ett 
bredare perspektiv. I och med en ekonomisk globalisering med intensifierad handel mellan stater 
har företagen ställts inför nya etiska frågor som de måste bemöta och ta aktiv ställning till då 
lagstiftningar varierar mellan länder. Frivilligheten med CSR kan således på ett vis förstås som ett 
sätt att hantera globaliseringens följder. Samtliga fem företag har dock gått med i Förenta 
nationernas CSR-initiativ Global Compact, men även denna är icke-bindande. Frivilliga initiativ som 
Global Compact är en central del i CSR-diskursen. Genom att vara med i sådana bygger samtliga 
företag sitt CSR-arbete på en gemensam värdegrund. 
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I CSR-diskursens värdegrund ingår främst att främja mänskliga rättigheter, grundläggande 
arbetsvillkor och en bättre miljö samt att bekämpa korruption. Häri ingår att motverka 
diskriminering och verka för mångfald, men vilka grupper av människor som lyfts fram i 
samband med detta varierar både mellan företag och mellan de båda målen. Företagen kan lyfta 
fram olika grupper eftersom CSR-diskursen till viss del är öppen för företagen att fylla med de 
värden som de önskar och som bäst uppfyller deras syfte. Hemsidorna har en tilltalande lay-out 
och ingår i en reklamgenre. Intill texterna finns ofta bilder på glada människor, ur olika 
samhällsgrupper och utförande diverse handlingar, vilket förmedlar en känsla av samhörighet 
mellan betraktaren och företaget. En samhörighetskänsla som inte uppstår för alla om man 
jämför med bilderna på företagens styrelsemedlemmar där den övervägande majoriteten är äldre 
ljushyade män i medelåldern med mörk kostym, vit skjorta och slips. Företagen beskriver genom 
bilder och ord hur viktigt det är att genomsyras av mångfald, men samtidigt återfinns inte 
mångfalden bland den grupp av människor som har relativt mycket att säga till om angående 
företagets verksamhet. 
 

CSR bygger som sagt på frivillighet utöver vad lagen kräver vilket gör att företagen i sitt CSR-
arbete ställs inför att hantera skillnader mellan olika länder. En konsekvens av detta har till 
exempel blivit att sådant som rörande barnarbete anses vara oacceptabelt för ett barn i ett land är 
acceptabelt för ett barn i ett annat land. Tendensen i CSR-diskursen är att utgå från att företag 
ligger på det lägsta lagmässigt möjliga snarare än att företagen använder den högsta standarden 
som finns i ett land till att applicera denna på samtliga länder och situationer. Hur ser då 
samspelet mellan den nyliberala marknadsdiskursen och den sociala ansvardiskursen ut inom 
CSR-diskursen? Inom den nyliberala marknadsdiskursen ses CSR som en nackdel för ett företags 
konkurrenskraft om inte något annat stärks av CSR, såsom ryktet. I texterna framstår ryktet som 
den främsta anledningen till varför företagen arbetar med CSR. Men genom inflytandet av den 
sociala ansvardiskursen finns det förväntningar på företagen som gör att de inte helt och hållet 
kan strunta i att ta ett CSR-ansvar även i fall där det är osäkert om handlingen kommer att bidra 
till någon vinst. Utifrån Faircloughs syn på en samhällsutveckling med starka nyliberala inslag 
blir det intressanta med föreliggande studie att jag funnit en social ansvarsdiskurs som bryter 
mot det nyliberala sättet att framställa vissa skeenden som oundvikliga. Även en nyliberal diskurs 
måste till någon grad anpassa sig, även om diskursen är inflytelserik. 
 

Lever inte företaget upp till den sociala ansvarsdiskursens förväntningar riskerar ryktet att sättas 
på spel. Företagens lösning har blivit att försöka säga sig balansera ansvar och vinst på ett sätt 
där båda framställs som lika viktiga. Detta leder till att inga klara besked ges om vad som 
kommer att gå först vid en eventuell intressekonflikt. Istället döljs argumenten från de olika 
sidorna genom att företagen framställer det som att de alltid kan balansera ansvar och vinst så att 
båda sidor vinner på detta. Men den status som framkommer i texterna är att det snarare är CSR 
som pressas in i ramen att tjäna optimalt med pengar istället för tvärtom; att tjäna pengar pressas 
in i ramen att ta optimalt CSR. 
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Avslutande diskussion 
CSR har kommit att få en plats i verksamheten hos samtliga undersökta företag. Företagen 
använder utrymme på sina hemsidor till att understryka hur viktig denna plats är för dem och 
samhället i stort. Här i den avslutande diskussionen kommer jag att vidareutveckla sidor av 
analysen vilka jag betraktar som viktiga att belysa. Detta innebär att jag som författare till studien 
gör en övergång mot ett mer personligt reflekterande. Att tillhandhålla en mer personlig aspekt 
till studien är en del i den kritiskt diskursanalytiska analysmodell som ligger till grund för studien. 
Syftet med begreppet kritiskt i analysmodellen är att studien ska kunna bidra till en social 
förändring åt mer jämlika maktförhållanden. Studien har fungerat som ett underlag för att 
identifiera rådande maktförhållanden i och med att den diskursiva praktikens roll i 
upprätthållandet av den sociala världen har kartlagts. När vi människor använder språket och tar 
till oss texter bidrar vi till skapandet och upprätthållandet av en diskursiv praktik. Detta är en 
diskursiv praktik som i sin tur är med i att omforma, formas av och bevara maktrelationer. 
Genom att vi blir medvetna om hur vårt språkbruk begränsar oss får vi även möjlighet att göra 
motstånd. 
 

I grunden har jag valt att studera CSR då detta är ett fenomen som jag i högsta grad anser är värt 
att diskutera. Och detta utifrån flera perspektiv. Jag kommer att i föreliggande diskussion att ta en 
politisk ställning för att det är nödvändigt och gott att ständigt sträva efter allt bättre 
välfärdssamhällen som kommer alla människor i världen till del. För att detta ska vara möjligt 
anser jag att strävan ska ske under demokratisk kontroll. Vi har i analysen sett hur företagen 
förhåller sig till och producerar en speciell CSR-diskurs. Inom denna finns en rad förväntningar 
på de företag som vill passera under benämningen ”det goda företaget”. Som en första ingång till 
föreliggande studie frågade jag mig vad det innebär att vara ett gott företag. Min förhoppning är 
att denna studie har bidragit till ökad insikt kring detta. En ökad insikt om att vad som anses vara 
det bästa av några personer inte behöver vara detsamma som det som anses vara det bästa av 
andra. För genom en sådan insikt torde även förståelsen öka inför att CSR är viktigt att föra upp 
till ytan och diskutera. 
 

Det är inte möjligt att ge någon godhetsstämpel om inte frågan ställs inom en diskurs. I detta fall 
visar föreliggande studie att CSR-informationen kretsar inom främst tre diskurser. Vi har kunnat 
se hur CSR-diskursen har uppkommit som en hybrid ur både en social ansvarsdiskurs och en 
nyliberal marknadsdiskurs. Därmed har vi kunnat se att hur olika värden har olika roller och 
prioritet inom de olika sätten att framställa världen. Vad har då denna studie kunnat bidra med? 
Min förhoppning är; med förståelse och argument. Förståelse inför att det är svårt att diskutera 
hur världen kan förbättras om utgångspunkterna för hur målet ska nås är vitt skilda. För även om 
CSR-värdena i grunden anses vara positiva inom båda diskurser skiljer sig åsikterna om vilken väg 
man kan och ska ta för att nå dit. En större förståelse kan göra så att vi orkar ta den där extra 
debatten även med människor som har andra åsikter än oss själva. Det är inte minst då som en 
debatt är nödvändig. Argument är viktigt för att det genom kommunikation och ord är möjligt att 
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vidga sina vyer och få förståelse för att mer kan förändras än vad vi vid en första anblick kunnat 
ana. Genom kommunikation kan åsikter förändras och vässas. För att kunna hantera ord måste vi 
förstå deras innebörd i olika situationer. I föreliggande studie har jag velat ge förståelse till ordens 
innebörd i samband med CSR. Jag vill nu särskilt lyfta fram områden som jag tycker är viktigt att 
vi tar med oss från denna studie. Det ena handlar om frivillighet och det andra berör 
marknadsföringsaspekter. Tillsammans belyser de CSR som fenomen. 
 

Frivillighet är som vi sett i analysen en central del i CSR-diskursen. Utan det frivilliga inslaget 
hade CSR inte kunnat finnas, på så sätt att CSR per definition bygger på frivilligt ansvartagande 
utöver vad lagen kräver. Men det frivilliga inslaget i CSR kräver eftertanke. Frivillighet är något 
som begär mycket av företagen. För att komma åt avigsidor med frivilligheten gäller det att fråga 
sig varför de ägnar sig åt CSR. Vi har kunnat se tendenser till att företagen ägnar sig åt CSR då 
det bidrar med vinst till företaget genom att det stärker ryktet. På så sätt finns det en fara i att den 
tilltalande idén med CSR ersätts med att bli vår tids PR. Jag kommer inte att ta ställning till om 
jag tror att företagens hemsidestexter om CSR handlar om att visa upp vad som är företagens 
genuina strävan eller om jag tror att det är PR-ansträngningar. Istället kommer jag framöver att 
belysa på vilket sätt CSR är komplext. För även om företagen på sina hemsidor kämpar efter att 
visa att de talar sanning finns det mycket som måste vägas in. Inte minst rörande urvalet av vilka 
värden som ska eftersträvas. Sedan behöver inte avsikt och resultat alltid gå hand i hand. 
 

Även om jag tycker att själva grundtanken med CSR är positiv måste CSR sättas inom de 
kontexter som råder i världen idag. Det är här som min största farhåga väcks. Frivilligt 
ansvartagande får enligt mig inte sätta ett framåtskridande av skyddande lagstiftning ur spel. Vi 
har i analysen kunnat se hur företagen måste förhålla sig till lagstiftningar i olika länder, men att 
diskussionen då främst handlat om att hålla sig på en miniminivå snarare än att anpassa 
verksamheten efter högre ställda krav. Länder konkurrerar idag om att locka till sig investeringar 
från företag. Detta har lett till att flera stater anpassat sig för att bli mer attraktiva för de alltmer 
rörliga företagen. Hertz beskriver hur arbetsförhållandena försämrats på grund av detta. ”Jobben 
och inkomsterna i såväl rika som fattiga länder har blivit mer utsatta och osäkra genom trycket från den globala 
konkurrensen, som gjort att både myndigheter och arbetsgivare inför en mer flexibel arbetsmarknadspolitik med 
arbetsförhållanden som befriar arbetsgivarna från ett långsiktigt ansvar gentemot sina anställda”.117 Jag kan inte 
låta bli att undra om inte CSR till viss del har kommit att bli en täckmantel av frivillighet när det 
egentligen krävs andra grepp för att värna om arbetsförhållanden och rättigheter i världen. Ett 
motargument till min undran är att detta kan vara en övergående situation. Men här vill jag ta 
ställning för Hertz åsikter om att vi måste överge tron på nedsippringsekonomin eftersom pengar 
faktiskt inte sipprar ner utan till största del behålls uppe i toppen. De rika blir allt rikare och de 
fattigare blir allt fattigare.118 
 

                                                 
117 N. Hertz Det tysta övertagandet (2004) s. 58 
118 Ibid s. 222 
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Som jag ser det finns det en fara med hur CSR har kommit att behandlas inom CSR-diskursen. 
Jag har i analysen kartlagt att företagen grundar hela sin CSR-information på att de anser sig 
kunna tillgodose båda parter i en debatt. Företagen framställer det som att de både kan bidra med 
vinst och ta ansvar, något som leder till att den viktiga debatten kring CSR tystas ner och inte 
bemöts. Vad jag skulle vilja se är en tydlig debatt där alla blir införstådda med vad som ska ligga 
på vems ansvar. En ny debatt som resulterar i att tankarna med CSR verkligen kan ges det 
utrymme och den roll som CSR är tänkt att syfta till i social ansvarsmening. Företagen har stora 
förutsättningar att ta ett ansvar. Men detta borde enbart ske för demokratins och de svaga 
människogruppernas skull. 
 

Det är inte så att jag menar att det visserligen alltid måste finnas en konflikt mellan ansvar och 
vinst. Tvärtom så tror jag att de många gånger går just hand i hand. Fast drar man CSR till sin 
spets så uppstår alltid en konflikt dem emellan. Annars hade tanken med CSR överhuvudtaget 
inte behövt tänkas. Det finns alltid punkter där något av värdena inom CSR ställs mot att tjäna 
pengar vilket leder till att intressena går starkt isär, både ur ett kortsiktigt men också ur ett 
långsiktigt perspektiv. Vi har i analysen kunnat se att den diskurs som har mest utrymme inom 
CSR-diskursen är den nyliberala marknadsdiskursen, vilken sätter vinst främst. Därmed kan vi 
ana vad som sätts främst vid en reell intressekonflikt. Det är väsentligt att företagen är öppna 
med situationen, något de inte är idag. En mycket allvarlig konsekvens vore annars om andra 
institutioner som arbetar med CSR-frågor förlitade sig på företagens goda vilja till den grad att de 
drog ner på den egna verksamheten. 
 

Företagen får inte ta över statens och icke-vinstdrivande institutioners roll. Detta betyder inte att 
jag anser att det behöver vara dagens nationalstater som är den bästa lösningen på de problem 
CSR behandlar, men att överlämna frågorna till företag ser jag inte som någon lösning. Inte minst 
för att detta idag vore ytterst odemokratiskt. Som situationen ser ut i dagens värld finns det flera 
risker med detta. Ett tänkbart scenario, inte minst i utvecklingsländer, är att företag 
”konkurrerar” ut statlig verksamhet. Om företagen sedan flyttar sin verksamhet så lämnas 
lokalbefolkningen utan att något skyddsnät byggts upp. För även om företag liksom allt annat har 
en stor roll att spela i att förbättra situationer i världen är inte socialt ansvartagande deras 
huvudverksamhet. I en nyliberalt marknadsdriven värld handlar företagens roll om att generera 
vinst och denna roll har företagen tagit på sig. CSR kan inte frikopplas från företagens situation i 
övrigt. I grunden bör debatten kring CSR kretsa kring demokrati. Vi måste fråga oss vem CSR 
ska finnas till för. Företagen i studien argumenterar att CSR är bra för att det genererar 
ekonomiskt vinst. Men inte någonstans problematiserar företagen vilka som mest behöver ta del 
av en sådan vinst. Ingen närmar sig denna centrala och grundläggande fråga. Det finns inget som 
talar för att den ekonomiska vinsten syftar till att utan undantag gå till dem som mest behöver 
den. Snarare är det tvärtom. 
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Utöver frivillighet har vi i analysen kunnat se att företagens rykte är en central del i CSR-
diskursen. Jag anser att proteströrelseaktivism kan vara positivt i dagens situation, men att det 
finns flera fallgropar vilka måste tas i beaktande. Inte minst eftersom vi i analysen kunnat se att 
företagen tenderar till att vilja tillgodose de viljor som främst kan skada företaget. Löhman och 
Steinholtz har skrivit Det ansvarsfulla företaget i syfte att ge ”vd:ar, marknads- och informationschefer, 
personalchefer – alla som arbetar med Corporate Social Responsibility” praktiska redskap för ett CSR-
arbete. Deras bästa råd till företagen är att undvika kris: ”Det bästa råd ett företag kan få är att inte 
skapa situationer som kan leda till en kris”.119 Om företagen drivs av att beräkna olika risker finns det 
inget som talar för att CSR kommer att komma de som mest behöver det till del. 
 

De personer i allmänheten som främst stärks av proteströrelseaktivism blir istället de som har 
ekonomisk möjlighet att välja varor och ändra konsumtionsmönster. Detta eftersom den 
nyliberala marknadsdiskursens logik om att uppnå största möjliga ekonomisk vinst leder till att 
köpstarka människor får mer att säga till om på bekostnad av icke-köpstarka människor. 
Köpstarka människor har störst förutsättningar att påverka företagens vinst. Icke-konsumenten 
får därmed svårare att göra sin röst hörd. En annan fara är att minoritetsintressen kan bli lidande. 
De som är mest högljudda kan bli de som vinner företagens gehör. Ett högst möjligt scenario är 
att företagen kan bli tvungna att välja bort vissa grupper för att behålla lojaliteten från en starkare 
grupp. Det finns inget som säkerställer att denna grupp tar aktning till andra utsatta gruppers 
intressen. En representativ demokrati riskerar att sättas ur spel eller förhindras. Hertz har funnit 
sådana tendenser: ”I stället vänder sig allt fler av oss direkt till den nya politiska makten – näringslivet”.120 
 

Proteströrelserna är en del i det som jag betraktar som en social ansvarsdiskurs. Men att utgå från 
att det finns en social ansvarsdiskurs som eftersträvar allt som anses bidra till välfärd för alla inom 
det sociala har jag efter föreliggande analys funnit vara att förenkla problematiken väsentligt. 
Proteströrelseaktivism handlar idag till stor del om makt genom konsumtion. På så sätt återfinns 
inom den del av kampen ofrånkomligen en gemensam syn i konsumenten som delas av den 
nyliberala marknadsdiskursen. Den gemensamma skärningspunkten dem emellan är ekonomin, 
men även utövandet av makt. Detta innebär något paradoxalt: utgångspunkten för den konflikt 
som företagen bemöter har uppstått ur en gemensam punkt mellan den nyliberala 
marknadsdiskursen och en del i den sociala ansvardiskursen. Jag börjar nu känna det som att 
Fairclough förutsett det jag kommit fram till i min studie och därmed har rätt i sin tes om en 
nyliberal diskurs som nästintill hegemonisk. 
 

Om kampen kommer att stå mellan proteströrelseaktivism och en nyliberal marknadsdiskurs 
kommer det som är verkligt viktigt i en icke-nyliberal mening att bortses ifrån. För att nå den 
verkliga kärnan av socialt ansvar måste man se utanför dessa båda världsbilder vilka bygger på 
och livnär sig på varandra. Annars kommer man inte utanför det som idag är navet; konsumtion 

                                                 
119 O. Löhman & D. Steinholtz Det ansvarfulla företaget (2003) s. 135 
120 N. Hertz Det tysta övertagandet (2004) s. 128 
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och marknad. Konsekvensen blir nämligen att det är företagen som drar nytta av proteströrelsen 
som köpkraft, medan proteströrelsen i rollen som konsumenter springer runt i cirklar utan att 
lösa de grundläggande problemen. CSR skulle på så sätt i längden enbart gynna företagen. För 
kanske är det så att dagens proteströrelseaktivism hämmar de protester som annars skulle uppstå. 
Kanske ligger proteströrelseaktivism idag på en nivå som är precis tillräcklig för att ge 
allmänheten intryck av att vi har något att säga till om. En falsk illusion av makt som spelar 
företagen i händerna och som är tillräckligt övertygande för att tygla en mer omfattande vrede 
över världens orättvisor. En övertygelse som underblåses av företagen själva. Vad jag menar är att 
det som jag ser som värt att eftersträva i det sociala inte handlar om något som återfinns inom en 
nyliberal marknadslogik. Allmänheten i rollen som konsumenter kan inte bli annat än orättvis i 
dagens värld. 
 

Studiens analysresultat öppnar således upp inför en vidare reflektion. För det borde väl, 
Faircloughs tes till trots, finnas grupperingar inom det som jag betraktar som en social 
ansvardiskurs som står utanför dagens nyliberala logik? Som en vidareutveckling av föreliggande 
studie skulle det vara givande att mer ingående studera vilka olika komponenter som ingår i CSR-
diskursen genom att dela upp den sociala ansvardiskursen i ett antal mer specifika diskurser. 
Beskrivningen av dessa ska då fokusera på vilken syn på världen de representerar. Föreliggande 
analys kan fungera som en grund inför en sådan mer omfattande studie. 
 

Egentligen är det i de situationer dit dagens proteströrelseaktivism inte når som CSR spelar störst 
roll. Hur företagen handlar ansvarstagande där de köpstarka grupperna inte ser; där ingen risk för 
ryktet står på spel och där mindre vinst skulle genereras om ett ansvar i CSR-frågor togs. Vi har i 
analysen kunnat se att en del i CSR-diskursen är att hävda att företagen kan nå ökad vinst genom 
CSR. Det finns ett begrepp som bemöts inom Global Compact vilket är ”blue-wash”.121 Begreppet 
härstammar från att FNs blåa flagga har använts för att vinna förtroende samtidigt som någon 
form av skadlig verksamhet kunnat pågå under täckmanteln. Detta begrepp har växt fram då ett 
sådant beteende setts som ett reellt problem. En varningsflagg är därmed på sin plats att höja. 
 

Föreliggande analys har skönjt en status mellan de båda diskurserna inom CSR-diskursen. Denna 
status medför att det snarare är så att CSR pressas in i ramen att tjäna optimalt med pengar och 
inte tvärtom; att tjäna pengar pressas in i ramen att ha optimalt CSR. Trots det är inte företagen 
öppna med den roll som de tagit. De hänvisar till att de gör både och. Vi har kunnat se att varken 
den nyliberala marknadsdiskursen eller den sociala rättvisediskursen varit allenarådande utan att 
de tillsammans bidragit till CSR-diskursen. Men vi har även sett att den nyliberala 
marknadsdiskursen har större utrymme än den sociala rättvisediskursen. Även om det finns en 
lugnande tanke i att en diskurs aldrig kan uppnå hegemoni så gäller det att se till konsekvenserna. 
Vi har sett att en nyliberal diskurs måste anpassa sig efter en social ansvarsdiskurs, men de 
väsentliga frågorna är vad aktörerna gör med denna anpassning och vem som gynnas av den. 

                                                 
121 FNs Global Compact – officiell hemsida http://www.unglobalcompact.org/ (050506) 

http://www.unglobalcompact.org/
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Frågan vi alla måste ställa oss och förhålla oss till är vad det är för form av social välfärd som 
kommer fram genom detta. Här står vi idag. Även om utvecklingen kan verka gå åt ett håll 
utesluter inte detta att utvecklingen samtidigt går åt andra håll. Syftet med kritisk diskursanalys är 
i grunden att uppmärksamma och medvetandegöra att det finns diskurser som förstärker och 
vidmakthåller ojämlika maktrelationer. Syftet med att uppmärksamma detta är att visa på att det 
alltid finns möjligheter till förändring i vilken riktning som helst. 
 

Det jag främst vill framföra efter att ha analyserat företagens hemsidestexter kring CSR är att det 
är nödvändigt att väga in att det är viktiga frågor som CSR kommit att handla om och att 
fenomenet måste värderas utifrån de kontexter som råder idag. Jag anser att företagen har en stor 
roll att spela i världens samhällsutveckling och att de i denna roll ska arbeta med CSR. Det 
handlar om så viktiga frågor att de måste tas på allvar och värnas om av alla, inklusive företag. Jag 
vill att företagen ska arbeta med CSR genom att frivilligt ligga steget före i att stärka 
arbetsvillkoren för de människor som mest behöver det. Jag vill att företagen ska minimera sin 
negativa miljöpåverkan, bekämpa korruption, värna om mänskliga rättigheter och djurrätt samt 
eftersträva mångfald. Och i detta ständigt eftersträva att ligga ett steg före vad som behöver bli en 
mer progressiv lagstiftning i alla länder. Men detta ska inte ske för att gynna de redan rika utan 
för att gynna de människor som är i störst behov därav. Och kampen ska inte enbart ske åt någon 
utan med de människor som det handlar om. Företagen ska inte använda CSR till att ytterligare 
öka den enorma klyftan mellan fattiga och rika i världen. Företagen ska använda CSR till att 
villkorslöst minska denna klyfta. 
 

Jag skulle vilja se att företagens utgångspunkt med sitt CSR-arbete är att efterfråga bättre 
skyddande lagstiftning för de mest utsatta människorna. Idag överlåts flera av grunderna inom 
CSR på frivillighet och egna initiativ för företagen. Jag har belyst ansenliga faror med detta. Det 
är när företagen bemöter konflikten mellan ansvar och vinst som jag tror att CSR kan fylla sitt 
verkliga syfte sett ur ett socialt ansvartagande perspektiv. Först då kan resultatet komma de 
människor till del som mest behöver det. Inget som ett företag än skriver på sina hemsidor om 
CSR är av något verkligt värde om det inte följs upp av en etiskt genomtänkt och försvarbar 
handling. 
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Sammanfattning 
Storföretag har kommit att få en central roll i dagens samhällsordningar. Företagens uppträdande 
i världen kan betraktas som viktigt i sig, men hur företag beskriver sitt ansvar blottar hur de 
positionerar sig. Genom att analysera hur företag beskriver sitt arbete med Corporate Social 
Responsibility, CSR; är mitt syfte att granska hur företagen ser på och förhåller sig till denna sin 
roll. CSR innebär att ett företag tar ett frivilligt samhällsansvar utöver vad lagen kräver i frågor 
som att främja mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor och en bättre miljö samt 
bekämpa korruption. På så sätt belyses välfärd och social rättvisa i föreliggande studie. 
 

För att komma åt den roll som CSR kommit att spela analyseras i studien de fem största svenska 
företagens hemsidestexter utifrån en Norman Fairclough inspirerad kritisk diskursanalytisk 
modell. Som ett komplett till Fairclough används en visuell analysmetod av Gunter Kress och 
Theo van Leeuwen. Studiens analysmodell innebär att hemsidetexterna analyseras lingvistiskt, 
bildbudskap tolkas och diskurser identifieras. Slutligen presenteras textanalysresultatet utifrån 
samhällsteorier om globalisering, proteströrelser och varumärkesmarknadsföring samt utifrån 
Faircloughs syn på makt och nyliberalism. 
 

I sina hemsidetexter utgår företagen från en samhällsdebatt rörande en eventuell konflikt mellan 
att generera största möjliga vinst och att ta ett CSR-ansvar. Den ena sidan i debatten 
representeras av en nyliberal marknadsdiskurs vilken sätter vinst främst och den andra av en 
social rättvisediskurs vilken sätter ansvar främst. Tillsammans utgör dessa båda diskurser starka 
nyckelkomponenter i en särskild diskurs kring CSR som jag valt att kalla för en CSR-diskurs. 
Viktiga kriterier för CSR-diskursen är samhällsdebatten rörande ansvar och vinst, ständigt 
återkommande frivilliga inslag i allt som rör CSR och att företagen ideligen motiverar sitt CSR-
engagemang med att det gynnar deras rykte och på så sätt ger ökad ekonomisk vinst. För att 
kunna ge en något mer generell bild av CSR ges en inblick i hur Sveriges kommande fem största 
och världens fem största företag beskriver fenomenet. Resultatet visar att CSR-diskursen är 
utbredd i Sverige och dessutom sträcker sig utanför de företag som definieras som svenska.   
 

Analysresultatet problematiseras avslutningsvis genom att sättas inom de kontexter som råder i 
världen idag. Därmed lyfts faror med företagens sätt att hantera CSR fram utifrån ett 
demokratiskt perspektiv. Företagen beskriver hur de genom CSR vill värna om sådant som de 
anser är gott men att detta samtidigt ska leda till ökad vinst för dem. De förbinder sig inte till 
något reellt resultat utan hänvisar till CSR som en positiv strävan. Här väcks min största farhåga. 
Om CSR ska kunna bidra till välfärd och social rättvisa i längden är det centralt att det frivilligt 
ansvartagande som CSR idag handlar om inte sätter ett framåtskridande av skyddande lagstiftning 
ur spel. Detta måste kopplas samman med att företagen inte någonstans närmar sig den 
grundläggande frågan om vilka det är som är i störst behov av att värdena som CSR handlar om 
efterlevs. Därmed är den avgörande frågan vi ska ställa oss; vilka gynnas av dagens CSR? 
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