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Abstract
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Purpose: The purpose of this essay is to study the differences and similarities between 
companies in Sweden concerning corporate social responsibility, CSR, and how it is 
practiced.

Material: The web sites of eight companies in Sweden have been selected as the material for 
this study. The information texts dealing with CSR are the ones studied in order to fulfill the 
purpose of this essay.

Method: The method of the study is genre analysis.

Main results: The results of the study show that corporate social responsibility is an 
important part of many companies and their activities. Questions concerning environment and 
sponsorship are often dealt with. Differences are instead concerning to what degree the 
companies spend resources and time on CSR related matters. Also, some companies are 
focusing on more modern CSR activities, for example questions related to globalization, 
while other companies still deals with responsibilities that were more topical before the new 
issues of our current time. Other results show that the function of CSR activities is well 
related to the overall visions and purposes of the companies. There are no signs indicating that 
the development towards more social responsible companies will decline in the near future.
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1. Inledning

För några år sedan arbetade jag på en restaurang på södra Öland. År efter år sponsrade ägaren 
av restaurangen ett lokalt projekt som gick ut på att förse alla de nya förstaklasseleverna i 
kommunen med en gratis cykelhjälm. Så pass många företag i kommunen; restauranger, 
klädbutiker, mataffärer, caféer och många flera, valde att vara med och bidra till att 7-8-
åringarna cyklade säkrare, att projektet kunde gå runt ekonomiskt.

CSR, eller corporate social responsibility, är ett relativt nytt område inom 
kommunikationsforskningen. Området har dock ägnats stor uppmärksamhet på senare tid i 
takt med att företag mer och mer har använt sig av denna faktor som en del av sin verksamhet.
Att som lokalt företag ta ansvar för sociala eller kulturella aktiviteter i sin hemstad, att som 
klädkedja ta tydligt avstånd från inköp av kläder som producerats av barnarbetare eller att 
som stor industri vidta åtgärder för att bli mer miljövänliga är alla exempel på corporate social 
responsibility. Det genomslag som CSR har fått på senare år märks inte minst genom de 
många initiativ, forum och organisationer som bildas i både den publika och den privata 
sektorn.1 Det kan dock diskuteras angående huruvida det sociala ansvaret och 
omhändertagandet av personal alltid har varit en del av den svenska företagskulturen och att 
det är först på senare tid har fått ett riktigt namn i och med att CSR har blivit mer känt. Det 
går inte heller att bortse från att företagare helt enkelt kan vara godhjärtade och vill hjälpa till 
när det gäller olika samhällsfrågor. Dock så måste de kommunicera detta för att allmänheten 
ska kunna bli medvetna om att företaget är ansvarstagande. Detta kan vara en del av företags 
PR-arbete för att bygga upp en god image.

Jill J. McMillan menar att anledningen till att fler och fler företag ansluter sig till ett CSR-
tänkande är att individer till stor del har övergivit eller åtminstone allvarligt försummat att bry 
sig om varandra. Istället har företag tagit på sig den rollen. Anledningen till att debatten kring
CSR växer sig större just nu och inte tidigare, menar författaren, beror på att vi nu har blivit 
medvetna om hur pass illa lämpad det moderna företaget är för denna uppgift, då det saknar 
både trovärdighet.2 En gemensam och tydlig definition saknas även för CSR, vilket gör att det 
finns skillnader i hur företag uppfattar socialt ansvar och vilken verksamhet de anser det vara 
knutet till. Jag vill i min uppsats undersöka genren informationstexter om CSR, det vill säga
på vilket sätt företag arbetar med CSR och vilka likheter och skillnader som finns i hur 
området behandlas. Jag vill även ställa mina resultat i relation till den kunskap, det vill säga 
de teorier och tidigare forskning, som finns i ämnet för att kunna avgöra hur pass långt företag
i Sverige har kommit i sin CSR-utveckling. Med anledning av ämnets aktualitet och 
genomslag är det intressant. Det finns luckor inom forskningsområdet med anledning av att 
inriktningen är så pass ny, vilket också bidrar till att ämnet är passande för studier.

1.1 Syfte

I denna uppsats kommer jag att undersöka corporate social responsibility med hjälp av genren 
informationstexter om CSR. Definitionen av CSR är inte helt klar och detta innebär att det 
kan finnas variationer inom genren när det gäller vad CSR anses innebära, hur företag i 
Sverige arbetar med CSR och vilka verksamheter knutna till socialt ansvar som företagen 
ägnar sig åt. Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka vilka skillnader och likheter som 

                                                
1 Singh, del Mar Garcia de los Salmones Sanchez, & Rodriguez del Bosque (2007), s. 597.
2 McMillan (2007), s. 26.
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finns mellan företag när det gäller CSR samt att studera hur pass långt företag i Sverige har 
kommit i sitt CSR-arbete i relation till den kunskap som finns i ämnet. Syftet är även att 
undersöka vilken funktion CSR-aktiviteter fyller, hur CSR kommuniceras samt vilken 
utveckling företagen planerar för sin CSR-verksamhet.

1.2 Frågeställningar

De frågeställningar som jag kommer att arbeta utifrån i uppsatsen för att uppfylla syftet 
beskrivet ovan är som följer:

 Vilka metoder använder företag i Sverige i sitt arbete med CSR, det vill säga vilken 
sorts verksamhet räknas till CSR-aktiviteter?

 Vilken funktion fyller CSR hos företagen?
 Vilka skillnader och likheter finns mellan företags definitioner av CSR?
 Skiljer sig sättet att kommunicera CSR? Ges bakgrundsinformation?
 Vilken utveckling kan tänkas följa när det gäller CSR i de studerade företagen?

1.3 Avgränsningar

En studie i denna storlek, en D-uppsats, av hur företag i Sverige arbetar med corporate social 
responsibility kan inte göras så omfattande som möjligen vore lämpligt. Genom endast ett 
urval av företag är det svårt att generalisera om företag i Sverige i allmänhet arbetar med 
CSR. Jag har därför valt ut några av Sveriges största nationella företag för att få en bild av hur 
CSR-situationen ser ut i Sverige. Åtta företag har valts ut; IKEA, H&M, SAS Sverige, 
Skanska, Volvo Personvagnar, TeliaSonera, Vattenfall och Duni. Detta urval har gjorts med 
hänsyn till vilka företag som är de största och mest ledande företagen i Sverige, samt i syfte 
att täcka in företag från olika branscher för att få en mer heltäckande bild än vad som hade 
genererats vid ett mer snävt urval i exempelvis möbelbranschen eller resebranschen. Jag har 
avgränsat studien till att omfatta företagens webbplatser på Internet och den information i 
ämnet som finns att finna där.

1.4 Disposition

Efter denna inledning av uppsatsen där jag beskrivit uppsatsens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar, kommer jag att behandla bakgrund, det vill säga en definition av begreppet 
CSR ges samt en kortfattat beskrivning av de företag som valts ut för uppsatsens studie. Det 
tredje avsnittet behandlar forskning om corporate social responsibility indelat i ett stycke om 
kommunikationsforskning och ett stycke om ekonomiforskning. Därefter följer en sektion om 
CSR i Skandinavien vilket innefattar ett avsnitt om CSR i Sverige. Sedan följer ett stycke om
det material som utgör empirin för studien i uppsatsen och ett om metoden genreanalys där 
också metodproblem resoneras kring. Därefter beskrivs resultaten av utförda studier. Detta 
delas in i underrubriker där vart och ett av företagen beskrivs i ett avskilt stycke. Uppsatsen 
avslutas med en diskussionsdel där även förslag på fortsatt forskning resoneras kring. En 
sammanfattning av uppsatsen finns även innan litteraturförteckningen.
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2. Bakgrund

Bakgrundsavsnittet innehåller en definition av begreppet CSR samt bakgrundsinformation om 
de åtta företag som studeras i uppsatsen.

2.1 Definition av CSR

Det finns många möjliga definitioner av CSR, corporate social responsibility. CSR har 
beskrivits som ”a desire and a necessity to humanize the globalization process”3. Detta 
innebär uppbyggandet av sociala och miljömässiga stöttepelare i den globala handeln.4 World 
Business Council for Sustainable Development definierar CSR som ett engagemang för att 
bidra till en hållbar ekonomisk utveckling samt att arbeta tillsammans med anställda, deras 
familjer, det lokala samhället och samhället i stort i syfte att förbättra deras livskvalitet.5

Socialt ansvar kan också innebära att företag tillsammans med olika samhällsorganisationer 
planerar och hjälper samhällen att utveckla sociala resurser och institutioner. Det innebär även 
att uppmuntra sina anställda att ta en aktiv del i sin miljö och också i den demokratiska 
processen i samhället.6 Jacquie L’Etang menar att termen corporate responsibility kan ha 
många meningar, men att det oftast används på ett berömmande och värderande sätt som 
beskriver uppförande inom affärslivet bortom dess enbart ekonomiska funktion.7 Vidare 
menar hon att konceptet av corporate responsibility är brett och inkluderar därmed variationer 
av idéer och praktiker:

”Examples of such activities include sponsorship of sport or the arts, donations to 
charity and contributions in either cash or kind such as office facilities, equipment, 
professional advice, training, and technology.”8

Definitionen av CSR har även förändrats i takt med tiden. Som kommer att diskuteras senare i 
uppsatsen, i stycke 3.3.2, så har CSR i Sverige genomgått olika faser och därmed definierats 
olika beroende på vilket område inom CSR som har varit mest aktuellt för tidsperioden. 
Michael Stohl, Cynthia Stohl och Nikki C. Townsley, i sitt kapitel i May, Cheney och Roper, 
menar att begreppet corporate social responsibility har utvecklats genom åren i tre 
generationer.

1. Den första generationen av CSR grundar sig i diskussioner gällande ansvar över vad 
som inte bör göras, det vill säga negativt ansvar som exempelvis inte utnyttja olika 
saker för egen vinning eller att syssla med bedrägerier.

2. Generation nummer två av CSR fokuserar på anställdas kompensation och 
arbetsfrågor. Alla ska till exempel ha rätt till en lön som går att leva på.

3. Den tredje generationen av CSR koncentrerar sig på positivt ansvar, vilket innebär att 
företag och organisationer ska skydda och bidra till en hållbar utveckling i samhället.9

                                                
3 McIntosh (2007), s. 46.
4 Ibid.
5 Kotler & Lee (2005), s. 3.
6 Larsson (2006), s. 129.
7 L’Etang (2006), s. 406.
8 Ibid, s. 413.
9 Stohl, Stohl & Townsley (2007), s. 31.
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CSR har alltså definierats olika beroende på vad som har fokuserats på under den aktuella 
tidsperioden. Kenneth D. Day, Qingwen Dong och Clark Robins menar att nu när public 
relations är inne i 2000-talet så bör en rad viktiga etiska problem adresseras. I dessa ingår den 
komplexa naturen av sanningen, public relations roll inom samhällen, samt problem gällande 
etik i interkulturella kontexter.10

Ett annat område att betänka här är att det kan vara svårt att definiera vilka företag som ska 
kunna räknas in till de som är socialt ansvariga, då företag kan visa sig ta ansvar inom vissa 
områden men inte inom andra. Ett exempel på detta är den internationella cafékedjan 
Starbucks, som enligt Annette Cerne har visat sin omtanke och tagit sitt sociala ansvar genom 
att inhandla och distribuera sitt kaffe på ett etiskt och hållbart sätt. Detta tillvägagångssätt 
stöter generellt sett inte på kritik, medan andra delar av Starbucks beteende gör det. De har 
bland annat blivit kritiserade för att kontrollera en för stor del av Etiopiens kaffehandel vilket 
gör att miljoner kaffeodlare lever i fattigdom när de skulle kunna tjäna mer på sina produkter. 
Starbucks är inte det enda exemplet på sådana motsatser i samma företag. Snabbmatskedjan 
McDonalds finansierar sina egna sjukhus, Ronald McDonald-husen, men anklagas 
återkommande för att marknadsföra en ohälsosam livsstil med mycket fett i form av 
hamburgare och pommes frites. Svenska möbelföretaget IKEA stödjer UNICEF:s projekt med 
självhjälpsgrupper för kvinnor, men har även blivit anklagade för att gynna kvinnoförtryck i 
muslimska länder.11

Detta visar på hur många olika inriktningar det finns gällande ansvar inom corporate social 
responsibility och hur många olika definitioner det finns av begreppet. Företag kan alla anse 
sig arbeta aktivt med CSR-relaterade frågor, men arbeta med olika frågor beroende på hur de 
själva definierar socialt ansvar och CSR.

2.1.1 CSR i studien

I denna uppsats kommer corporate social responsibility att definieras enligt den tredje 
generationen av CSR som beskrivits i föregående stycke, vilken innebär en strävan för att 
skydda och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Dock kommer även aktiviteter som kan 
klassificeras som den första och andra generationen av CSR att analyseras om dessa visar sig 
hos företagen. Fokus kommer även att riktas mot de CSR-aktiviteter som företag ägnar sig åt 
internationellt, eftersom globaliseringen medför ett visst sådant ansvar för företag. Områden 
kan vara miljö, arbetsförhållanden, etiska frågor, mångfaldsfrågor med mera; studien får 
utvisa vad företag i Sverige gör som kan benämnas som socialt ansvar och CSR.

2.2 Studerade företag

Här följer kortfattade beskrivningar av de tio företag som ska studeras ur CSR-perspektiv i 
denna uppsats. Informationen är hämtad från de respektive företagens hemsidor. Därmed bör 
det tas med i beräkningen att beskrivningarna som görs av företagen är den bild som 
företagets ägare och styrelse själva vill visa för omvärlden genom sina respektive 
webbplatser. Texterna har en PR-funktion och försöker att förstärka den image som företaget 

                                                
10 Day, Dong & Robins (2001), s. 406.
11 Cerne (2008), s. 3.
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vill ha. Att informationen om företagen har valts från dessa källor beror på att det är
företagens webbplatser som kommer att undersökas genomgående i denna undersökning.

2.2.1 IKEA

Grunden till möbelföretaget IKEA lades på 1940-talet av Ingvar Kamprad och nu finns 
företagets varuhus i 44 länder runt om i världen.12 IKEA:s affärsidé är att skapa en bättre 
vardag för människor och att erbjuda ett brett sortiment av heminredningsartiklar till låga 
priser. Svenskt förhållningssätt till design utgör grunden för IKEA:s sortiment. Det låga priset 
på inredningsprodukter är grunden i företagets vision, affärsidé och koncept.13

2.2.2 H&M

Modekedjan H&M, Hennes & Mauritz, öppnade sin första butik år 1947 och finns nu i 
omkring 1600 butiker världen över. Produkter är kläder, accessoarer och kosmetik som 
tillverkas på ett tjugotal produktionskontor som främst är placerade i Asien och i Europa. 
Antalet medarbetare uppgår till cirka 68 000.14 H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och 
kvalitet till bästa pris.15

2.2.3 SAS Sverige

SAS Sverige, Scandinavian Airlines Sverige, äger 35 flygplan som flygs till fler än 100
destinationer i Skandinavien, Nordamerika och Asien. År 2007 flög 6,5 miljoner personer 
med bolaget. Företaget vill säkra en position som det ledande flygbolaget för flygresor inom 
samt till och från Sverige.16 Strategin är att erbjuda lågkostnadsprodukter och 
lågkostnadstjänster.17

2.3.4 Skanska

Skanska är ett ledande, internationellt företag inom projektutveckling och byggrelaterade 
tjänster. Företaget utvecklar, bygger och underhåller fysisk miljö för människor att bo och 
arbeta i och bland annat skolor, sjukhus, vägar och kommersiella lokaler. Företaget grundades 
år 1887. Idag är cirka 60 000 människor anställda i hemmamarknader i Europa, USA och 
Latinamerika, vilket gör Skanska till ett av världens största byggföretag.18

                                                
12 IKEA (2008), ”IKEA tidsaxel – hur det hela började”.
13 Ibid, ”Vår vision och vår affärsidé”.
14 H&M (2008), ”Kort om H&M”.
15 Ibid, ”Vår affärsidé”.
16 SAS Sverige (2008), ”Om SAS Sverige”.
17 Ibid, ”Strategi för SAS Sverige”.
18 Skanska (2008),”Kort om Skanska”.
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2.3.5 Volvo Personvagnar

Fordonstillverkarföretaget Volvos uppdrag är, enligt företagets webbplats: ”We design cars 
for a better life”. Den första Volvobilen var klar år 1927 och idag säljer Volvo sina produkter 
i drygt 100 länder, med flest butiker i Europa och Nordamerika. Volvo ägs sedan år 1999 av 
Ford Motor Company.19

2.3.6 TeliaSonera

TeliaSonera arbetar med telekommunikationstjänster i Norden, Baltikum, Spanien och även i 
Ryssland och Turkiet. Drygt 30 000 personer är anställda. Företaget säger sig erbjuda tjänster 
som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt 
sätt.20 Visionen och strategin är att TeliaSonera ska bli ett genuint serviceföretag med 
enkelhet som främsta kännetecken.21

2.3.7 Vattenfall

Vattenfall är ett elproduktionsföretag som producerar omkring 50 procent av den el som 
konsumeras i Sverige. Vattenkraft och kärnkraft används mest men även vindkraft, 
biobränslen, avfall och fossila bränslen nyttjas.22 Antalet anställda är nära 10 000 personer.23

2.3.8 Duni

Duni är en leverantör av produkter för dukning och take-away. Varumärket marknadsförs på 
över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Företaget har cirka 2 
000 anställda fördelat på 17 länder.24 Pappersmasseproduktion sker i pappersbruk i Sverige, 
Tyskland och Polen.25

                                                
19 Volvo (2008), ”About Volvo Car Corporation 2007 and 2008”.
20 TeliaSonera (2008). ”Detta är TeliaSonera”.
21 Ibid, ”Vision och Strategi”.
22 Vattenfall (2008). ”Vattenfall i Norden”.
23 Ibid, ”Korta fakta”.
24 Duni (2008). ”Om oss”.
25 Ibid, ”Tillverkning”.
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3. Teori och tidigare forskning

I stycket ”Teori och tidigare forskning” kommer ett urval av teoretiska utgångspunkter och 
tidigare forskning från olika källor kring ämnet CSR, corporate social responsibility, som 
finns inom kommunikationsforskningen respektive ekonomiforskningen att presenteras. 
Dessa kommer sedan att ställas mot den egna studien i uppsatsens slutskede, det vill säga i 
diskussionsdelen.

3.1 CSR inom kommunikationsforskningen

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för de teorier och tidigare forskningar som gjorts 
angående CSR inom kommunikationsforskningen. Jag inleder med den teori som 
introducerade ämnet för kommunikationsforskare och fortsätter sedan med nyare forskning 
med olika inriktningar.

3.1.1 Chicagoskolan

Enligt Chicagoskolan har företag skyldigheter gentemot det samhälle i vilket det verkar. 
Företag och deras anställda som arbetar med public relations har enligt Chicagoskolan stora 
möjligheter att hjälpa medborgare i samhällen att överkomma utanförskap. Detta kan göras 
genom att sammanföra individer som ännu inte funnit sin plats i samhället med större grupper. 
Därmed hjälps individen till en gemenskap som den kanske inte annars hade hittat en väg till 
på egen hand. Detta ska dock ske med behållande av människornas värde som personer.26

Chicagoskolan ser även utbildning som en viktig del av samhället, då det ger en känsla av 
tillhörighet och gemenskap i samhällen.27 De faktorer, det vill säga de relationer som 
Chicagoskolan förespråkar för företag när de gäller deras community relations, kommer att 
diskuteras senare i denna uppsats.

Dean Kruckeberg och Kenneth Starck var de kommunikationsforskare som först 
introducerade ämnet social responsibility för kommunikations- och public 
relationsforskningen. De tar sin teoretiska utgångspunkt i Chicagoskolan med anledning av att 
denna inriktning enligt författarna har förmågan att förbättra teoretiska och praktiska brister i 
den samtida utövningen av public relations i samhället.28

3.1.2 Kruckeberg och Starck

Kruckeberg och Starck skrev år 1988 genom boken Public Relations and Community. A 
Reconstructed Theory. Boken hade då tagit nästan ett årtionde att färdigställa och var från 
början ett examinationsarbete som sedan vidareutvecklades till ett större projekt.29 Denna bok 
med dess resonemang satte alltså ämnet på kommunikationsforskningens agenda, men det var 

                                                
26 Kruckeberg & Starck (1988), s. 66.
27 Ibid, s. 58.
28 Ibid. xii.
29 Ibid, s. ix.
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inte förrän i mitten av 1990-talet som CSR fick sitt signifikanta genombrott i form av 
publicerande av böcker och artiklar som behandlade ämnet ur olika synvinklar.30

I sin bok förespråkar Kruckeberg och Starck community relations som en del av public 
relations. Ingen klar definition görs av begreppet community relations, men en mängd vinklar 
av fenomenet diskuteras, bland annat att community relations är en organisations planerade, 
aktiva och kontinuerliga deltagande med och inom samhället för att skapa fördelar både för 
organisationen och för samhället. Community relations beskrivs också som en mängd 
aktiviteter med syfte att tjäna företags sociala ansvar i samhället. Kruckeberg och Starck 
menar dock att ordet ”community” bör förstås djupare än som i dessa exempel från 
traditionell litteratur om public relations. Detta djup är mer abstrakt men med en djup 
filosofisk bas som innebär att företag bör stimulera aktivera medborgare genom olika 
aktiviteter för att upprätta och bibehålla en känsla av gemenskap i samhället, något som 
Kruckeberg och Starck i mångt och mycket menar har försvunnit i vårt samtida samhälle.31

Kruckeberg och Starck menar att utvecklingen har gått mot att uppmärksamma vikten av 
community relations mer och mer. När kommunikationsforskare analyserar public relations 
eller när utövarna av public relations beskriver sitt arbete och syftet med detta, är svaret ofta 
ett yrke som använder övertygande kommunikation för att uppnå ett fastställt mål som 
uppdragsgivaren i fråga har gett den professionella PR-utövaren. Kruckeberg och Starck anser 
att denna bild av området inte är lämplig och tillfredställande.32 Författarna anser att en 
professionell PR-utövare ska verka för samhället i stort och inte endast för att öka 
omsättningen för det företag vilken denne arbetar för. Som en definition av public relations 
som begrepp använder Kruckeberg och Starck följande: ”public relations is the active attempt 
to restore and maintain a sense of community”.33 Enligt deras begreppsdefinition skulle alltså 
public relations drivas av inte enbart ett vinstintresse för specifika företag utan snarare en vilja 
att verka för att samhället där företaget har sin marknad hålls levande och att det finns en 
gemenskap mellan de människor som bor där när det gäller sociala och kulturella aktiviteter.

I nästa avsnitt kommer jag att presentera det case Kruckeberg och Starck beskriver i form av 
Standard Oil Company och dess community relations i samhället Sugar Creek, samt ge en mer 
ingående beskrivning av de diskussioner och åsikter som Kruckeberg och Starck redogör för i 
sina slutsatser.

3.1.2.1 Sugar Creek

En stor del av Kruckeberg och Starcks bok Public Relations and Community. A Reconstructed 
Theory ägnas åt en fallstudie av ett företag som till stor del har ägnat sig åt att värna om sitt 
samhälles välmående och fortlevnad. Detta är ett amerikanskt exempel i form av Standard Oil 
Company-raffinaderiet som låg i Sugar Creek i Missouri. Raffinaderiet byggdes i början av 
1900-talet och har i denna fallstudie studerats under cirka 75 år.34

Kruckeberg och Starck avslutar sin bok med ett diskussionskapitel där de radar upp de 
aktiviteter, community relations, som Standard Oil Company begagnade sig av i sin relation 
med invånarna i Sugar Creek. Dessa aktiviteter kopplas direkt till Chicagoskolans syn på hur 

                                                
30 Larsson (2006), 129. 
31 Kruckeberg & Starck (1988), s. 24ff.
32 Ibid, s. 82.
33 Ibid, s. 21.
34 Ibid, s. xii.
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bandet mellan företag och den civila befolkningen bör se ut. Jag tänker här kortfattat redogöra 
för de åtta punkter som tas upp.

1. PR-utövare kan hjälpa invånare i samhället och företagen som de representerar att bli 
medvetna om gemensamma intressen. På så sätt kan problem lösas med gemensamma 
krafter. 

2. Utanförskap i många av dess former kan motverkas av PR-utövare. De kan främja 
aktiviteter där människor lär känna varandra och utbyter erfarenheter i olika ämnen. 

3. PR-utövare kan skapa en känsla av gemenskap i samhällen.
4. Aktiviteter under arbetarnas fritider bör underlättas och uppmuntras av PR-utövare.
5. Kommunikation leder till en direkt förbättring i människors liv. PR-utövare bör därför 

inte enbart fokusera på praktisk eller instrumentell kommunikation vars syfte är att 
övertyga eller förespråka en viss vinkel på ämnet.

6. PR-utövare kan hjälpa de individer som arbetar på företagen de representerar att hitta 
trygghet och skydd genom associationer med varandra, samt hjälpa individerna att 
utveckla och fullfölja sina sociala roller.

7. Intresse i samhällets välfärd, sociala tillstånd och framsteg bör kommuniceras av PR-
representanter för företag.

8. PR-utövare kan gynna och fostra personliga vänskapsband mellan människor. Som 
Kruckeberg och Starck sammanfattar: ”They can help individuals to root themselves 
in the community, to grow with it, gaining in depth, significance, flavor, and 
absorbing the local tradition and sprit.”

Kruckeberg och Starck menar att Standard Oil Company uppfyllde dessa kriterier på ett 
tillfredställande sätt när det gäller deras community relations i Sugar Creek. De strategier som 
användes skulle ofta avsiktligt främja bättre relationer mellan företaget och människorna i 
Sugar Creek. Olika människor som arbetade ihop utvecklade relationer av varierande slag till 
varandra. Företaget engagerade sig i samhällets välfärd.35 Standard Oil Company gav bland 
annat gåvor till välgörenhetsorganisationer, sponsrade olika program för ungdomar och deltog 
i olika samhällsaffärer.36

Kruckeberg och Starck menar sammanfattningsvis att mycket av det som Chicagoskolan 
förespråkar är av direkt relevans för community relations och för att skapa goda relationer 
mellan företag och människor i det samhället i vilket företaget verkar. Dock så menar 
författarna att denna praktik inte är så väl utbredd i samhällen som den bör vara. Kruckeberg 
och Starck menar att community relations är en human och altruistisk aktivitet som, om den 
praktiseras på rätt sätt, resulterar i ett mer människovänligt välfärdssamhälle. Detta är något 
som PR-utövare skulle kunna lägga mer energi på än vad de gör. Kruckeberg och Starck 
avslutar sin bok med detta stycke:

“Finally, we hope that future practitioners will continue to do what conscientious 
and progressive-minded practitioners should always be doing, that is, constantly 
reexamining their role and the larger social role of public relations.”37

                                                
35 Kruckeberg & Starck (1988), s. 112ff.
36 Ibid, s. 106.
37 Ibid, s. 117ff.
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Med andra ord, de som utövar public relations professionellt och på uppdrag av företag ska 
alltid tänka på vad som är bäst för samhället i stort och inte enbart på hur vinsterna för 
företaget kan maximeras på effektivast sätt.

3.1.3 CSR i företag

McMillan, i May, Cheney och Roper, menar att företagsledningars kommunikation historiskt 
sett har varit envägskommunikation. Oftast har detta skett från toppen till botten inom 
företaget eller från toppen och utåt. McMillan menar att denna kommunikationsstrategi är 
opersonlig och att det inte heller främjar att mottagarparterna lyssnar på budskapen.38 Det blir 
en monolog vilket Deetz menar endast är en funktion av behovet att kontrollera39, vilket 
McMillan håller med om. Hon menar även att detta sätt är det mest kostnadseffektiva. Hon 
menar att det är tveksam huruvida den traditionella envägskommunikationen som många 
företagsledningar använder sig av kan upprätthållas när corporate social responsibility 
kommer in i bilden. Förmodligen kommer denna medvetenhet att öka mer och mer i 
framtiden.40

Detta kan dock även innebära vissa problem. Cheney och Christensen menar att företag och 
organisationer kan få en näst intill obligatorisk skyldighet att ta stor hänsyn till vad deras 
publiker säger och tycker och att det kan göra att företaget kommer ur kurs gällande sina 
strategier mot sin marknad.41 Mike Lawrence, å andra sidan, menar att det är en självklarhet 
att företag är skyldiga att ta ett socialt ansvar. Han inleder sin artikel i Advertising Age med 
dessa ord: ”It is wrongheaded to think businesses' social awareness doesn't matter to 
employees, consumers, investors.” Han beskriver forskning som visat att människor är mer 
attraherade av och välvilligt inställda till företag som är involverade i aktiviteter som leder till 
social och miljömässig förändring. Enligt Cones forskning, hänvisad till av Lawrence, skulle 
två tredjedelar av konsumenter gå så långt som till bojkott om företag visade sig ägna sig åt 
negativa aktiviteter när det gäller corporate social responsibility.42 En annan undersökning 
visar att hela nittio procent vill att företag ska fokusera på annat än att maximera sin egen 
vinst.43 Lawrence menar att om en produkts pris och kvalitet är likvärdiga föredrar 
konsumenterna produkterna från det företag som tar större socialt ansvar. Lawrence menar att 
smarta företag inser att CSR ger innovation och konkurrenskraftig differentiering. Det kan 
attrahera och behålla talanger i personalen, spara pengar genom effektivisering i produktionen 
som till exempel mindre förpackningar, transport och användning av resurser.44 För att uppnå 
bästa resultat bör CSR integreras på ett effektivt sätt i företag. McMillan menar att corporate 
social responsibility måste integreras i företag och organisationer på ett helt annat sätt än vad 
som oftast är fallet i samhället idag för att få bättre legitimitet. För att fullt ut ta sin roll när det 
gäller social responsibility måste företag gå från synsättet att CSR är ”a kind of public 
relations whipped cream decorating the corporate pudding” till att göra en verklig strukturell 
reform som omfattar hela företaget. Företag måste rehabilitera sin förstörda institutionella 
image och istället hitta en autentisk och trovärdig röst.45

                                                
38 McMillan (2007), s. 21f.
39 Deetz (1992), s. 321f.
40 McMillan (2007), s. 21f.
41 Cheney & Christensen (2001), s. 257ff.
42 Lawrence (2008), s. 15.
43 Kotler & Lee (2005), s. 12.
44 Lawrence (2008), s. 15.
45 McMillan (2007), s. 23.
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3.1.4 PR och etik

Public relations and corporate social responsibility handlar även om etik i stor utsträckning. 
Vikten av etiska frågor i samband med public relations formulerades redan år 1906 av Ivy 
Lee, en av PR-områdets grundare, i hans ”Declaration of Principles” och har sedan dess 
ständigt utvecklats.46 Emma L. Daugherty menar att etiskt beteende är de handlingar som 
tjänar både organisationens och allmänhetens intressen. Företags policys för etik uttrycks 
exempelvis genom uppförandekoder och genom integration av olika etiska frågor i företagets 
strategier.47 Daugherty menar att public relations fokuserar mer på utvecklandet av starka 
relationer och ett socialt ansvarstagande nu än vad som gjorts tidigare inom området. Hon 
menar att affärsliv och sociala krafter historiskt sett har kunnat påverka verksamheter inom 
public relations, men att PR-utövare inte alltid har tagit sina möjligheter att påverka den 
sociala ansvarsagendan. I framtiden kommer företag troligen att bli dömda mer och mer på sin 
sociala policy, det vill säga hur de hanterar miljö, arbetsmiljö och samhällsfrågor, istället för 
att enbart få sitt omdöme beroende på vilken kvalité deras produkter och tjänster är av.48

L’Etang delar in CSR-verksamheter, det hon kallar för corporate responsibility, i två områden. 
Det första är den verksamhet som är frivillig och generös, men inte nödvändigtvis välgörande, 
som företag ägnar sig åt i samhället utanför vad som är i deras omedelbara ekonomiska 
intresse. Det andra området är de handlingar som sker som en reaktion till företagets kriser. 
De verksamheter som är kopplade till dessa två områden visar sig inom krisberedskap och 
samhällsprogram. Krissituationer är ofta sammankopplade med CSR på en strategisk nivå, på 
grund av att de ofta beror på sociala frågor av varierande slag till vilka en organisation kan 
svara genom stöttande reklam, public relations kampanjer eller CSR-program. L’Etang menar 
dock också att det finns en risk i detta beteende, eftersom det kan utvecklas som så att företag 
reagerar på utomstående ämnen eller trender snarare än att definiera vilka specifika områden 
som är av intresse för företaget ur en moralisk synvinkel.49

Patricia A. Curtin och Lois A. Boynton pekar mot ytterligare ett område som kan vara en 
teoretisk bakgrund till företags CSR-intresse, nämligen vad de kallar ”enlightened self-
interest”; upplyst egenintresse. Enligt denna utgångspunkt vill företag maximera sina 
inkomster, men inser att en image om att vara ett ansvarsfullt företag ger fördelar och bättre 
möjligheter för inkomsterna att öka. Ökad medvetenhet hos konsumenter antas ha tvingat 
företag att bete sig mer ansvarsfullt gentemot samhället och allmänheten. Forskarna beskriver 
dock även att denna utgångspunkt om corporate social responsibility har minskat i betydelse 
på senare år, samt att synen att socialt ansvar uppträder utanför övrig affärsverksamhet nu är 
mer förekommande. Numera ses CSR som allmänhetens rättigheter och företags skyldigheter 
gentemot denna allmänhet.50

Vidare menar L’Etang att CSR oftast är hanterat av PR-utövare i PR-syften. Därmed kan CSR 
ses som ett verktyg för public relations som en teknik för att etablera relationer med specifika 
grupper i exempelvis lokala samhällen, samt som en teknik för att upprätthålla relationer med 
redan befintliga kontakter. CSR har blivit en viktig del inom public relations, menar L’Etang, 
då program av denna karaktär ger en möjlighet att bygga upp goodwill genom att 
marknadsföra fördelarna med företaget i fråga till sina delägare. CSR påverkar även företagets 
                                                
46 Leeper (2001), s. 435.
47 Daugherty (2001), s. 396.
48 Ibid, s. 389.
49 L’Etang (2006), s. 407ff.
50 Curtin & Boynton (2001), s. 416f.



16

image och rykte, varför det kan bidra till lyckade aktiviteter när det gäller att locka fler kunder 
och därmed skapa mer inkomster. L’Etang anser därför att CSR-verksamheter kan se som 
investeringar inför eventuella framtida kriser då företaget behöver goodwill i stor 
utsträckning. 51 Det kan dock vara svårt att hävda att CSR enbart och nödvändigtvis agerar i 
det publika intressets namn, då det är signerat av ett företag. Å andra sidan finns det dock
även åsikter där det menas att PR inom organisationer agerar som organisationens samvete i 
etiska frågor. Det är därför omdebatterat huruvida public relations borde vara involverat när 
organisationers uppförandekoder i etiska frågor sammanställs eller inte.52

Kevin Moloney anser dock att det är nödvändigt för PR-branschen att en större medvetenhet 
om etiska aspekter skapas för att PR ska kunna skaka av sig sitt rykte om som förknippar 
verksamheten med manipulation och propaganda. Om de som är aktiva inom branschen 
lyckas reducera denna image och ersätta den med etiska verksamheter, stärks det egna 
varumärket och är därmed till nytta för PR-aktiviteter i allmänhet.53 Kristin Demetrious 
uttrycker liknande tankegångar då hon menar att corporate social responsibility öppnar upp ett 
nytt territorium för PR samt skapar mindre klara gränser mellan affärsliv, staten och det civila 
samhället.54 Gränserna blir även mindre klara då olika företag och organisationer måste 
samarbeta med varandra i större utsträckning än tidigare. Daugherty menar att företag måste 
samverka med andra grupper såsom konkurrenter, intresseorganisationer och regering för att 
kunna hjälpa till att lösa sociala problem i samhället och för att kunna ägna sig åt CSR fullt 
ut.55

Moloney beskriver även Michies begrepp ”greenwashing” som innebär att företag ”köper sig” 
ett gott rykte istället för att förtjäna och bygga upp det. Detta kan uttryckas i reklam såsom en 
annan form av marknadsföringsstrategier eller genom ett mer fundamentalt byte av åsikter när 
det gäller olika områden och industrier. Det förstnämnda syftar på marknadsföringsstrategier 
kopplade till ett etiskt perspektiv, till exempel reklam som kan upplevas som missledande när 
det gäller hälsorisker för människor, överdriven beskrivning av företagets miljövänliga 
processer och annat liknande. Gällande det sistnämnda, så kan det innebära en förändring i 
egna processer för att verka för en mer hållbar utveckling.56 Moloney menar att sådana etiska 
ställningstaganden är en faktor för huruvida PR-utövare ska ses som professionella eller inte. 
Denna medvetenhet är mer utbredd inom yrket nu än tidigare, men det finns inga 
gemensamma riktlinjer för hur den etiskt hänsynstagande verksamheten ska se ut. Oftast talas 
det inte heller om i arbetet, utan snarare om bra resultat ekonomiskt.57

                                                
51 L’Etang (2006), s. 414.
52 Ibid, s. 417ff.
53 Moloney (2000), s. 144ff.
54 Demetrious (2006), s. 105.
55 Daugherty (2001), s. 389.
56 Moloney (2000), s. 81.
57 Ibid, s. 144ff.
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3.2 CSR inom ekonomiforskningen

Corporate social responsibility introducerades i ekonomiforskningen långt före Kruckeberg 
och Starck presenterade ämnet för kommunikationsforskningen år 1988 i boken som 
beskrivits tidigare i denna uppsats. I ekonomiforskningen skedde detta redan år 1953, då 
Howard Bowen skrev sin bok Social Responsibilities of the Businessman. Med anledning av 
detta har det föreslagits att Bowen bör betecknas som ”the Father of Corporate Social 
Responsibility”. Under 1960-talet utvecklades studier och litteratur i ämnet CSR markant 
inom ekonomiforskningen.58

I denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra för ett urval forskningsresultat om 
corporate social responsibility som framkommit inom ekonomiforskningsområdet.

3.2.1 Friedman

Milton Friedman är en amerikansk ekonom som vann Nobelpriset i ekonomi år 1976 och även 
fungerade som ekonomisk rådgivare till amerikanske presidenten Reagan mellan åren 1981 
och 1989.59 Friedman har blivit uppmärksammad inom ämnet corporate social responsibility 
på grund av sin essä The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, som han 
skrev år 1970. Detta är en essä som ofta refereras till inom ekonomiforskningen gällande CSR 
och som, enligt James Arnt Aune, har blivit något av en klassisk utsaga i debatten som ett 
exempel på hur konservativt politiska ekonomers avfärdande av CSR.60 Friedman skrev sin 
essä år 1970, då corporate social responsibility hos företag till största delen handlade om 
miljöfrågor och rasfrågor.61 Numera ingår många fler områden i begreppet CSR. Jag kommer 
i nästkommande stycke att redogöra för Friedmans resonemang om social responsibility.

3.2.1.1 Friedman och social responsibility

Essän The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits avslöjar Friedmans 
åsikter angående social ansvar redan i rubriken. Friedman menar att diskussionerna angående 
social responsibility saknar skärpa, då han är av åsikten att endast människor, individer, kan 
ha ansvar att förhålla sig till. Ansvar är följaktligen inte applicerbart på affärslivet. Företag 
skulle enligt Friedman kunna ses som en artificiell person och därmed kunna ha artificiella 
ansvarsområden, men affärsverksamheter i sin helhet kan inte sägas ha något ansvar. 
Friedman ställer sig i sina resonemang också frågande till vem som förväntas planera och 
utföra CSR-aktiviteter och förutsätter att denna uppgift då tillfaller företagsledare. Här menar 
han dock att företagsledarna är anställda av affärslivet och är anställda för att fullfölja 
företagens syften och mål. Därmed har cheferna ett direkt ansvar gentemot företagen vars mål 
allt som oftast är att tjäna så mycket pengar som möjligt, men att göra detta i enlighet med 
samhällets regler; både de som finns nedskrivna som lagar och de som utgörs av etiska seder.
Friedman argumenterar av den anledningen för att företagsledarnas primära ansvar utgörs av 
det ansvar som de har gentemot de som äger företaget, vilket kan vara delägare eller andra 

                                                
58 Carroll (1999), s. 291.
59 ”Friedman, Milton”, Oxford Reference Online 2005.
60 Arnt Aune (2007), s. 207.
61 Ibid, s. 214.
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som satsat pengar på företaget i förhoppning om att få ut en ekonomisk vinst efter en viss 
tidsperiod.62

Enligt Friedmans resonemang uppstår en konflikt om företagsledare ska arbeta både för att 
uppfylla sina uppdragsgivares önskemål och samtidigt de önskemål som ställs av allmänheten 
när det gäller socialt ansvar. Exempelvis, om han eller hon ska avstå från att höja 
produktpriser endast för att bidra till samhällets intresse att förebygga inflation, eller lägga 
pengar på att minska föroreningar även om det inte finns utrymme för dessa utgifter i 
företagets budget, eller anställa arbetslösa istället för bättre kvalificerade arbetare endast för 
att bidra till att minska arbetslöshet och fattigdom. Friedman menar att i dessa fall skulle 
företagsledaren spendera delägarnas pengar och företagets kunders pengar för ett generellt 
socialt intresse.63

Friedman diskuterar även företagsledares kompetens när det gäller socialt ansvar, då han 
menar att det då krävs att dessa personer ska ta ansvar för annat och begäras fungera som 
lagstiftare, ledare och jurist utöver sitt arbete:

“He is to decide whom to tax by how much and for what purpose, and he is to 
spend the proceeds – all this guided only by general exhortations from on high to 
restrain inflation, improve the environment, fight poverty and so on and on.”

Detta är inte rimliga krav, enligt Friedman. Inget i företagsledarens ämbete gör honom eller 
henne till en expert på exempelvis hur inflation motverkas på bästa sätt.64

Å andra sidan kan Friedman se en nytta i vissa fall gällande företags engagemang i social 
responsibility. Han menar att företag i det långa loppet kan ha ett egenintresse av att ägna en 
viss del av sina resurser åt att underlätta för samhällen i de fall där företaget är en stor 
arbetsgivare i samhället. Detta kan göra det enklare för företag att locka till sig kompetent 
arbetskraft, undvika sabotage och stölder av företagets produkter samt ha andra attraktiva 
följder. Friedman menar att det klimatet, som rådde vid den tidpunkt då han skrev sin essä, 
när det gäller åsikter och opinion var sådan att aversion mot kapitalism, vinster och det 
”själslösa” företaget var vitt utbrett. Av den anledningen kan han även se en fördel för företag 
att använda sig av social responsibility som ett sätt att generera goodwill från allmänheten
gentemot företaget, men att denna motivering till användandet av social responsibility är 
rättfärdigad eftersom den utvecklingen har sprungit ur ett egenintresse. Friedman ser dock en 
risk även i detta resonemang. Han menar att affärsmän och företagsledare kan använda social 
responsibility som en täckmantel där fina ord kan användas för att blidka allmänheten. Som 
han själv utrycker det: "I have been impressed time and again by the schizophrenic character 
of many businessmen”.65

Friedman sammanfattar sina åsikter med denna slutsats:

”There is one and only one social responsibility of business – to use it resources 
and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the 
rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without 
deception or fraud.”66

                                                
62 Friedman (1970).
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid.
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Med andra ord; det enda sociala ansvaret företagsledare har att ta hänsyn till är det ansvaret 
som denne har gentemot sina ekonomiska intressenter, det vill säga att maximera företagets 
vinster. Dessa åsikter som Friedman formulerade år 1970 används ofta som utgångspunkt och 
debatteras fortfarande i ekonomiforskningen gällande corporate social responsibility. Fortsatt 
i denna avdelning av uppsatsen kommer jag att redogöra för den senare CSR-forskning som 
finns att tillgå.

3.2.2 Integration i företag och samhälle

Synen på CSR har utvecklats till att bli något som näst intill anses självklart för dagens 
företag. David E. Hawkins menar att ju bättre integrerat CSR är i företagets processer, ju 
enklare kommer det bli att handskas med de problem som säkerligen kommer att dyka upp i 
framtiden.

“The more integrated the business chain within the value chain, the more 
opportunity there will be for organizations to influence the approaches of others on 
whom they depend, thus building collaboration which may even in time blend 
across competitive boundaries, if there is sufficient customer power.”67

Med detta menar författaren att CSR inte enbart ska användas som ett 
marknadsföringsverktyg i den meningen att det endast görs för att öka lönsamheten för 
företaget tillfälligt. Istället ska CSR genomsyra de strategier företaget begagnar sig av i sitt 
arbete och det synsätt med vilket företagsledarna närmar sig olika frågor. Hawkins menar att 
ett hållbart förhållningssätt till samhället kan innebära ett värde i sig. Detta kan hjälpa till att 
bygga långsiktiga relationer med kunder, anställda, investerare och övriga, vilket är 
nödvändigt för en stark profil när det gäller att kommunicera en potentiellt stor lönsamhet 
som gynnar alla med andelar och intressen i företaget.68 Han menar dock att från ett 
affärsperspektiv måste fokus fortsatt ligga på att skapa en god lönsamhet för företaget i fråga, 
men att detta inte behöver utesluta att hållbara strategier implementeras.69 Enligt detta 
resonemang kan alltså strategier innehållande corporate social responsibility förenas med 
planer på att bibehålla eller öka företagets inkomster. Hawkins menar att affärsledare måste 
förstå att de tjänar och stöds av samhället. Ett misslyckande att ta ställning i viktiga 
samhälleliga frågor kan på lång sikt vara förödande för affärer och lönsamhet längre fram i 
företagets historia. Detta är en utveckling som skulle kunna bli realitet om företag endast ser 
till totala kostnader i sin verksamhet.70

Företag måste även bli bättre på att kommunicera sitt arbete med corporate social 
responsibility till allmänheten, menar Jaywant Singh, Maria del Mar Garcia de los Salmones 
Sanchez och Ignacio Rodriguez del Bosque som har forskat i ämnet. Deras studie som 
presenteras i artikeln Understanding Corportae Social Responsibility and Product 
Perceptions in Consumer Markets: A Cross-cultural Evaluation visar att konsumenter inte 
anser att företag ger tillräckligt med information om sina sociala, etiska och miljörelaterade 
aktiviteter. Detta baserar sig på studier av engelska och spanska konsumenter, men anses till 
viss del visa på generella förhållanden. Singh, Sanchez och Rodriguez del Bosque anser att 
företag kan dra fördelar av att bibehålla fortlöpande marknadskommunikation som fokuserar 

                                                
67 Hawkins (2006), s. 190.
68 Ibid, s. 192.
69 Ibid, s. 273.
70 Ibid, s. 274.
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på frågor relaterade till CSR, i syfte att hålla konsumenter uppdaterade och medvetna om vad 
företagen gör för att förbättra miljön eller samhället. De företag som redan arbetar med att 
profilera sig med hjälp av CSR uppmanas att trycka ytterligare på denna faktor, i syfte att 
associeras ytterligare med att vara ett etiskt och hänsynstagande företag. Även om intresset 
för CSR kan verka litet generellt sett, så ska dess vikt inte underskattas. Singh, Sanchez och 
Rodriguez del Bosque menar också att CSR kan vara en resurs hos företag som inte utnyttjas 
till fullo. Exempelvis, deras studie visar att flera företags webbsidor och årsrapporter 
inkluderar information om CSR-aktiviter, men att denna information inte når konsumenterna 
på ett tillfredsställande sätt samt att den kommunikationsstrategi som finns inte länkar de 
sociala aktiviteterna till företagets varumärke tillräckligt starkt.71 Shelley Wigley menar därför 
att fortsatt forskning inom ämnet bör koncentrera sig på att fastställa hur kunskap hos 
allmänheten om företags CSR-aktiviteter bäst uppnås genom webbsidor, reklam på TV eller 
genom publicerade nyhetsartiklar. Detta är speciellt viktigt och framförallt användbart då 
forskningen som denna slutsats grundar sig på visar att ett företags engagemang gällande CSR 
kan påverka människors köpvanor fördelaktigt för företagets del. Studien visar också att 
intresse finns hos allmänheten för att ta del av det ansvar och kraft som många företag ägnar 
åt socialt ansvar, samt att de flesta organisationer är relativt svaga när det gäller att 
kommunicera detta till sina publiker.72

Mohamed Zairi och John Peters menar att det är tydligt bevisat att företags medvetenhet om 
corporate social responsibility lönar sig i längden. De menar även att många företagsledare 
väljer att se på CSR som ”en fin gest” eller ”en eftertanke” istället för ett område med stora 
möjligheter till inflytande och som sådant kan tillåta organisationer att erhålla en hållbar 
konkurrenskraftig fördel. Som läget har varit nu kan en del försök till socialt ansvar ses som 
just enbart försök och till viss del även som skenheligt hycklande. Zairi och Peters anser att en 
anledning till denna tveksamhet gentemot hur en del företag praktiserar CSR kan vara att det 
inte existerar någon obligatorisk process som försäkrar att företag står fast vid den högsta 
standard av etiskt och socialt uppförande.73

3.3 CSR i Norden och i Sverige

Större delen av uppsatsen har hittills ägnats åt att ge en allmän överblick av corporate social 
responsibility samt åt forskning som gjorts internationellt. Jag kommer i detta stycke att 
återge forskning som gjorts i Norden i allmänhet och i Sverige i synnerhet, i syfte att beskriva 
hur situationen ser ut i vår egen del av världen.

3.3.1 CSR i Norden

Morsing, Midttun och Palmås menar att corporate social responsibility i Skandinavien till stor 
del drivs av en känsla av förpliktelse gentemot samhället.74 De menar att skandinaviska 
företag har en lång historia av sådant ansvarstagande. Dessa företag åtnjuter ett rykte som 
säger att de bryr sig om intressenter, samhälle och allmänhetens opinioner samt att de 
designar och implementerar sitt avancerade arbete med CSR på ett bra och väl genomarbetat 
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72 Wigley (2008), s. 308.
73 Zairi & Peters (2002), s. 178.
74 Morsing, Midttun & Palmås (2007), s. 88.
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sätt.75 Enligt ovan nämnda forskare integrerar de skandinaviska företagen etik och socialt 
ansvar i sina respektive företagsstrategier i högre utsträckning än företag i andra kulturer gör.
Bland annat finns lagar när det gäller miljöfrågor i Skandinavien sedan 1980-talet, som 
företag har att ta hänsyn till i sitt sätt att sköta sina affärer. Många skandinaviska 
företagsledare har även offentligt hävdat att etik och socialt ansvar alltid har varit en naturlig 
komponent för företagens strategier. Ofta kan det ha gällt önskemål och krav från den lokala 
befolkningen, där företagen i fråga verkar, som har tillgodosetts på informella och 
underförstådda sätt. På senare tid har corporate social responsibility blivit högaktuellt igen i 
och med globaliseringens frammarsch. Detta ställer nya krav på företagen, nämligen ett 
internationellt ansvarstagande och en efterfrågan av ett systematiskt och framstående 
engagemang gällande internationella frågor.76

Morsing, Midttun och Palmås diskuterar frågan: Varför borde skandinaviska företag vilja 
engagera sig mer i initiativ gällande corporate social responsibility? Följande faktorer tas upp 
som talar emot att CSR-engagemang är ett område att ägna sig åt i större utsträckning i 
företagen än vad som redan görs:

1. De skandinaviska länderna med sin deltagande demokrati har starka stater som förser 
befolkningen med olika sociala tjänster som bidrar till samhällens välfärd.

2. Skandinaviska företagsledare uppfattar sig själva som förhållandevis bra på CSR som 
det är redan.

3. Det finns ingen akut och alarmerande misstro mot skandinaviska företag bland 
allmänheten generellt sett.

Ändå, trots att situationen inte är akut, arbetar en stor del av skandinaviska företag med just 
detta; att expandera sina initiativ när det gäller CSR och att i ännu högre grad integrera CSR i 
kärnan av sina affärsstrategier.77

3.3.2 CSR i Sverige

En medvetenhet om corporate social responsibility har funnits länge i Sverige. Fokus har dock 
lagts på olika områden genom åren. Genomgående under 1900-talet koncentrerade svenska 
företagsledare sig nästan uteslutande på anställningsskydd, arbetares rättigheter och 
närliggande ämnen. Satsningar inom detta område, på att skapa fler arbeten och att förbättra 
arbetsmiljöer, möjliggjordes genom policys för investeringar. Senare, under 1980-talet och 
1990-talet, kom fler områden in i bilden. På 1980-talet blev miljöfrågor aktuella i debatten 
och på 1990-talet fick frågor om globalt ansvar och företagsetik ökad vikt. Tunga svenska 
industrier blev diskussionsobjekt i offentlig debatt gällande föroreningar av olika slag från 
industrier och restavfall. Som en konsekvens av denna miljörörelse med tillhörande 
uppmärksamhet, skapades nya affärsmöjligheter såsom kemisk kartläggning, livscykelanalys 
och miljöbudgetering. När frågor gällande CSR senare utvecklades till att handla mer och mer 
om globalt ansvar uppkom debatter, debatter som fortfarande fortgår med stort engagemang 
fram till idag, om företags ansvar i utvecklingsländer. Missnöje fanns bland annat gentemot 
modeföretaget Hennes & Mauritz, H&M, och hur deras kläder tillverkades och gentemot 
oljeföretaget Lundin Oil som kritiserades för sitt samröre med odemokratiska regimer.78
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Ett annat komplext ämne som uppkommit på CSR-agendan under senare år gäller på vilket 
sätt företag handskas med identitetspolitik, det vill säga hur de ställer sig till bland annat olika 
etniska grupper och jämställdhet mellan män och kvinnor. Särskilt det sistnämnda har blivit 
ett stort område. Feministrörelsen har varit stark i Sverige länge, men endast under senare år 
har strålkastarljuset riktats mot hur företag arbetar med jämställdhet som en del av sitt arbete 
med corporate social responsibility, det vill säga hur företag arbetar med sitt sociala ansvar 
när det gäller fördelningen av män och kvinnor i personalen, hur kvinnor främjas eller 
motarbetas i sina karriärer samt hur situationen ser ut för kvinnor i chefspositioner. År 2002 
gick Sveriges jämställdhetsminister ut med beskedet att i slutet av år 2004 skulle samtliga 
företag i Sverige ha minst 25 procent kvinnor i sina styrelser, annars skulle obligatoriska 
kvoteringar införas. Detta krav gjorde att diskussionerna angående kvinnor i företag tog fart 
igen.79

CSR i Sverige genomgår för närvarande en övergång som till stor del är ett resultat av 
globaliseringen eftersom nya intressenter har gjort entré på området. En del professionella 
utövare av CSR talar om att CSR som samhällsengagemang är en potentiell generator av nya 
affärsmöjligheter. I detta tillkommer dock att det inte längre finns en samstämmighet gällande 
definitionen av just corporate social responsibility. Det vill säga, i takt med att globaliseringen 
medför att fler kulturella åsikter sammanförs angående begreppet så bidras det till en 
förvirring angående vad som ingår i CSR. Diskussioner gällande vilka som ska räknas till 
allmänheten mot vilken det sociala ansvaret ska riktas finns också, exempelvis huruvida det 
endast gäller de svenska medborgarna eller om begreppet även ska innefatta ett globalt 
ansvar. Klart är i alla fall att det numera inte räcker för företag att engagera sig i och gynna 
arbetare och arbetsmiljöer i nära samarbete med fackrepresentanter och industriministrar; det 
krävs mer. Enligt Morsing, Midttun och Palmås finns dock indikationer på att företag i 
Sverige kommer att klara denna övergång när det gäller CSR relativt bra.80

3.3.2.1 Förtroende och trovärdighet

Förtroende är viktigt för dagens företag, inte minst när det gäller att vara trovärdig i CSR-
aktiviteter. Som beskrivits tidigare i denna uppsats så är förtroendet för företag i Sverige
bland medborgarna i Sverige högt, vilket är mer än vad som kan sägas om situationen i många 
andra länder och kulturer. I Sverige har dock ett fåtal men betydande företagsskandaler 
medfört sig argument för vikten av att företag förbättrar sina initiativ och sitt ansvarstagande 
när det gäller CSR.81 Skandiaaffären som utspelades i slutet av 1990-talet och i början av 
2000-talet är ett senare exempel på en skandal som fått betydelse för utvecklingen. I 
Skandiaaffären gick motsvarande 200 miljoner euro av pensionssparares pengar förlorade i 
tveksamma affärer, lägenhetsrenoveringar och bonusutbetalningar.82 Morsing, Midttun och 
Palmås menar att innebörden av denna kris inte kan överdrivas, eftersom en affärsidé som 
bygger på förtroende mellan företag och intressenter med största sannolikhet kommer att 
drabbas av en allvarlig förtroendekris efter en sådan skandal.83 Detta förde också med sig att 
förhållandet och tilliten mellan företag och människor underminerades; inte bara mellan 
specifikt Skandia och företagets kunder utan även mellan företag och människor i samhällen i 
allmänhet. Efter Skandiaaffären skapades en kommission av företagsrepresentanter ledda av 
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Sveriges före detta finansminister Erik Åsbrink som har haft till uppgift att utarbeta en code of 
conduct för företag i Sverige.84

3.3.3 Nordisk CSR i framtiden

Forskning finns som slår fast att nordiska företag är kapabla till att snabbt anpassa sig till nya 
internationella standarder och praktiker, vilket exempelvis märks på hur snabbt företagen i 
fråga har anammat internationellt engagemang.85 Dock bör tilläggas att de flesta nordiska 
företag inte kan beskrivas som ”stjärnor” på CSR. Ännu finns mycket att arbeta med och 
förbättra inför framtiden. Morsing, Midttun och Palmås är emellertid optimistiska inför 
utvecklingen som framtiden kommer att föra med sig. Det finns redan nu en stor medvetenhet 
bland företag om de krav och det eventuella mer utbredda ansvarstagandet som blir 
oundvikligt i och med globaliseringen. Debatter gällande CSR är omfattande när det gäller 
ämnesområden och djup i Skandinavien. Nivån av kritiskt granskande är generellt sett hög 
inom media, den akademiska världen och i praktiken.86

Anledningarna till att debatterna angående CSR är vidsträckta och ingående kan bero på 
många olika faktorer. Morsing, Midttun och Palmås pekar mot den djupt rotade deltagande 
demokratin där staten är tillhandahållare av social service, öppenheten hos makthavare till 
sociala initiativ hos allmänheten eller hos företagare, samt den höga grad av tillit som 
karaktäriserar skandinaviska samhällen. Forskarna ser alltså demokratin som den största 
anledningen till att debatter om CSR har stort fäste i Sverige, snarare än faktorer såsom 
religiösa eller etiska utgångspunkter.87 Skandinaviska länder verkar dessutom, enligt Morsing, 
Midttun och Palmås, till stor del besitta kulturella egenskaper som gör att CSR lätt får fäste på 
agendor. Dessa egenskaper är exempelvis en generellt utbredd kompetens när det gäller 
kommunikation, dialog, kritik och förhandling. Det finns en vilja att engagera sig i 
samhällsansvarliga frågor och också en väl utbredd känsla av tillit. Dessa egenskaper är 
faktorer som bidrar till känslighet gentemot alla variationer av intressenter som företag kan 
tänkas ha. Forskarna menar att det krävs demokratisk disciplin och skicklighet inom 
kommunikation för att skapa en tillfredsställande balans mellan olika intressenters önskemål. 
De sammanfattar sitt resonemang på följande sätt:

If CSR is about increasing sensitivity toward stakeholders, Scandinavian managers 
seem to have a good point of departure. This does not mean that Scandinavian 
companies are there yet. Corporate social responsibility is a “moving target” also in 
the Scandinavian countries.

Med detta menar de att det som ansågs vara bra beteende hos företag för några år sedan inte 
nödvändigtvis har samma status idag, eller kanske inte ens är accepterat i dagens samhälle.
Med anledning av att utvecklingen kan gå åt vilket håll som helst, och därmed är det viktigt 
för företag att bibehålla och utveckla sin känslighet gentemot omvärlden och dess 
förväntningar. Morsing, Midttun och Palmås menar dock att även om skandinaviska företag 
inte helt har utarbetat en strategi för sitt arbete och sitt förhållningssätt gentemot CSR ännu, så 
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har de helt klart en utmärkt utgångspunkt för att komma dit de och deras intressenter vill 
framöver.88

4. Material och urval

Materialet för studien som ska göras här är utvalda företags webbplatser på Internet och den 
information som erbjuds i ämnet corporate social responsibility där. Mer specifikt innebär 
detta följande företag med tillhörande webbplatser samt vilka sektioner som är intressanta för 
studien:

 IKEA

IKEAS webbplats återfinns på adressen www.ikea.se. De sektioner som behandlar 
CSR och IKEA:s sociala ansvar och som därmed kommer att vara i fokus för studien i 
denna uppsats är den information som finns under fliken ”Vårt ansvar”.

 H&M

www.hm.se är H&M:s webbplatsadress. Föremålet för denna studie blir sektionen 
”Företagsansvar” och den information som finns publicerad där.

 SAS Sverige

SAS Sverige på Internet går att finna på adressen www.sas.se. Den sektion som är 
intressant för denna studie finns som undergrupperna ”Hållbarhetsarbete” och 
”Sponsring” i sektionen ”Om oss”.

 Skanska

Skanskas webbplats finns på adressen www.skanska.se. På förstasidan finns fliken 
”Om Skanska” vilken leder till sektionerna ”Miljö”, ”Mångfald” och ”Arbetsmiljö”, 
vilka kommer att studeras i denna uppsats.

 Volvo Personvagnar

Volvo Personvagnars webbplats finns på www.volvo.se. Jag kommer i studien att rikta 
mitt intresse mot sektionen ”Upplev Volvo” där underrubrikerna ”Miljö” och 
”Säkerhet” återfinns.

 TeliaSonera

www.teliasonera.se är TeliaSoneras webbplats. Sektionerna av intresse för min studie 
är ”Corporate Responsibility” och ”Sponsring” som går att finna under huvudrubriken 
”Om TeliaSonera”.
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 Vattenfall

www.vattenfall.se är Vattenfalls plats på Internet. De sektioner som anknyter till CSR 
och som kommer att studeras här är ”Miljö” och ”Vår verksamhet” som återfinns 
under ”Om Vattenfall”.

 Duni

Dunis webbplatsadress är www.duni.se. Under sektionen ”Om oss” finns rubriken 
”Socialt ansvar”, vilken kommer att ligga till grund för analysen av Duni i denna 
uppsats.

En faktor att ta hänsyn till är föränderligheten hos webbplatser. Informationen byts ut mer 
eller mindre ofta i takt med att företaget utvecklas och tiden fotlöper. Det jag har gjort i denna 
studie är att göra ett nedslag på varje webbplats vid en viss speciell tidpunkt i november år 
2008. Vilka datum som gäller står specificerat i analyserna av respektive företags webbplats.
En del av företagens webbplatser har studerats under två dagar, men förmodligen kommer 
inga omfattande modifieringar av innehållet att ske över natten mellan dessa datum.

Som tidigare nämnts har detta urval gjorts för att täcka in flera olika branscher där företag i 
Sverige verkar. IKEA är ett möbeldesignföretag, H&M en modekedja, SAS Sverige erbjuder 
flygresor, Skanska är ett byggföretag, Volvo innebär bilar och fordon, TeliaSonera är ett 
telekommunikationsföretag, Vattenfall producerar el och Duni har pappersmasseindustri. 
Främst beror valet av företag i de respektive branscherna på att de utsedda företagen är 
välkända och stora på sina respektive marknader och att det därmed kan förutsättas att de bör 
ha resurser för att ägna en del av sin verksamhet på corporate social responsibility om de så 
önskar. Dessa tillsammans ger en variation i studien och därmed kan även tendenser till 
skillnader mellan branscherna urskiljas även om underlaget för ens de minsta slutsatserna här 
inte är möjliga på grund av det lilla antalet studerade företag i branscherna. Istället syftar 
urvalet till att ge en viss överblick över svenskt näringsliv med dess olika branschinriktningar. 
För att kunna dra mer generella slutsatser kring företag i Sverige i allmänhet skulle dock ett 
större urval med flera studerade företag i undersökningen behövas. 
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5. Metod

Metoden som valts för studien i denna studie är brukstextanalysen genreanalys, där corporate 
social responsibility ses inom genren informationstexter. Genren som undersöks blir 
följaktligen företags informationstexter om CSR. Texter om CSR på de utvalda företagens 
(IKEA, H&M, SAS Sverige, Skanska, Volvo Personvagnar, TeliaSonera, Vattenfall och 
Duni) webbplatser på Internet kommer att bli de brukstexter som studeras för att besvara de 
frågeställningar som beskrevs i inledningen av uppsatsen.

I detta metodavsnitt av uppsatsen kommer jag att redogöra för begreppet genre och dess 
definition, vilken kan variera mellan olika källor. Här har jag valt att fokusera på den 
definition som kommer att nyttjas för just denna studie. Därefter kommer jag att gå in 
närmare på genreanalys och vilken metod som mer specifikt kommer att utgöra grunden för 
studien som följer. Jag har valt att använda Hellspongs variant av metoden, vilken utgörs av 
ett antal frågor som ska ställas i förhållande till texten som undersöks vid studien. Slutligen i 
detta stycke kommer jag att resonera kring de metodproblem som eventuellt kan ha betydelse 
för studien och resultaten som genereras.

5.1 Genre

Genrebegreppet är ett omstritt begrepp. Fram till mitten av 1900-talet var genrebegreppet 
något som främst tillhörde litteraturvetenskapen eller retoriken. Förr sågs genrer som en 
funktion av textuella eller språkliga regelbundenheter, men numera ses de som beroende av 
regelbundenheter i mänskliga aktiviteter. En genre har blivit en instans som kodar 
kontextuella förväntningar där förståelse generellt och övertalning mer specifikt är möjlig, 
menar Ledin och Selander.89 John M. Swales menar att en genre är egna klasser av 
kommunikationshändelser, där de texter som ingår i en genre delar ett set av 
kommunikationsmålsättningar. Dessa kommunikationsmålsättningar känns igen av ”expert 
members” av diskursen i vilken genren förekommer och därmed utgör de den logiska grunden 
för genren. 90 Här förutsätts en kommunikationshändelse vara en händelse där språk, och 
underförstått språk, spelar en betydelsefull och oumbärlig roll. Dock finns det enligt forskaren 
ett antal situationer där det kan vara svårt att avgöra huruvida verbal kommunikation är en 
signifikant del av händelsen eller inte. Det kan också vara problematiskt att avgöra hur många 
likartade kommunikationshändelser som krävs för att de ska kunna betecknas som en genre. 
Exempelvis kan en del händelser inträffa endast en gång om året och måste då vara särskilt 
noterbara för att kunna ses som en genre.91 Ytterligare en åsikt om definition för genre är, som 
Carolyn R. Miller förespråkar, att huruvida texter ingår i samma genre beror på att de har 
samma syfte istället för att medlemskap i genrer består i likheter i utformning och 
språkbruk.92 Swales menar dock här att syfte är ett mindre öppet och demonstrerbart 
kännetecken till skillnad från exempelvis form. Därför menar han att syfte är ett mindre 
lämpligt kriterium för indelning av texter i genrer, då det kan vara svårt att veta vilket syfte en 
text har om det inte direkt uttrycks. Å andra sidan menar forskaren att det i en del texter är lätt 
att urskilja syften. Detta gäller till exempel recept, som uttryckligen ger läsaren instruktioner 
angående hur en gastronomisk succé uppnås i köket. Swales menar också att antal texter har 
flera syften som inte behöver vara likartade. Ett exempel på det är nyhetssändningar, som kan 
                                                
89 Ledin & Selander (2003), s. 107ff.
90 Swales (1990), s. 58.
91 Ibid, s. 45f.
92 Miller (1984), s. 151ff.
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syfta till att hålla sin publik uppdaterad om aktuella händelser, men kan även ha som 
målsättning att påverka publika opinioner i olika frågor, att organisera allmänhetens beteende 
i en krissituation eller att framställa sina ägare i ett fördelaktigt ljus.93

Mycket av vår förståelse är automatisk när vi vet att vi har att göra med en speciell genre, det 
vill säga att en del av meningsskapandet är förutsägbart. Varje faktisk text blir en funktion av 
en given genre som även den är styrd av en viss typ av text. I detta avseende har kritik 
framförts mot begreppet på grund av att genrer har förändrats historiskt sett. Genrer har i vissa 
perioder glidit in i varandra och tillsammans bildat en helt ny genre. Kritiker menar därmed 
att genrer är mer dynamiska och flexibla än så.94 Hellspong är av liknande åsikt, då han menar 
att en genre bildas vid en viss tidpunkt i historien, utvecklas, förändras och kan så småningom 
bli inaktuell och sluta användas, alternativt smälta samman med en annan genre.95 Numera 
finns definierade genrer inom en rad olika områden i samhället, såsom på det religiösa eller 
politiska området.96

Swales anser att begreppet genre ibland används utan eftertanke, då han anser att en genre bör 
innebära ”en distinkt typ eller kategori av litterär komposition”. Numera används begreppet 
istället även för talade kategorier, det vill säga utan att den finns något nerskrivet eller 
litterärt. Dock menar forskaren att det troligen inte upplevs som orätt att använda meningar 
såsom, med de exempel som han själv ger, ”the genre of the Presidential Press Conference”, 
”the new genre of the music video” eller ”the survival of game-show genres”. Genre är ett 
oklart begrepp, menar Swales.97 Hellspong och Ledin har å sin sida ett sådant förhållningssätt 
till genre som begrepp. Ett sätt att dela in brukstexter är enligt dem att använda de 
beteckningar som redan finns i vårt allmänna språkbruk, som till exempel kåserier, 
sportreportage eller protokoll. Dessa olika kategorier kallas då för genrer.98

Hellspong och Ledin definierar en genre som en socialt förankrad textsort som är rotad i en 
viss verksamhet och som har fått sitt namn av sina användare. En och samma text skulle även 
kunna innehålla flera genrer. Ett exempel på det är en artikel i en tidning som samtidigt skulle 
kunna ses som ett reportage, eftersom texten har berättande drag, en intervju, om journalisten 
återger vad en annan person har svarat på frågor, och en nyhet, om texten tar upp något 
aktuellt i samhället.99 Hellspong menar att genrer är mycket viktig för människors 
kommunikation eftersom de ger stadga och sammanhang åt den. Forskaren menar att genrer 
direkt vägleder hur vi talar och skriver, men även indirekt påverkar hur vi tänker och handlar.
De speglar de sociala konventioner och institutioner som vi möter i samhället. Det kan gälla 
kulturmönster, organisationsformer, konsumtionsvanor och politiska system.100 Hellspong och 
Ledin menar på liknande sätt att ett arbete med genrer ger ett perspektiv ur brukarnas 
synvinkel och därmed från ett levande verklighetssammanhang.101 Swales menar å andra 
sidan att detta, att människor kommunicerar genom genrer och organiserar sitt 
kommunikationsbeteende delvis genom genrerepertoarer, är ett vanligt och grundläggande 
antagande. Han menar dock att alla kommunikativa händelser inte kan betecknas som 
exempel på genrer. Vardaglig konversation som småprat eller det ”vanliga” berättandet, 

                                                
93 Swales (1990), s. 46f.
94 Ledin & Selander (2003), s. 107ff.
95 Hellspong & Ledin (1997), s. 24.
96 Ibid, s. 26f.
97 Swales (1990), s. 33.
98 Hellspong & Ledin (1997), s. 24.
99 Ibid.
100 Hellspong (2001), s. 74.
101 Hellspong & Ledin (1997), s. 25.
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sådant som inträffar i vardagen i inofficiella sammanhang, är sådana kommunikativa 
händelser som Swales menar bör befinna sig utanför genrebegreppen.102

5.1.1 Genrekompetens

För att vi människor ska kunna förstå de texter som vi läser krävs en viss förförståelse. Det 
kan i en enkel form gälla förståelse för det språk som texten är skriven i, men även förståelse 
för innebörden av det som är skrivet. Om inte dessa krav uppfylls kommer texten inte att 
kunna förstås eller åtminstone inte kunna förstås fullt ut. Hellspong och Ledin menar att en 
allmän läsförståelse troligen inte är möjlig att besitta. Även om vi snabbt kan läsa igenom 
texter i olika genrer så kan vi inte förstå dem alla lika bra. De flesta texter kräver att läsaren 
har de intressen, förkunskaper och läsvanor som texterna förutsätter. Detta kallas för 
genrekompetens. Hellspong och Ledin menar att många av de texter som tillhör en genre och 
situation som vi inte känner till vet vi inte vad vi ska göra med. Förståelse går därmed 
förlorad.103

Ett exempel på texter där genrekompetens krävs är en facktext om hjärnkirurgi. Denna typ av 
text förstås troligtvis bäst av hjärnkirurger, eftersom texten förmodligen innehåller medicinsk 
terminologi som kräver vissa medicinska förkunskaper. Hellspong och Ledin menar att en 
sådan text ”lever liksom nedsänkt i en särpräglad livsform som stänger till den för 
utomstående”. Vidare menar forskarna att, liksom till exempel med hjärnkirurgitexter, att det 
krävs av många yrkesutövare att de ska kunna skriva brukstexter inom sitt område.104

5.2 Genreanalys

Hellspong menar att det kan vara tacksamt att jämföra texter ur samma genre för att se vilka 
regler som styr genren samt ”hur fast och snävt eller löst och öppet mönstret är”105, vilket är 
intressant när det gäller corporate social responsibility eftersom området inte är fast definierat. 
Som nämnt tidigare i uppsatsen så kan CSR innebära olika saker för olika företag, beroende 
på vilken inriktning som väljs för det sociala ansvarsarbetet. 

I min analys av texter gällande CSR på utvalda företags webbplatser på Internet kommer jag 
att använda mig av en genreanalys som utgår ifrån Hellspongs modell som beskriven i 
Metoder för brukstextanalys. Där radar forskaren upp sjutton frågor som kan ingå i en 
genreanalys.106 För min egen studie i denna uppsats kommer jag att välja ut de frågor utav 
dessa som är lämpliga att använda för just denna analys. En del frågor kommer även att 
modifieras något för att bättre passa in i studiens syfte. Metoden för uppsatsens studie 
kommer att presentera i följande stycke.

                                                
102 Swales (1990), s. 58.
103 Hellspong & Ledin (1997), s. 28.
104 Ibid.
105 Hellspong (2001), s. 75.
106 Ibid, s. 75ff.
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5.2.1 Vald genreanalys

Frågorna som kommer att ställas i genreanalysen för studien är som följer:

1. Har genren ett särskilt namn?
2. Går det att avgränsa genren på olika sätt?
3. Finns underkategorier till genren?
4. Till vilken verksamhet är genren knuten?
5. Vilken funktion fyller genren?
6. Vilka personer använder genren, som sändare och mottagare? Ges 

bakgrundsinformation i ämnet som stöd till läsaren?
7. Vad utmärker det sammanhang i vilken genren uppträder? Sätts genren i ett 

sammanhang?
8. Svarar genren mot en uppsättning av övergripande teman?
9. Har genren några kännetecken när det gäller sättet att samspela med läsaren?
10. Verkar genren vara på väg att utveckla sig?

Detta frågeschema besvarar det övergripande syftet med denna uppsats. För att kunna besvara 
dessa frågor krävs en överblick av de åtta texter som studeras. Var och en av texterna kommer 
därför först att undersökas i enlighet med dessa frågor. Jag kommer sedan att föra samman
resultaten från de olika texterna i en sammanfattning i slutet av resultatkapitlet för att få en 
överblick på genren och därmed kunna besvara de frågor som ursprungligen ställdes.

5.3 Metodproblem

Som vid de flesta studier finns metodproblem att ta hänsyn till vid tolkningen av resultaten 
som framkommit. Ett av dessa problem i denna uppsats kan vara tolkningen av texterna. Den 
som läser en text ställer denna i förhållande till sina egna referenser, erfarenheter och sin egen 
förförståelse. I detta fall kommer det att vara jag som läser texterna och därmed också jag som 
kommer att tolka texterna. Ett problem kan vara att andra kanske inte skulle tolka texterna på
exakt samma sätt som jag gör. Skillnaderna bör dock inte vara alltför stora. En fördel som jag 
har vid förståelse av texterna är att jag har läst in mig på ämnet CSR, vilket därmed kan göra 
det något lättare för mig att tolka en del sammanhang eller formuleringar. Det kan därmed 
sägas att jag besitter en viss genrekompetens.

Ett annat metodproblem är att det är svårt att generalisera och dra några allmängiltiga 
slutsatser kring CSR-verksamhet hos företag i Sverige och för informationstexter om CSR 
som genre. Detta beror på att materialet är relativt litet, då jag valt att studera åtta företags 
webbplatser. Dock är dessa företag valda från olika branscher vilket ger en relativt bred 
omfattning av Sveriges företag. Tendenser till svar på det syfte och de frågeställningar som 
valts för denna uppsats kommer att kunna urskiljas, men inga större generaliseringar för ett 
större perspektiv kan ges med någon större validitet. 

Ett relevant metodproblem är att företagen själva sällan använder beteckningen CSR för att 
beskriva sina aktiviteter som kan sammankopplas med socialt ansvar. Här har en definition 
fått göras, vilken framgår i stycke 2.1.1. Det skulle kunna diskuteras angående huruvida en 
del av de evenemang som företagen sponsrar kan räknas som CSR, exempelvis sponsring av 
musikartisters turnéer. Jag har dock valt att inkludera även dessa i studien, då det även finns 
teorier, som tidigare beskrivet, kring hur företag kan ta hand om sina anställda och deras 
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fritid. Ytterligare ett problem med anknytning till detta är dispositionerna på företagens 
webbplatser. Alla företag har inte lika klara uppdelningar och underkategorier som andra, 
vilket gör att samtliga informationstexter med anknytning till CSR inte nödvändigtvis står att 
finna på samma platser på de respektive webbplatserna. Exempelvis kan textsektioner om 
sponsring vara placerade under en annan flik, en annan rubrik, än exempelvis de texter som 
behandlar företagets miljöarbete eller de texter som handlar om arbetsmiljöfrågor. Därmed 
kan det innebära svårigheter att inkludera samtliga texter med CSR-anknytning i min studie, 
även om jag ägnar tid åt att finna så många som möjligt.

6. Resultat

I resultatkapitlet kommer jag att analysera webbplatserna för de företag som valts ut för 
studien i avseendet socialt ansvar eller corporate social responsibility. Kategorierna kommer 
att analyseras i nummerordning i enlighet med den numrering som angavs i metodavsnittet.

6.1 IKEA

Först ut i resultatkapitlet är IKEA. Resultaten baserar sig på den information som fanns 
publicerad på webbplatsen 12-13 november 2008. På IKEA:s webbplats står den information 
som behandlar socialt ansvar att finna under rubriken ”Vårt ansvar”. Genomgående benämns 
det som motsvarar CSR för ”socialt och miljömässigt ansvar” samt för 
”samhällsengagemang”. Dessa namn används alltså för att beskriva området. Inga 
definitionsmässiga avgränsningar görs av företaget gällande sitt ansvar. De inledande orden 
på förstasidan av fliken ”Vårt ansvar” beskriver följande: ”Inom IKEA koncernen tror vi att 
ett socialt och miljömässigt ansvar är en grundförutsättning för att vi ska kunna göra bra 
affärer.”. Orden ”socialt och miljömässigt ansvar” skulle kunna innebära en avgränsning, men 
området är fortfarande mycket omfattande.

Huvudkategorin ”Vårt ansvar” har en mängd underkategorier som presenteras direkt på 
avdelningens förstasida. Underkategorierna är ”Klimatförändringar”, ”Produktsäkerhet”, 
”Skogsbruk & trä”, ”Bomull”, ”Certifierat kaffe”, ”Arbetsförhållanden”, ”Förebygga 
barnarbete” och ”Samhällsengagemang”. Samtliga av dess underkategorier leder till texter om 
respektive område. Underkategorierna tyder på att IKEA ägnar sig åt CSR-verksamhet inom 
flera områden. När det gäller ”Klimatförändringar” så arbetar företaget för att alla deras 
byggnader ska få sin energi från andra källor än från fossila bränslen, till exempel vattenkraft, 
vindkraft, solenergi och biobränsle. Ett led i detta arbete är också den förpackningsdesign som 
IKEA använder sig, att paketera produkterna i platta paket vilket gör att det får plats fler paket 
i varje transport. Det innebär att bränsleförbrukningen blir lägre och att utsläppen blir mindre i 
och med färre transporter. ”Produktsäkerhet” innebär arbetet som IKEA utför för att hänsyn 
till miljöpåverkan, säkerhet för människors hälsa och kvalitet ska tas i varje steg av 
produkternas utvecklingsprocess. Under fliken ”Skogsbruk & trä” står att läsa om de 
skogsprojekt som IKEA stödjer för att bidra till utvecklingen av ansvarsfulla 
skogsbruksmetoder i de länder där företaget är verksamma. När det gäller ”Bomull” arbetar 
IKEA för att utveckla odlingen och produktionen av bomull, bland annat i Indien och i 
Pakistan tillsammans med Världsnaturfonden. ”Certifierat kaffe” innebär att IKEA bara 
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använder kaffe som är certifierat av UTZ Certified107 i sina restauranger vilket står för att 
kaffet har framtagits på ett hänsynsfullt sätt för både människor och miljö. Under rubriken 
”Arbetsförhållanden” finns information om hur IKEA stöttar sina leverantörer för att motivera 
dem att själva ta ett större ansvar för människor och miljö. Korruption och mutor motarbetas 
också. ”Förebygga barnarbete” beskriver IKEA:s arbete med att förebygga barnarbete hos 
sina leverantörer och underleverantörer genom att observera sociala och arbetsmässiga 
förhållanden och inte acceptera barnarbete. Gällande kategorin ”Samhällsengagemang” så 
skriver företaget att de deltar i olika sociala och miljöinriktade aktiviteter på lokalt, nationellt 
och internationellt plan. IKEA har även flera samarbetspartners med vilka de arbetar för att 
utveckla och stärka betydelsen av sitt arbete gällande sociala frågor och miljöfrågor. Till 
dessa samarbetspartners hör Rädda Barnen, UNICEF och Världsnaturfonden. Arbetet i 
samarbete med Världsnaturfonden går ut på att minska koldioxidutsläppen från olika delar av 
IKEA:s verksamhet. Samarbetet med Rädda Barnen och UNICEF utgörs av IKEA Social 
Initiative, där parterna arbetar för att stärka barnens rättigheter. En del av vinsten från IKEA:s 
försäljning av nallar och mjukdjur går till olika projekt hos organisationerna.

Den funktion som IKEA:s verksamheter fyller, kopplade till socialt ansvar, menar företaget är 
en vilja att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Företaget drivs av en vilja att ta en aktiv roll 
i att förhindra klimatförändringar, att deras produkter och material ska vara säkra för både 
miljö och människors hälsa, att bomullen som används i företagets produkter ska komma från 
en hållbar bomullsproduktion, med mera. Funktionen som fylls i och med att informationen 
kring företagets CSR-verksamheter publiceras på webbplatsen kan tänkas vara att hålla läsare 
uppdaterade kring vad som händer på området och därigenom troligen få välvilliga 
inställningar bland allmänheten. Texterna är troligen riktade mot IKEA:s kunder, potentiella 
kunder eller andra intresserade såsom investerare och leverantörer, det vill säga att 
målgruppen är bred. Språket som används i de studerade sektionerna på IKEA:s webbplats är 
lättillgängligt och innehåller inte termer eller ord som kan tänkas vara svåra att förstå för den 
utomstående i någon större utsträckning. En sak är dock att betoningen som läggs på 
miljöfrågor till viss del innebär facktermer ur miljöområdet, som till exempel 
koldioxidutsläpp och fossila bränslen vilket det inte är säkert att alla läsare förstår fullt ut vad 
de innebär. Bakgrundsinformation ges inte i någon större utsträckning. En del förkunskaper i 
ämnet kan alltså möjligen behövas för att förstå samtliga texter om IKEA:s sociala ansvar, 
men innebörden som syftar till att förklara den CSR-verksamhet som företaget använder sig 
av vållar, åtminstone inte enligt mig, några svårigheter för den övergripande förståelsen.

När det gäller det sammanhang som texterna uppträder i på IKEA:s webbplats, så finns CSR
som tidigare nämnt att finna i en egen sektion, ”Vårt ansvar”, som är en undersektion till ”Om 
IKEA”. De texter om IKEA:s sociala ansvar som studerats sätts i ett större sammanhang 
genom att knytas till IKEA:s visioner och målsättningar. Sektionen för socialt ansvar inleds 
exempelvis med dessa ord:

”Låga priser är en viktig del av vår vision och vår affärsidé – men inte till vilket 
pris som helst. Inom IKEA koncernen tror vi att ett socialt och miljömässigt ansvar 
är en grundförutsättning för att vi ska kunna göra bra affärer.”

Därmed integreras företagets CSR i företagets övriga verksamhet som till viss del.

                                                
107 UTZ Certified är en oberoende ideell organisation som har världens största certifieringsprogram för 
ansvarsfull kaffeproduktion.
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De övergripande teman som skulle kunna sägas finnas på IKEA:s webbplats gällande socialt 
ansvar är främst miljö och människor. Detta gäller både på internationellt, nationellt och 
lokalt plan. I miljö ingår klimatförändringar, koldioxidutsläpp, skogsbruk med mera. Under 
kategorin människor hör exempelvis arbete mot barnarbete, produktsäkerhet och 
arbetsförhållanden.

Gällande kännetecken för samspel med läsaren, så uppmanas läsarna på många ställen i 
texterna att läsa mer och därmed skaffa sig mer kunskap i ämnet. Exempel på detta är när 
läsaren uppmanas att ladda ner broschyren ”Människor & Miljö”, som handlar om vad IKEA 
gör för att ta ansvar för dessa två faktorer i sitt arbete, med orden ”Läs eller ladda ner 
broschyren”. Ett annat exempel är länken ”Läs mer om BCI”, som handlar om IKEA:s Better 
Cotton Initiative”. Även detaljer som orden ”Vad söker du?” över listan med klickbara flikar 
visar på ett visst samspel med läsaren.

Ingen tydlig information går att finna angående huruvida IKEA tänker utveckla sitt sociala 
ansvar till andra områden än de som för närvarande tas upp på webbplats. Däremot finns 
information om att de vill förbättra och utveckla den redan befintliga verksamheten, vilket 
märks bland annat genom meningar såsom denna: 

”Vi har för avsikt att medverka till att förhindra klimatförändringar genom att 
förbättra vår övergripande energieffektivitet och minska våra utsläpp av 
växthusgaser.”

Även detta är en typ av utveckling som driver genren framåt, men innebär inga 
banbrytande nyheter eller nya områden för corporate social responsibility. 

6.2 H&M

Analysen kring H&M:s CSR-texter på företagets webbplats baserar sig på den information 
som var publicerad 14-15 november 2008. Den information på H&M:s webbplats som 
relaterar till företagets sociala ansvar kallas för ”Företagsansvar”. Det talas även om ”respekt 
för miljö” samt ”respekt för mänskliga rättigheter” som beteckningar för företagets CSR-
aktiviteter. På H&M:s webbplats finns även kortfilmer, som handlar om företagets sociala 
ansvar, där benämningen ”social responsibility” används.

H&M:s sektion ”Företagsansvar” inleds med följande: 

”Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är 
också en viktig förutsättning för att H&M ska växa med fortsatt god 
lönsamhet. Här förklarar vi hur vi gör det.”

Den avgränsning som görs skulle därmed kunna sägas vara miljö och människor, men detta är 
en vag avgränsning då de flesta aktiviteter inom socialt ansvar kan placeras under någon av 
dessa kategorier. Huvudkategorin ”Företagsansvar” har en del underkategorier. 
Underkategorierna är ”Arbetsförhållanden i leverantörskedjan”, ”Miljö”, ”Produktansvar” 
samt ”Oberoende kontroll”. Samtliga kategorier leder till informationstexter om respektive 
område.

Som underkategorierna antyder så ägnar sig H&M åt socialt ansvariga aktiviteter under i 
huvudsak fyra avdelningar. Den första, ”Arbetsförhållanden i leverantörskedjan”, beskriver 
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hur H&M har utarbetat riktlinjer för vilka leverantörer de väljer att köpa produkter ifrån. 
Dessa behandlar arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och 
fackföreningsfrihet. Kontrollanter granskar regelbundet leverantörernas fabriker. Den andra 
underkategorin, ”Miljö”, behandlar miljökrav på leverantörerna, riktlinjer för tygframställning 
och hållbarhetspolicy. Leverantörerna granskas även här. Nästa underkategori, 
”Produktansvar”, står för att H&M ska erbjuda kläder och accessoarer av bra kvalitet och med 
god säkerhet. Plaggen genomgår en rad kontroller, där exempelvis blixtlåstest, flamtest, 
kemikalietester och tvättester genomförs. Alla smycken och metalldetaljer nickeltestas även.
Den fjärde och sista kategorin, ”Oberoende kontroll”, beskriver H&M:s medlemskap i FLA, 
Fair Labor Association, som oberoende granskar företagets verksamhet med avseende på 
arbetares rättigheter och arbetsvillkor. H&M har även flera samarbetspartner. Bland annat 
samarbetar de med UNICEF för att förbättra förhållanden vid bomullsproduktion genom BCI, 
Better Cotton Initiative. H&M är anslutna till Fur Free Alliances som verkar för pälsfria 
butikskedjor. Ett samarbete med WaterAid finns också, då H&M säljer en specialdesignad 
bikinikollektion där 10 % av intäkterna går till vatten-, sanitets- och hygienprojekt runt om i 
världen.

Det kan antas att texterna angående CSR som står att finna på H&M:s webbplats syftar till att 
informera företagets kunder om den verksamhet som finns på området. Funktionen som fylls 
blir därmed att visa hur visioner och mål arbetas efter. H&M:s vision är att företagets 
verksamhet ska bedrivas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt och att 
respekt för mänskliga rättigheter är en del av denna verksamhet. Det sociala ansvaret spelar en 
roll för företagets övergripande målsättningar. De texter som finnes om socialt ansvar på 
webbplatsen kan antas vara riktade mot H&M:s kunder, potentiella kunder eller andra 
intresserade som till exempel investerare och leverantörer. Texterna är skrivna på ett 
lättförståeligt språk utan att innehålla facktermer eller andra ord som kan vara svåra för 
läsaren att ta till sig utan specifik förförståelse. En del faktabakgrund kan dock behövas i vissa 
avsnitt, vilket inte ges i nuläget. Exempelvis, i stycket ”Om bomull från Uzbekistan” beskrivs 
hur H&M arbetar med bomull som kan ha producerats i Uzbekistan, dock ges ingen 
bakgrundsinformation till vad som är problemet med just detta land. Detta blir läsaren nyfiken 
på eftersom inget annat land utpekas speciellt på webbplatsen som Uzbekistan görs i det här 
fallet.

CSR-texterna om H&M:s verksamhet finns som en egen rubrik vid namn ”Företagsansvar”, 
som är placerad i anslutning till ”Om H&M”-avsnittet. ”Företagsansvar” sätts i ett större 
sammanhang redan i sektionens inledningstext:

”Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en 
viktig förutsättning för att H&M ska växa med fortsatt god lönsamhet.”

Därmed knyts satsningen på socialt ansvar direkt ihop med företagets övergripande 
målsättningar och visioner.

Som tidigare nämnt så är övergripande teman för H&M:s CSR-verksamhet i huvudsak
miljöfrågor samt människor, främst i form av arbetares rättigheter i andra delar av världen 
samt säkerhet för de kunder som använder sig av företagets produkter. Exempelvis gäller 
detta barnarbete. Miljöfrågorna refererar i huvudsak till bomullsproduktion, miljökrav på 
leverantörer och transporter.
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En del av texterna på H&M:s webbplats visar på ett samspel med sina läsare.  Första exemplet 
finns på sektionens förstasida. Det är en frågeruta vid namn ”Påverka oss” med frågan ”Vilket 
betyg ger du H&M:s CSR-rapport för 2007?” där alternativen är en skala från 1 till 5, 
bristfällig till utmärkt. Detta tyder på att företaget är intresserade av sina kunders åsikter om 
hur de sköter sin sociala verksamhet. Orden ”Påverka oss” uppmanar läsarna att agera. 
Meningar såsom ”Här får du svar på dina frågor om H&M” och ”Här hittar du H&M:s CSR-
rapport” visar på ett samspel med läsaren. Andra meningar visar dock inte på ett direkt 
samspel och inte heller på en klar inriktning av målgrupp. Detta är till exempel ”Kvalitet för 
H&M är att vi ska uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar på våra produkter”. 
Här hade texten på ett tydligare sätt kunnat riktas mot läsaren, som ofta är kunden, genom att 
meningen istället formulerats som följer: ”Kvalitet för H&M är att vi ska uppfylla eller 
överträffa era förväntningar som kunder på våra produkter”.

Under kategorin ”Arbetsförhållanden i leverantörskedjan” finns ytterligare en flik; ”Mot 
förbättrade förhållanden”. Där redogör H&M för hur långt företaget har kommit i sitt arbete 
för att förbättra arbetsförhållandena i fabrikerna hos sina leverantörer. Texten behandlar alltså 
utveckling. I formuleringen ”Mot förbättrade förhållanden” är det underförstått att ett mål är 
att hela tiden förbättra sitt arbete för att på så sätt bidra till bättre förhållanden för de som 
arbetar för företagets leverantörer runt om i världen.

6.3 SAS Sverige

Analysen baserar sig på information inhämtad från SAS Sveriges webbplats 15-16 november
2008. De sektioner på SAS Sveriges webbplats som faller under CSR benämns som 
”Hållbarhetsarbete”, ”Hållbarhet” och även ”Miljöarbete”. Ytterligare en benämning inom det 
sociala området är ”Sponsring”. Inget klart samlingsnamn finns för dessa olika benämningar 
på webbplatsen. Några uttryckliga avgränsningar av den sociala verksamheten görs inte
heller. Den sektion som kan sägas beskriva SAS Sveriges CSR-arbete ligger som en 
underkategori till ”Om oss”, den övergripande beskrivningen av SAS Sveriges arbete. Ingen 
inledning ges i underkategorin ”Hållbarhetsarbete” med beskrivning av vad företaget anser 
vara socialt ansvar eller hur de arbetar med området. Avgränsningar får läsaren senare själv 
avgöra. Enligt min åsikt görs en avgränsning som enbart innefattar miljö i det sociala 
ansvaret. Området ”Sponsring” finns också, men kopplas inte direkt till området 
”Hållbarhetsarbete”, utan är också den en underkategori till ”Om oss”. Den största 
underkategorin till ”Hållbarhetsarbete” är kompensation av koldioxidutsläpp. Informationen 
som finns på webbplatsen antyder att den största delen av SAS Sveriges miljöarbete behandlar 
just denna kategori. De underkategorier som kan identifieras inom miljöområdet är 
”Koldioxidutsläpp” och ”Gröna inflygningar”. Ytterligare en underkategori, utan direkt 
koppling till ovan nämnda miljöfrågor, är ”Sponsring”.

Den verksamhet som presenteras är arbetet med att minska koldioxidutsläpp. Resenärer kan 
kompensera det koldioxidutsläpp som deras flygresa ger upphov till genom att ge ett 
ekonomiskt bidrag till olika projekt som arbetar för att ersätta fossila energikällor med 
förnyelsebara källor. Vad gäller ”Gröna inflygningar” beskrivs det som ett arbete att minska 
företagets miljöpåverkan. En grön inflygning innebär att planet glidflyger den sista sträckan 
innan landning, vilket innebär att planet förbrukar ungefär 100 kilo mindre bränsle. Omräknat 
i koldioxidutsläpp motsvarar den mängden bränsle cirka 300 kilo koldioxid. Avdelningen 
”Sponsring” beskriver att SAS Sverige använder sponsring för att skapa aktiviteter för kunder, 
anställda, partners med flera, i syfte att bidra till en mer aktiv vardag för de som på olika sätt 
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kommer i kontakt med SAS. Sponsringar görs främst på nationellt och lokalt plan, men också 
i Norden eller mer internationellt. På nationellt plan sponsras bland annat Sagohuset 
Junibacken, Barnens Vasalopp och Svenska Skidförbundet. På internationell nivå sponsras 
främst Rädda Barnen. SAS Sveriges CSR-avdelning på företagets webbplats är relativt sett 
inte så omfattande, då den endast innehåller en sida med endast ett fåtal klickbara länkar. De 
flesta av dessa länkar leder till koncernens webbplats och alltså inte fullt ut kan sägas tillhöra 
SAS Sveriges presentation av sin verksamhet inom området socialt ansvar.

Funktionen som fylls av CSR-arbetet är att uppfylla en del av SAS Sveriges visioner och mål.
Exempel på dessa är SAS miljöarbete, att stödja utvecklingen av en ny och miljövänlig 
teknik, samt att engagera sig i olika verksamheter i samhällen där de verkar i syfte att skapa 
goda relationer.  En annan funktion kan antas vara att informera företagets kunder om vad 
SAS Sverige gör för att ta sitt CSR-ansvar. Texterna kan antas vara riktade mot SAS Sveriges 
kunder, potentiella kunder eller andra intresserade såsom investerare och leverantörer, med 
avsändaren SAS Sverige som företag. Vissa förkunskaper gällande miljöpåverkan kan 
behövas hos läsaren då denne ska läsa och tillgodogöra sig texterna på SAS Sveriges 
webbplats. Det behöver inte vara uppenbart för alla vad koldioxidutsläpp är för något och 
vilken miljöpåverkan detta för med sig. Bakgrundsinformation ges inte av företaget i 
anslutning till texterna. Läsaren slängs direkt in i ämnet, kanske beroende på det 
komprimerade utrymmet som CSR-verksamheten beskrivs på, utan någon inledning i ämnet. 
Därmed behövs vissa förkunskaper hos läsaren i ämnet.

Sektionerna om miljöpåverkan samt om sponsring på SAS Sveriges webbplats är knutna till 
ett större sammanhang då de är en underkategori till kategorin ”Om oss” som beskriver 
företaget på flera områden. Sektionen ”Hållbarhetsarbete” länkar även till andra delar av 
webbplatsen, andra områden av företaget, exempelvis genom ”Utsläppskalkylatorn” dit 
ingångar även finns på sidor där kunderna bokar sina flygturer.

Det tema som redogörs för under SAS Sveriges ”Hållbarhetsarbete” är uteslutande miljö. 
Klickar läsaren sig vidare med hjälp av de länkar som går att finna på SAS Sveriges 
webbplats så hamnar denne dock på webbplatsen tillhörande SAS Group, koncernen i vilken 
SAS Sverige ingår. Underkategorin ”Sponsring” visar på ett socialt engagemang hos 
företaget, men detta ges inte så stort utrymme på webbplatsen. Där finns även ett stycke vid 
namn ”Business Relations”, vilket redogör för etiskt ansvar gentemot kunder och 
affärspartners. Det finns en policy som bland annat slår fast att mutor inte är tillåtet. Detta kan 
ses som en form av CSR också, men det nämns inte alls på SAS Sveriges webbplats.

”Räkna ut och kompensera ditt utsläpp här” är ett kännetecken på hur texterna om socialt 
ansvar på SAS Sveriges webbplats samspelar med läsaren. Ett annat exempel är:

”Frågor om SAS Sveriges hållbarhetsarbete? Har du frågor, kontakta Lars 
Andersen på SAS Sveriges Informationsavdelning.”

Dessa är exempel på hur läsaren uppmanas att söka kontakt vid funderingar, och även hur 
denne själv kan undersöka hur stort koldioxidutsläpp som inplanerade flygturer kommer att 
orsaka. Läsaren uppmanas där också att kompensera för sin miljöpåverkan, vilket kan antyda 
att företaget vill engagera sina läsare och få dem att hjälpa till med det de kan.

När det gäller utveckling, står följande att läsa på förstasidan av SAS Sveriges CSR-sektion: 
”Sedan mitten av 1980-talet har SAS arbetat kontinuerligt mot en hållbar utveckling”. Inget 
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antyder att företaget planerar att sluta med detta, snarare tvärtom så läsaren får ett intryck av 
att företaget har en lång tradition av att arbeta med denna typ av frågor. Under kategorin 
”Gröna inflygningar” står följande att läsa: ”Inom SAS Sverige pågår det ett kontinuerligt 
arbete för att utvecklas i en hållbar riktning”. Detta understryker att företaget satsar på att 
utveckla sitt hållbarhetsarbete även in i framtiden. På samma sida klargör SAS även att de vill 
ligga i framkant när det gäller att utveckla arbetet mot miljöpåverkan. Några planer på 
utveckling av företagets CSR-arbete in på andra områden nämns inte. 

6.4 Skanska

Denna analys gällande Skanskas CSR-arbete baserar på information inhämtad från Skanskas 
webbplats 16-17 november 2008. Skanska använder sina tre områden för CSR-arbetet, 
”Miljö”, ”Arbetsmiljö” och ”Mångfald” som benämningar. Även ”Arbetsmiljöarbete”
förekommer för att beskriva den verksamhet som kan kopplas till socialt ansvariga aktiviteter.
Klara och uttryckliga avgränsningar för vad som specifikt ingår i Skanskas sociala ansvar som 
företag saknas i informationen på deras webbplats. På första sidan av sektionen ”Om oss” står 
”Miljöarbetet är en prioriterad fråga inom Skanska” samt ”Säkra rutiner och arbetssätt är 
något vi strävar efter; och det sammanfattar vad vi på Skanska menar när vi talar om vårt 
arbetsmiljöarbete”. Det skulle därmed kunna tolkas som att miljö och arbetsmiljö är de 
huvudsakliga områdena för Skanskas CSR-arbete. De största kategorierna för Skanskas CSR-
arbete är ”Miljö”, ”Arbetsmiljö” och ”Mångfald”. Dessa har i sin tur underkategorier. Till 
”Miljö” hör ”Energi och klimat”, ”Material” samt ”Flora/fauna ekosystem”. Till 
”Arbetsmiljö” hör underkategorin ”Hälsa”. ”Mångfald” står för sig själv, det vill säga att inga 
underkategorier hör till detta område.

Jag kommer nu att gå igenom den av Skanskas verksamhet som är relaterad till socialt och 
miljömässigt ansvar i turordning i enlighet med de tre huvudsakliga kategorierna. Först ut är 
kategorin ”Miljö”, där Skanska vill bidra till en hållbar utveckling för miljön. Miljömedvetna 
medarbetare eftersträvas som en följd av detta, vilket är anledningen till att Skanskas personal 
kontinuerligt utbildas på området samt uppmuntras till att leva miljövänligt även som 
privatpersoner. Gällande underkategorin ”Energi och klimat” redogör företaget för de åtgärder 
de vidtar för att minska sin energiförbrukning. Exempel på dessa åtgärder är att bygga fler 
energieffektiva kontor och lokaler, att bygga bostäder med lågt energibehov samt utbildning 
av alla lastbilschaufförer i energisparsamt körsätt. I stycket ”Material” berättar Skanska att de 
arbetar för att driva utvecklingen mot bättre byggmaterial, bland annat genom en 
kemikaliedatabas där kemikalier som används vid byggnationer utvärderas. Samarbete finns 
med ByggaBoDialogen, där miljöklassning av byggnader arbetas med. Skanska arbetar även 
med Uniqhus, Svanen-märkta villor, där höga krav ställs på bland annat val av byggmaterial.
Gällande ”Flora/fauna ekosystem” beskriver företaget sin målsättning att minska mängder 
avfall och istället använda avfallet till andra verksamheter. Ett exempel ges i form av att ge 
jord till bönders åkrar istället för att köra den till deponin. Därmed minskade kostnader för 
transporter och utsläpp. För detta projekt fick Skanska Sveriges Miljöpris 2007.

Kategorin ”Arbetsmiljö” handlar om hur Skanska arbetar med ett säkert arbetssätt och för att 
ge personalen goda förutsättningar att trivas med sitt arbete. Personal får bland annat gå en 
utbildning i säkerhet vid arbetsstarten. Skanska gör också utredningar vid olyckshändelser för 
att förhindra att de händer igen. Underkategorin ”Hälsa” innebär välmående hos personalen. 
Åtgärder för att främja detta är bland annat utvecklingssamtal, hälsoundersökningar samt att 
uppmuntra medarbetarna till ett aktivt liv även på fritiden.
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”Mångfald” som kategori behandlar Skanskas syn på människor som individer och med olika 
skillnader och likheter. Det ska finnas mångfald i företaget när det gäller kön, etnisk 
tillhörighet och utbildningsbakgrund. De är därför verksamma för att attrahera människor med 
olika bakgrunder till sin personalstyrka.

Ett av Skanskas mål uppges att vara att företaget ska vara branschledande inom hållbar 
utveckling. Detta gäller i första hand arbetsmiljö, etik och miljö. Ett mål är att kunder som vill 
ha grönt byggande ska se Skanska som ett naturligt val. Här fyller information om Skanskas 
CSR-arbete en klar funktion, även om detta inte uttrycks i ord i de texter som finns 
publicerade på webbplatsen. Ett lättillgängligt språk används i texterna i fråga. En viss 
förförståelse kan dock behövas för att helt kunna tillgodogöra sig texten. Ett exempel på detta 
är projektet som tidigare nämnts, där den överblivna jorden från en byggnation användes till 
närliggande åkrar. Här kan förlopp såsom att ”köra jorden till deponi” vara svårförstådda för 
den som inte är insatt i någon större utsträckning. Ord som livscykelkostnader och byggavfall 
kan vara svåra att förstå fullt ut för den som inte ofta kommer i kontakt med dessa ord. Här 
hade bakgrundsinformation kunnat finnas med fördel. Avsändaren av texten är företaget, 
troligen genom en informationsansvarig eller genom informatörer, där kunder, potentiella 
framtida kunder samt övriga intressenter är troliga att vara textens mottagare. Andra 
mottagare kan även vara andra intresserade, exempelvis investerare och leverantörer.

Skanskas CSR-texter är placerade i sammanhanget informationssektion om det egna företaget. 
Som nämnt tidigare i analysen integreras Skanskas CSR-verksamhet redan tidigt i form av en 
beskrivning av vilka mål och visioner som företaget arbetar för. Ett mål är att Skanska ska 
vara ett naturligt val för de kunder eller potentiella kunder som värnar om grönt byggande, 
varför det blir en naturlig del av Skanskas verksamhet att ägna sig åt olika sociala 
verksamheter och miljöfrågor. Därmed får läsaren en helhetsbild av Skanskas verksamhet och 
se den knuten till CSR-verksamheten. Teman för Skanskas CSR-arbete är som tidigare nämnt
i första hand miljö och arbetsmiljö. Ett tredje tema är mångfald, men detta är ett mindre 
område som inte ges utrymme i samma utsträckning som de två övriga kategorierna.

Det finns exempel på uppmaningar till läsaren från företaget, till exempel ”Läs också om 
projekt” och ”Läs mer”. I övrigt finns få tecken på samspel mellan sändare och mottagare. 
Texterna hade kunnat riktas ytterligare mot kunderna som mottagare om formuleringar som 
till exempel ”Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hitta nya lösningar som gör att 
vi och våra kunder bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling” istället hade uttryckts på 
följande vis: ”Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hitta nya lösningar som gör att 
vi och ni som kunder bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling”.

Skanska hävdar i stycket ”Mångfald” att de som företag tjänar mer på att ha olika typer av 
människor i sin arbetsstyrka. Underförstått går att utläsa av texten att företaget utvecklar sig 
genom att satsa på mångfald när det gäller kön, etnisk bakgrund och utbildningsnivå. När det 
gäller miljön, sker utbildning av Skanskas medarbetare kontinuerligt. Detta innebär en 
utveckling trots att personalstyrkan delvis byts ut i takt med tiden. Dock ges inga antydningar 
på att företaget vill utveckla sitt sociala ansvar in på nya områden.

6.5 Volvo Personvagnar

Denna analys av Volvo Personvagnars CSR-arbete gör med hjälp av information publicerad 
på Volvos webbplats 17 november 2008. Det som kan kännetecknas som beskrivningar av 
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Volvo Personvagnars CSR-arbete återfinns under rubriken ”Upplev Volvo”. ”Omsorg om 
miljön” och ”Miljöansvar” används också. ”Säkerhet” är även ett genomgående tema.
Uttryckliga avgränsningar för vad Volvo Personvagnars sociala arbete ska innebära framgår 
inte på företagets webbplats. Huvudrubrikerna är emellertid ”Miljö” och ”Säkerhet” vilka då 
får antas utgöra en viss avgränsning. Underkategorierna som hör till området ”Miljö” är 
”Insidan”, ”Rörelse” samt ”Livscykel”. Till ”Säkerhet” hör kategorierna ”Förebygga 
olyckor”, ”Minska skador” och ”Flytta gränser”. Båda sektionerna innehåller även länkar till 
Volvos internationella engelskspråkiga webbplats, vilken inte tas med i beräkningen här då 
analysen görs av Volvo Personvagnars svenska webbplats.

Vad gäller verksamhet och miljö ägnar sig Volvo Personvagnar åt projektet DRIVe, vilket 
sammanfattar företagets samlade arbete för att minska deras bilars påverkan på miljön.
Verksamheten i det projektet innebär ”allt från design, forskning och produktion, till 
kommunikation, försäljning och tjänster”. I ”Insidan” menas detta miljön inuti bilen; 
miljövänliga material, allergifilter och kromfritt läder. ”Rörelse” innebär miljöansvar vid 
körning, det vill säga bränsleeffektivitet, powershift, flexifuelbilar, Volvo recharge och Volvo 
Efficiency Concept. Under kategorin ”Livscykel” berättar Volvo att deras bilar konstrueras 
för 85 % återanvändning. Det handlar om att se skrot som resurser samt att skapa ”rena 
fabriker” genom att minska lösningsmedelutsläpp och utsläppen av potentiellt farliga ämnen 
som fosfor, krom, nickel och zink. Volvo ägnar sig även åt Volvo Adventure International 
Awards, en internationell tävling för unga miljökämpar i åldern 10 till 16 år. Projektet stöds 
av FN:s miljöprogram.

Till kategorin ”Säkerhet” hör även dit olika verksamheter. Volvo Personvagnar eftersträvar att 
använda den senaste säkerhetstekniken i sina bilar samt att se till att företagets kunder är 
informerade om och uppmärksamma vad det gäller säkerhetsfrågor. ”Förebygga olyckor” 
behandlar just detta. ”Minska skador” handlar om att bilolyckor inte nödvändigtvis behöver 
innebära personskador. Till detta hör utvecklandet av tre-punkts bilbältet och utförandet av 
älgtester på samtliga bilmodeller, det vill säga undersökande av bilens motståndskraftighet vid 
krocker med älgar. I ”Flytta gränser” berättar företaget om sin olycksforskning, där företaget 
har en haverikommission som analyserar olyckor för att kunna komma med innovativa 
lösningar som kan förbättra säkerheten för bilförare. Målet med detta är att vara ledande inom 
bilsäkerhet.

Följande mening visar på vilken funktion miljöarbete kan tänkas fylla för Volvo 
Personvagnar: ”Omsorgen om miljön är ett ständigt skiftande uttryck för Volvos mål att både 
skydda och prisa livet”. Företaget säger sig även ha en vilja att orsaka allt mindre påverkan på 
miljön. Funktionen som kan antas fyllas med att företaget ägnar utrymme åt ämnet på sin 
webbplats är att informera sina kunder och övriga intresserade för att skapa en viss sorts 
image. Sändaren är Volvo Personvagnar och mottagarna kan vara företagets kunder, 
potentiella kunder och övriga intresserade av företagets verksamhet, såsom investerare eller 
leverantörer. Då bakgrundsinformation inte ges i någon större utsträckning kan en del
förkunskaper krävas hos läsaren för att denne ska kunna tillgodogöra sig texten fullt ut. I 
underkategorin ”Bränsleeffektivitet”, i sektionen ”Miljö”, skrivs följande: ”Volvo ägnar stor 
kraft åt att sänka bränsleförbrukningen hos sina konventionella bensin- och dieselmotorer och 
därmed sänka de totala CO2-utsläppen för hela modellsortimentet”. Alla läsare behöver inte 
vara bekanta med vad CO2 är. Ord som powershift och flexifuelbilar är inte heller helt 
vanliga i vardagen för de flesta människor, utan hör snarare hemma bland facktermer inom 
fordonsindustrin. Volvo Personvagnars CSR-relaterade texter återfinns under rubriken 
”Upplev Volvo” i anslutning till rubriken ”Om Volvo”. Texterna i fråga integreras väl med 
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den övriga webbplatsen i och med förankringen till företagets visioner och målsättningar. Ett 
mål är för Volvo Personvagnar är att värna om miljön och erbjuda sina kunder säkra bilar. Det 
blir då en naturlig del av företagets verksamhet att ägna sig åt miljöfrågor och 
säkerhetsutvecklande forskning, som även sätter satsningarna i ett sammanhang.

De två övergripande teman som finns inom Volvo Personvagnars CSR-verksamhet är miljö 
och säkerhet. Huruvida säkerhet kan klassificeras som en del av företagets aktiviteter 
kopplade till CSR kan dock diskuteras, eftersom säkerhet även är en del av företagets 
affärsidé, nämligen att erbjuda säkra bilar till sina kunder.

Formuleringar såsom ”Ta reda på mer” och ”Vi är stolta över att ha varit ledande inom 
bilsäkerhet i över sjuttio år. Vill du veta hur – och varför – vi kommer att fortsätta att vara det 
under de kommande sjuttio åren?” uppmanar läsaren att lära sig mera om de olika områdena 
och pekar på ett samspel med läsaren. På Volvo Personvagnars webbplats används också 
många bildspel. Bildspel är generellt sett mer tilltalande för webbplatsers besökare än vad 
meterlängder med text är, så detta kan även ses som ett tecken på samspel med läsaren. Även 
musik används i samband med presentationerna, vilket även det är en attraktionskälla för 
läsaren. Musiken är lugn och harmonisk och innehåller ljud från naturen såsom fågelkvitter. 
Detta ger en speciell känsla och bidrar till syftet med informationen, det vill säga att 
informera om Volvo Personvagnars miljövänliga aktiviteter och övrig verksamhet kopplat till 
socialt ansvar.

”Sedan vår lackering i Torslanda utnämndes till världens renaste 1991 har vi arbetat med att 
minska våra lösningsmedelsutsläpp…” skriver Volvo Personvagnar i sitt avsnitt om miljö. I 
och med formuleringen kan det antas att denna utveckling är något som företaget kommer att 
fortsätta att arbeta med även framöver. Även forskningen kring säkerheten i Volvo 
Personvagnars bilar är ett kontinuerligt projekt. Dock finns ingen information angående 
huruvida företaget planerar att utöka sin CSR-verksamhet in på andra områden som 
exempelvis det sociala vad gäller globala förhållanden med mera.

6.6 TeliaSonera

Här följer analysen av TeliaSoneras webbplats i enlighet med studiens kategorier. Analysen 
baseras på informationen som var publicerad på webbplatsen 19 november 2008. TeliaSonera 
använder benämningen ”CR” på sin CSR-verksamhet, vilket är samma förkortning men utan 
ordet ”social” i. Alltså, corporate responsibility är samlingsnamnet som används av 
TeliaSonera, och även ”Sponsring” betecknar denna typ av verksamhet. ”Ansvarsfullt 
företagande” är också ett begrepp som används.

Informationen på TeliaSoneras webbplats om den socialt ansvariga verksamheten som 
företaget i fråga ägnar sig åt är mycket begränsad. I kategorin ”CR” finns endast totalt två 
sidvisningar och under kategorin ”Sponsring” uppgår antalet sidvisningar enbart till fem 
stycken. Avgränsningarna är därmed även de begränsade. I texten hörande till ”CR” går det 
att utläsa att TeliaSonera strävar efter att vara en ”god samhällsmedborgare genom ett etiskt 
och ansvarsfullt agerande och genom att stödja en hållbar utveckling på marknaden och 
arbetsplatsen, för miljön och i samhället i stort”. De avgränsningar som ges här är alltså 
marknad och arbetsplats, miljö och samhälle, vilket kan omfatta många olika verksamheter 
och därför inte är tillfredsställande avgränsningar. Det finns en underkategori till sektionen 
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”CR”; ”Affärsetik”. Underkategorierna i sektionen ”Sponsring” är uppdelade i de länder i 
vilka sponsringen sker, det vill säga Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Verksamheten som beskrivs i ”CR”-texten är av olika slag. Företaget menar att 
telekommunikation i sig är miljövänligt eftersom det ersätter resande och fysiska produkter. 
”Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och grundläggande ILO 
konventioner ligger till grund för TeliaSoneras policys” står att läsa. Under ”Affärsetik” radas 
regler upp som företaget följer i sina affärer. Dessa behandlar till exempel respekt, följa 
nationella och internationella lagar om konkurrens och att gåvor av ett begränsat värde endast 
får tas emot. Dock ges inga konkreta beskrivningar på vad företagets CR-verksamhet innebär 
i praktiken. Vad gäller ”Sponsring” är exemplen dock mer klara, och läsaren får veta att 
TeliaSonera i Sverige sponsrar Melodifestivalen, Dreamhack, golfturneringar och tidigare 
Tomas Ledin Sommarturné. I Norge sponsras SOS Barnbyar, i Finland unga friidrottsstjärnor 
och Eurovision Song Contest 2007 som hölls i Helsingfors, samt i Danmark sponsrar 
företaget Danska Röda Korset.

Funktionen som informationen om TeliaSoneras CR-verksamhet och sponsring kan tänkas 
fylla är att bidra till att läsare och andra intresserade av företaget kan få kunskap även om 
denna del av företagets verksamhet. Verksamheten i sig fyller även en funktion i och med att 
det uppfyller de målsättningar och visioner som företaget arbetar efter och beskriver i övriga 
delar av sin webbplats. I avsnittet ”Sponsring” skriver företaget även ”TeliaSoneras 
sponsringsaktiviteter syftar till att stärka våra relationer till kunderna och samhället”, vilket 
stödjer den hypotesen. Sändare av texterna är TeliaSonera som företag, troligen genom en 
informationsansvarig eller genom informatörer på företaget. Mottagare av texterna är troligen
de kunder, potentiella kunder och övriga intresserade, investerare eller leverantörer, som 
väljer att söka informationen på företagets webbplats. Språket som används i texterna i fråga 
är relativt enkla att förstå för den läsare som inte besitter kunskaper i facktermer inom 
telekommunikationsområdet. En del ord och begrepp kan dock vara svåra att förstå fullt ut 
som exempelvis ”interaktiv mobil bredbandstjänst” och ”telehemligheten”. 
Bakgrundsinformation finns alltså inte att finna i tillfredsställande utsträckning på 
TeliaSoneras webbplats.

Texterna som är intressanta för denna analys återfinns under rubrikerna ”CR” och 
”Sponsring” som är placerade under rubriken ”Om TeliaSonera”. Detta är alltså 
sammanhanget. Som tidigare nämnt inleds TeliaSoneras CR-text med följande stycke:

”TeliaSonera strävar efter att vara en "god samhällsmedborgare" genom ett etiskt 
och ansvarsfullt agerande och genom att stödja en hållbar utveckling på marknaden 
och arbetsplatsen, för miljön och i samhället i stort”

Redan här sätts CR-verksamheten i ett större sammanhang och perspektiv genom att länkas 
till företagets mer övergripande mål och visioner. De teman som kan sägas finnas med 
anknytning till social verksamhet på TeliaSoneras webbplats är CR, corporate responsibility, 
vilken beskrivs omfatta arbetsplats, miljö och samhälle, samt sponsring, det vill säga de 
aktiviteter i samhället som företaget har valt att stödja ekonomiskt.

Det finns inte så många kännetecken för samspel med läsaren på de studerade texterna på 
TeliaSoneras webbplats. Detta kan dock bero på att dessa texter inte är så omfattande 
generellt sett. De tecken som finns är ”Läs mer om TeliaSonera Sveriges arbete med miljö 
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och hållbar utveckling”, ”Kontakta oss” och ”För att kunna hantera din förfrågan om 
sponsring på ett professionellt sätt, ber vi dig att först testa din idé här”.

Inga planer på utvecklingar in på nya områden med anknytning till CSR beskrivs i 
analyserade texter på TeliaSoneras webbplats, och det finns heller ingen anledning att tro att 
den verksamhet som redan bedrivs i dagsläget kommer att avvecklas inom den närmsta 
framtiden.

6.7 Vattenfall

Följande analys om Vattenfalls CSR-arbete baseras på den information som fanns publicerad 
på företagets webbplats 20 november 2008. De beteckningar som Vattenfall använder för sitt 
CSR-arbete är ”Socialt ansvar” och ”Samhällsansvar”. Strävan efter en hållbar utveckling 
förekommer som en beskrivning. Även ”Sponsring” och ”Humansponsring” används som 
kännetecken på företagets sociala ansvarsverksamhet. Inga uttryckliga avgränsningar för 
Vattenfalls CSR-verksamhet görs i texterna. Genomgående är dock en strävan efter en hållbar 
utveckling, vilket skulle kunna ses som en form av avgränsning men då det mesta inom CSR 
kan räknas in i detta område är detta ingen uttömmande avgränsning. Miljö är ett stort CSR-
område för Vattenfall. Stycket ”Vårt ansvar” som är placerat i avdelningen ”Vår verksamhet” 
inleds med följande ord skrivna av företagets VD, Lars G Josefsson:

”Det är vår uppgift och vårt ansvar att arbeta för att utveckla energilösningar som 
överensstämmer med en hållbar samhällsutveckling. Det räcker inte att bara se till 
varje enskild energilösnings miljöegenskaper. Ett energisystem måste vara hållbart 
inte bara ur ett miljöperspektiv - det måste också vara hållbart ur ett socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Det måste kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.”

Detta stycke antyder, i och med referensen till kommande generationer, att Vattenfalls 
uppfattning om en hållbar utveckling även innefattar människor.

Vattenfalls webbplats är inte tydligt avgränsad när det gäller det som kan kategoriseras till 
CSR-området. Den underkategori som dock är tydlig är ”Miljö”, som har tillägnats en egen 
sektion under området ”Om Vattenfall”. Där ingår miljöpolicy, fokusområden och 
klimatförändringar. I kategorin ”Vår verksamhet”, som är placerad på samma nivå som 
”Miljö” finns dock ett antal underrubriker som tillhör CSR-området. Dessa underkategorier är 
främst ”Aktuella projekt”, ”Forskning och utveckling”, ”Vårt ansvar” samt ”Sponsring”.
Underkategorin ”Miljö” beskriver de miljörelaterade verksamheter som Vattenfall ägnar sig 
åt. Företaget säger sig vilja vara ledande inom miljöområdet och strävar efter en hållbar 
utveckling genom att hitta en balans mellan kunders behov, omsorg om miljö och en god 
ekonomi. I verksamheten med syfte att förebygga klimatförändringar handlar det om 
investeringar i effektivare vattenkraft, satsningar på förnyelsebara energikällor, investeringar i 
biobränslebaserad produktion med mera. De arbetar även med sitt CCS-projekt108, som är ett 
koncept för avskiljning och lagring av koldioxid från fossila bränslen. Verksamheter för en 
hållbar utveckling pågår även inom avfallshantering, vattenskydd, markanvändning, 
luftkvalitet, energieffektivitet samt magnetiska och elektriska fält. Dessa benämns av 
företaget som fokusområden. Vattenfall har även ett miljöråd vars funktion är göra det möjligt 
för företaget att alltid tillämpa bästa möjliga arbetssätt när det gäller miljöfrågor.

                                                
108 Carbon Capture and Storage.
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När det gäller de CSR-relaterade underkategorierna till ”Vår verksamhet”, syftar ”Aktuella 
projekt” till att beskriva de projekt som Vattenfall för närvarande arbetar med. Företaget 
arbetar med att förbättra miljösäkerheten i vattenkraftverk och att förstärka dammarna som 
hör till. Bland andra projekt beskrivs exempelvis elförsörjningen i Kiruna och undersökningar 
inför att bygga ett antal vindkraftverk i Forsmark som ett komplement till kärnkraftverket som 
är placerat där. I ”Forskning och utveckling” beskrivs de studier som företaget utför i sitt 
arbete. Till största delen är forskningen inriktad på att förbättra miljöegenskaperna hos de 
resurser som de redan använder i sin elproduktion. Hit hör forskning kring bland annat 
framtidens produktionsteknik, värmeteknik och energi ur havet. I stycket ”Vårt ansvar” 
berättar Vattenfall om att deras ansvar är att verka för en hållbar utveckling där de tar hänsyn 
till miljö och människor. Deras ambitioner är även en lönsam tillväxt, att vara ett föredöme 
för branschen och att vara en attraktiv arbetsgivare. Vattenfall använder sig även av 
sponsring, beskrivet i stycket ”Sponsring”, för att ta sitt samhällsansvar. De vill med dessa 
bidra till förbättringar och framgångar görs i samhället. Exempel på sponsringar är World 
Childhood Foundation, Svenska skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet. Företaget 
har även ett samarbete med National Geographic Society. Tillsammans driver de tävlingen 
”Kämpa för klimatet” där skolelever får tävla med sina idéer om en hållbar lösning för att 
förebygga klimatförändringar.

Eftersom det ingår i Vattenfalls målsättningar och visioner att verka för en hållbar utveckling 
fyller deras CSR-verksamhet en klar funktion, och den kopplingen förankras genomgående i 
texterna på företagets webbplats. Vattenfall beskriver även uttryckligen att de använder sig av 
sponsring för att skapa mötesplatser och stärka företagets relationer med kunder och 
medarbetare. Genom de projekt som sponsras uppfylls denna funktion. Information till kunder 
och potentiella kunder är en funktion som uppfylls när det gäller anledningar till att texterna 
finns publicerade på Vattenfalls webbplats. Sändare av texterna är Vattenfall som företag och 
mottagare kan antas vara företagets kunder, potentiella kunder samt övriga intresserade, vilka 
kan vara exempelvis leverantörer eller investerare. Min bedömning är att texterna är relativt 
lätta att ta till sig för den utomstående läsaren. En del ord och begrepp kan dock vålla vissa 
problem att förstå fullt ut för den som inte är insatt i ämnet i någon större utsträckning. 
Exempel på dessa kan vara inlandskraft, intelligenta nät, plug-in hybrider eller bullerfria 
zoner. Dessa ord kan vara svårförstådda för de som inte är insatta i branschens språk. Något 
utförligare förklaring av begreppen görs inte i texterna i fråga. Därmed kan vissa 
förkunskaper hos läsaren behövas för en fullständig tillgodogörelse av texterna ska kunna äga 
rum. I och med att förkunskaper krävs så finns alltså ingen bakgrundsinformation i ämnet 
tillgänglig på webbplatsen.

De CSR-relaterade texterna på Vattenfalls webbplats är placerade i sektionen ”Om 
Vattenfall”. Sammanhanget som CSR-texterna finns i är relativt fragmenterade. Miljöstycket 
är lätt urskiljbart, medan de övriga sektionerna som kan klassificeras som CSR-relaterade är 
utspridda och därmed inte lika lätta att identifiera. I samtliga av dess texter beskrivs dock i 
vilket sammanhang texten existerar, det vill säga hur informationen kan kopplas till 
Vattenfalls övergripande målsättningar och företagets vision. De teman som kan sägas finnas 
för Vattenfalls CSR-verksamhet är miljö och socialt engagemang där sponsring ingår som 
huvudaktivitet. Miljötemat omfattar främst företagets strävan efter en modell för hållbar 
utveckling.

Det finns en del tecken på samspel med läsarna i de CSR-relaterade texterna på Vattenfalls 
webbplats. Dessa är till exempel ”Ladda ner” och ”Följ med Eva på jobbet”. I sektionen 
”Miljö” finns även ett tydligt exempel på samspel med läsaren av texten. Ett eget stycke vid 
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namn ”Vad du kan göra” har ägnats åt att ge kunder och övriga läsare tips och råd på vad de 
kan göra i sin vardag för att spara energi i sitt hem och därmed i det stora hela bidra till en 
bättre miljö. Genom att ändra tilltalet till ”du” från att tidigare ha skrivit om ”våra kunder” 
skapas en mer direkt kommunikation som gör att läsare känner sig mer träffade av texten och 
därmed troligen mer benägna att ta den till sig. 

Vad gäller utveckling skriver Vattenfall i sin sektion ”Forskning och utveckling” följande:

”För att vi ska få ett så stort utbyte som möjligt av forskning och utveckling är vårt 
arbete till största delen inriktat på att förbättra miljöegenskaperna hos de resurser vi 
redan använder.”

Alltså satsar företaget på att utveckla redan befintliga metoder när det gäller miljö. Vad gäller 
utveckling in på andra CSR-områden såsom globala frågor finns ingen information.

6.8 Duni

Följande analys kring Dunis CSR-aktiviteter är baserad på den information som stod att finna 
på företagets webbplats 21 november 2008. Duni använder genomgående beteckningen 
”Socialt ansvar” som samlingsnamn för den verksamhet som kan klassificeras som CSR-
verksamhet. Inga uttryckliga avgränsningar av vad som ska kunna ingå i Dunis sociala 
ansvarsverksamhet görs på företagets webbplats. I det studerade styckets inledning kan det 
dock utläsas att ansvaret främst gäller för hur människor och miljö påverkas av verksamheten 
som företaget ägnar sig åt i sitt arbete. Människor och miljö kan därmed sägas vara en sorts 
avgränsning för vad som omfattas av företagets sociala verksamhet, dock ingår många 
områden inom dessa två definitioner vilket gör att det är svårt att få grepp om 
avgränsningarna som företaget har gjort här. De underkategorier som finns till rubriken 
”Socialt ansvar” är ”Uppförandekoder”, ”Miljö”, ”Affärsetik”, ”Principer för krisledning” 
samt ”Stöd välgörande ändamål”.

För att beskriva den CSR-relaterade verksamheten som Duni ägnar sig åt kommer jag att 
beskriva underkategorierna i tur och ordning. Den första är ”Uppförandekoder”. I denna 
sektion beskrivs hur företaget ska utföra sitt arbete, bland annat genom att följa nationell 
lagstiftning och tillverka produkter under etiskt acceptabla omständigheter. Företaget har en 
uppförandekod för sitt eget beteende och en för sina leverantörers beteende. I underkategorin 
”Miljö” säger sig företaget känna ett ansvar för miljön och att bedriva sin verksamhet på ett 
hållbart sätt. Det satsa bland annat på miljömärkning av företagets produkter. Den nordiska 
svansymbolen och den tyska märkningen ”der Grüne Punkt” används. ”Affärsetik” beskrivs 
vilka riktlinjer företagets medarbetare ska rätta sig efter vid affärer. Det handlar bland annat 
om att korruption inte är tillåtet, att medarbetare ska undvika att försätta sig i situationer där 
egna intressen kan komma i konflikt med Dunis intressen och regleringar kring vad som ska 
räknas som mutor respektive gåvor. I kategorin ”Principer för krisledning” avhandlas frågor 
kring hur kriser i företaget ska hanteras. Texten gör gällande att första prioritet är människors
säkerhet och information till dessa. Den sista underkategorin är ”Stöd välgörande ändamål”, 
där företaget berättar att de strävar efter att medverka i sammanhang som ligger i linje med de 
värderingar som de har. Detta gäller både sponsring och gåvor till välgörenhet. Dock ges inga 
exempel på projekt eller organisationer som Duni har gett stöd till.

Funktionen som de CSR-relaterade texterna på Dunis webbplats fyller är att informera om det 
sociala ansvar som företaget tar. Detta sociala ansvar är en del av Dunis målsättningar och 
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visioner, vilka beskrivs i texten, och därmed fyller den sociala verksamheten en funktion för 
företaget. Mottagare av informationstexterna på Dunis webbplats kan tänkas vara företagets 
befintliga kunder, företagets potentiella kunder samt övriga såsom investerare eller 
leverantörer. Avsändare är Duni som företag, troligen genom en informationsansvarig eller 
företagets informatörer. Texterna är relativt lättförståeliga och bör därmed inte vålla läsaren 
några större svårigheter vid avkodning. En del ord och begrepp kan dock kräva vissa 
förkunskaper hos läsaren för att denne ska kunna förstå texten fullt ut. Exempel på detta är 
ILO-konventionen, produktlivscykel och rapporteringskultur. Förklaring till dessa begrepp, 
bakgrundsinformation, ges inte heller i texterna i fråga.

Dunis CSR-relaterade informationstexter står att finna i sektionen ”Om oss”. Dunis sociala
ansvar sätts direkt i sitt sammanhang genom introduktionsstycket av texten:

”Dunis vision är att bli marknadsledande leverantör till hotell, restauranger och 
butiker av högkvalitativa lösningar för servering och hantering av mat och dryck. 
[...] Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också 
en viktig förutsättning för att Duni ska kunna förverkliga denna vision.” 

I och med att det sociala ansvaret hos företaget beskrivs som en förutsättning för att den 
övergripliga visionen ska kunna förverkligas, så blir det tydligt för läsaren i vilket 
sammanhang som den sociala ansvarsverksamheten finns i. De övergripande teman som finns 
för Dunis CSR-arbete är huvudsakligen miljö, uppförandekoder, affärsetik och sponsring eller 
stöd till välgörande ändamål.

Det finns endast få kännetecken för samspel med läsaren. Ett exempel är ”För frågor om 
uppförandekoden kontakta Quality & Product Safety Manager”, som då riktas till läsaren 
direkt för att uppmana denne att söka svar på sina frågor. I övrigt finns få exempel. Texterna 
riktas inte heller till kunderna i någon större utsträckning. Meningen ”Duni vill säkerställa att 
de produkter vi erbjuder våra kunder tillverkas under etiskt acceptabla omständigheter” skulle 
exempelvis kunna skrivas som ”Duni vill säkerställa att de produkter vi erbjuder er som
kunder tillverkas under etiskt acceptabla omständigheter” för att vara mer tydlig med sin 
målgrupp om detta önskas.

Följande står att läsa i den inledande texten angående Dunis sociala ansvar:

”Våra policys revideras regelbundet för att säkerställa ständig utveckling och 
förbättring gällande vårt ansvarstagande i sociala, miljö- och affärsmässiga 
sammanhang.”

Detta visar på att företaget ständigt utvecklas när det gäller sitt sociala ansvar på områden som 
sociala frågor, miljöfrågor samt frågor kring affärer. Dock finns ingen information kring 
huruvida Duni planerar att utöka sitt sociala ansvar in på andra områden, andra 
underkategorier, såsom exempelvis sociala frågor med mer global anknytning.

6.9 Sammanfattning av resultat

Efter att ha studerat texterna var och en för sig är det nu dags att sammanfatta resultaten från 
analyserna för att kunna besvara de frågor som ställts angående genren, informationstexter om 
CSR. Frågorna besvaras här enligt ordningen som beskrevs i metodkapitlet.
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1. Har genren ett särskilt namn?

Namn som används som rubrik för genren, informationstexterna om CSR på företagens 
webbplatser, varierar stort. Som har beskrivits ovan i analysen av webbplatserna i fråga, så 
har i princip alla företag olika benämningar på sina CSR-verksamheter. För det första varierar 
benämningarna i och med vilken huvudsaklig inriktning företagen har valt när det gäller sin 
CSR-verksamhet. SAS Sverige pekar huvudsakligen på miljöfrågor och använder därför 
benämningen ”Hållbarhetsarbete” i sina texter, medan exempelvis IKEA som satsar på CSR-
verksamhet inom fler områden än enbart miljö använder ett bredare samlingsnamn såsom 
”Vårt ansvar”. Samma som för IKEA gäller för H&M, som använder namnet 
”Företagsansvar”. Vad gäller TeliaSonera så är detta det enda företaget som valt att benämna 
sin CSR-verksamhet med det engelska ordet, om än i något annorlunda version, nämligen CR, 
corporate responsibility. Duni och Vattenfall har båda snarlikt valt att kalla sin CSR-
verksamhet för ”Socialt ansvar”, vilket är den försvenskade varianten av samma ord. Volvo 
Personvagnar har ett annat sätt att närma sig området genom att använda namnet ”Upplev 
Volvo” som rubrik till sina CSR-relaterade textområden. Det är en rubrik som sticker ut i 
samlingen av de analyserade företagen. Detta är inte ett helt tydligt namn för området, då det 
skulle kunna associeras till enbart lustfyllda delar av bilar, såsom körupplevelse, hastigheter 
och design. Det första som läsare tänker på när de ser rubriken ”Upplev Volvo” behöver inte 
nödvändigtvis vara miljö och säkerhet. Skanska skiljer sig även de från mängden genom att 
inte utse något samlingsnamn för sin CSR-verksamhet utan istället benämna de CSR-
relaterade områdena ”Miljö”, ”Arbetsmiljö” och ”Mångfald” var och en för sig.

2. Går det att avgränsa genren på olika sätt?

Inget av de studerade företagen har uttryckligen gjort avgränsningar för sin CSR-relaterade 
verksamhet i informationstexterna om CSR på sina respektive webbplatser. Enligt min 
tolkning har SAS Sverige gjort en avgränsning för sin CSR-verksamhet då de enbart tar upp 
miljöaspekten i sina informationstexter i ämnet på sin webbplats. Visserligen finns även en 
sektion som tar upp sponsring och samhällsengagemang, men dessa två sektioner finns inte i 
anslutning till varandra. Dock finns inget skrivet om att denna avgränsning skulle ha gjorts.
Vattenfall ägnar även de mesta delen av sitt CSR-arbete åt miljöområdet. På liknande sätt 
fokuserar Skanska på miljöfrågor, men även på arbetsmiljöfrågor inom företaget. Även Volvo 
Personvagnar verkar se miljö som sin största ansvarsfråga, men även säkerhet hos fordonen 
de tillverkar vilket i förlängningen handlar om att skydda människor. I övrigt gör företagen, 
det vill säga hos IKEA, H&M, TeliaSonera och Duni, inga mer markanta avgränsningar än: 
människor och miljö. Dessa två ord täcker dock in många områden, till exempel barnarbete, 
arbetsmiljö, samhällsengagemang och global uppvärmning för att nämna några.

3. Finns underkategorier till genren?

Som synes tidigare i uppsatsen, i analyserna av de respektive företagens webbplatser, så finns 
en uppsjö olika underkategorier som de använder sig av när CSR-verksamheten bryts ner i 
mer överskådliga beståndsdelar. Vilka underkategorier respektive företag använder beror på 
vilken verksamhet de definierar som sina CSR-aktiviteter. Som tidigare nämnt är det inte 
samma områden som behandlas av alla företag.

När det gäller miljöfrågor finns underkategorierna ”Klimatförändringar”, ”Skogsbruk & trä”, 
”Bomull”, ”Certifierat kaffe”, ”Koldioxidutsläpp”, ”Gröna inflygningar”, ”Energi och 
klimat”, ”Material”, ”Flora/fauna ekosystem”, ”Insidan”, ”Rörelse”, ”Livscykel”, ”Aktuella 



46

projekt” samt ”Forskning och utveckling”. I människorelaterade områden benämns 
underkategorierna som följer: ”Arbetsförhållanden i leverantörskedjan”, ”Produktsäkerhet”,
”Arbetsförhållanden”, ”Förebygga barnarbete”, ”Samhällsengagemang”, ”Hälsa”, ”Förebygga 
olyckor”, ”Minska skador”, ”Flytta gränser”, ”Affärsetik”, ”Sponsring”, ”Uppförandekoder”,
”Principer för krisledning” samt ”Stöd välgörande ändamål”. Även övriga kategorier såsom 
”Produktansvar” och ”Oberoende kontroll” återfinns.

4. Till vilken verksamhet är genren knuten?

De verksamheter som de studerade företagen ägnar sig åt är till stor del likartade inom de 
respektive kategorierna. När det gäller miljöfrågor så beskriver SAS Sverige, IKEA och 
Vattenfall alla att de arbetar för att minska sina utsläpp av koldioxid. Skanska och Vattenfall 
talar båda om en hållbar utveckling och engagerar sig i att minska avfallsmängderna som 
biprodukter av företagets verksamhet. Även Volvo Personvagnar arbetar med att minska sina 
utsläpp av miljöfarliga ämnen. Skanska, IKEA och SAS Sverige satsar på metoder för att 
spara energi och använda miljövänliga energikällor i större utsträckning. Duni och Skanska 
använder sig av miljömärkning av sina produkter. 

När det gäller det sociala området finns även där en viss likriktning bland aktiviteterna hos 
företagen. Både IKEA och H&M verkar för att förebygga barnarbete som en av sina CSR-
engagemang. Samtliga studerade företag uttrycker sitt engagemang för frågor som rör 
människor på ett eller annat sätt. Många av företagen i studien arbetar även med säkerhet i 
någon form. Det kan gälla produktsäkerhet eller säkra rutiner för sina anställda. Volvo 
Personvagnar har säkerhet som sin affärsidé, vilket gör just detta område till en prioriterad 
CSR-fråga. Arbetsmiljöfrågor och hälsa prioriteras av Skanska, vilket skulle kunna bero på 
branschens karaktär, det vill säga att byggbranschen kan innebära fler säkerhetsrisker och 
tyngre arbete än många andra yrkesinriktningar. SAS Sverige verkar på liknande sätt för att 
företagets personal ska ha en aktiv fritid och vardag även när de inte arbetar. Sponsring 
används utav SAS Sverige, TeliaSonera, Vattenfall och Duni. IKEA, H&M och även 
Vattenfall använder sig av en metod snarlik sponsring, nämligen samarbeten där de är mer 
delaktiga i arbetet än att enbart stödja verksamheten som ju sponsring innebär. Volvo 
Personvagnar driver en egen tävling för miljömedvetna ungdomar.

Även övriga områden räknas till CSR-verksamhet i de studerade företagens 
informationstexter om området. Skanska talar exempelvis om mångfald i företagets personal, 
Duni om affärsetik och H&M om oberoende kontroll.

5. Vilken funktion fyller genren?

Vad gäller funktionen som genren, det vill säga informationstexterna om CSR, fyller på de 
undersökta företagens webbplatser så finns inga uttryckliga uttalanden. Dock står det att läsa i 
samtliga webbplatsers information att det sociala ansvar som företaget utför, eller den CSR-
verksamhet som den ägnar sig åt, ingår som en del av företagets övergripande målsättningar 
och visioner. Exempelvis så skriver Vattenfall att deras målsättningar och visioner är att verka 
för en hållbar utveckling, vilket gör att deras miljövänliga verksamheter fyller en funktion.
SAS Sverige menar att de vill stödja utvecklingen av en ny och miljövänlig teknik. Därmed 
fyller deras miljöarbete en viktig funktion. Det kan också antas att funktionen texterna om 
denna verksamhet på webbplatsen fyller funktionen att hålla respektive företags kunder, 
potentiella kunder och övriga intresserade informerade om företagets sociala 
ansvarsaktiviteter.
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6. Vilka personer använder genren, som sändare och mottagare? Ges 
bakgrundsinformation i ämnet som stöd till läsaren?

Genomgående på de studerade företagens webbplatser finns ingen målgrupp för texterna 
beskrivna. Målgruppen kan dock antas vara bred. Läsare kan vara företagets kunder, 
potentiella kunder eller övriga intresserade, men även andra som till exempel investerare och 
leverantörer. 

När det gäller förkunskaper, vad som krävs för att behärska genren, så kan det ibland behövas 
en viss grad av kunskaper i branschspecifika facktermer och även i CSR-områdenas begrepp 
hos läsaren för att full förståelse ska kunna uppnås. Detta är speciellt tydligt på Volvo 
Personvagnars webbplats, där ord såsom powershift och flexifuelbilar används utan att 
förklaras i någon större utsträckning. På H&M:s webbplats finns även exempel på att 
bakgrundsinformation om bomull från Uzbekistan inte ges läsaren. Därmed blir det svårt att 
förstå vad texten handlar om när inte sammanhanget och uppkomsten av texten beskrivs.

7. Vad utmärker det sammanhang i vilken genren uppträder? Sätts genren i ett 
sammanhang?

Det sammanhang som de studerade företagens CSR-texter uppträder i är uteslutande i 
samband med företagens presentationsavsnitt, det vill säga till exempel i sektionen ”Om oss” 
på Dunis webbplats eller i Skanskas sektion ”Om Skanska”. Hos samtliga studerade företag 
sätts CSR-texterna snabbt i sitt sammanhang, oftast i det inledande stycket i sektionen. 
Sammanhanget är uteslutande att CSR-verksamheten är en del av företagets målsättningar och 
visioner. Exempelvis är sammanhanget i Volvo Personvagnars fall att de har som målsättning 
att värna om miljön i sin bilproduktion och därmed blir en naturlig följd att detta mål blir 
föremål för en viss typ av verksamhet. Den verksamhet som uppkommit kan då klassificeras 
som en form av CSR-arbete. Ett annat exempel är TeliaSonera som säger sig vilja vara en 
”god samhällsmedborgare” och därmed verkar det som sammanhanget för företagets CSR-
verksamhet.

8. Svarar genren mot en uppsättning av stående teman?

Generellt sett består genren, informationstexter angående CSR, av två övergripande teman. 
Dessa är miljö och människor. Miljö är återkommande i samtliga studerade företags 
ansvarsverksamhet. Detta område har i sin tur underkategorier, något som diskuterats tidigare 
i denna uppsats. Det andra temat, människor, är mer allmänt och kan inkludera flertalet 
områden som framkommit i denna analys av företags CSR-verksamheter. Exempelvis 
använder TeliaSonera av områdena arbetsplats samt samhälle, vilket innebär människor i 
olika situationer. Volvo Personvagnar använder ordet säkerhet, vilket innebär säkra bilar för 
människor att färdas i. Skanska ägnar sig åt arbetsmiljöfrågor vilket i berör människor på sina 
arbetsplatser.

SAS Sverige sticker dock ut i sammanhanget då företaget nästan uteslutande ägnar sig åt 
miljöfrågor när det gäller CSR-arbete. Sponsring förekommer även men har ingen 
framträdande roll i sammanhanget. Även Duni använder sig av sponsring, men företagets 
CSR-arbete omfattar mer uppförandekoder och affärsetik. Detta berör också människor, men 
placeras bättre in i kategorin etik än i kategorin människor.
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9. Har genren några kännetecken när det gäller sättet att samspela med läsaren?

Vissa av de studerade företagens webbplatser visar på mer samspel med sina läsare i CSR-
texter än vad andra gör. IKEA:s texter är ett exempel där läsaren ofta uppmanas att läsa mera i 
olika frågor genom att klicka sig vidare på webbplatsen. H&M:s webbplats har också många 
exempel på samspel. Här finns bland annat en undersökning där läsare kan rösta kring hur bra 
eller dålig de anser att H&M:s CSR-rapport för år 2007 är. Detta visar på ett samspel och på 
ett intresse hos företaget. Duni och Skanska har dock få liknande uppmaningar med sina 
läsare. Volvo Personvagnar har en läsartilltalande design på sin webbplats med bildspel och 
musik som spelas, men är i övrigt inte samspelt med läsaren i någon större utsträckning.
TeliaSonera samspelar endast med läsaren i sitt avsnitt gällande sponsring.

Vattenfall har en hel sektion som handlar om hur människor kan spara energi i vardagen, där 
texten tilltalar läsaren med ”du”. Detta är det bästa exemplet på samspel med läsaren bland de 
texter på webbplatser som har studerats i denna uppsats.

10. Verkar genren vara på väg att utveckla sig?

Uttryckliga utvecklingsplaner finns inte att finna i informationstexterna om CSR på någon av 
de studerade företagens webbplatser. Detta gäller främst planer på utveckling in på andra 
sociala ansvarsområden, men även vad gäller utveckling inom de verksamheter som företaget 
redan ägnar sig åt. Sådant kan dock läsas mellan raderna. Till exempel SAS Sverige skriver 
följande: ”Sedan mitten av 1980-talet har SAS arbetat kontinuerligt mot en hållbar 
utveckling”. Det är inget som säger att det arbetet hastigt skulle avbrytas, även om det inte 
heller står klart uttryckt att utvecklingsarbetet kommer att fortgå även in framtiden. På 
liknande sätt uttrycker sig Volvo Personvagnar när de skriver: ”Sedan vår lackering i 
Torslanda utnämndes till världens renaste 1991 har vi arbetat med att minska våra 
lösningsmedelsutsläpp…”. Även Duni säger sig revidera sina policys när det gäller sociala, 
miljö- och affärsmässiga sammanhang. H&M har en sektion som heter ”Mot förbättrade 
förhållanden” där de redogör för hur långt de har kommit i sitt arbete. Det är där underförstått, 
i och med formuleringen av rubriken, att det finns en strävan mot att alltid förbättra de 
förhållanden som råder för närvarande.
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7. Diskussion

Corporate social responsibility och etik har kommit att bli ett viktigt område inom public 
relations. Allmänheten, konsumenterna, blir allt mer medvetna och upplysta om 
omständigheter i samhället. Intresseorganisationer som arbetar med exempelvis miljö, mot 
barnarbete eller med arbetsmiljöfrågor blir allt mer vanliga och har en allt mer framträdande 
roll när det gäller att forma den politiska agendan. I den här uppsatsen har jag redogjort för 
hur företag i Sverige arbetar med CSR genom att undersöka informationstexter om CSR som 
genre; studera vilka skillnader och likheter som finns mellan företagen samt hur pass långt
företag i Sverige har kommit när det gäller CSR i förhållande till teorier i ämnet. Detta 
innebär vilken CSR-anknuten verksamhet företagen ägnar sig åt, vilken funktion CSR fyller 
för företagen, hur CSR kommuniceras och presenteras samt huruvida några tendenser till 
utveckling kan urskiljas. Materialet som användes var informationstexter om CSR på utvalda 
företags webbplatser och metoden var genreanalys. I denna diskussionsdel kommer jag att 
sammanfatta de resultat undersökningen givit och diskutera dessa utifrån de teoretiska 
utgångspunkter som återgivits i uppsatsen.

I uppsatsen har jag redogjort för både internationell och nationell forskning om corporate 
social responsibility. Ekonomiforskare uppmärksammade området corporate social 
responsibility långt tidigare än kommunikationsforskarna. Kommunikationsforskarna 
Kruckeberg och Starck skrev sin bok om social responsibility år 1988109, medan 
ekonomiforskaren Bowen skrev sin bok Social Responsibilities of the Businessman år 1953110. 
I denna inledande forskning i CSR-ämnet råder olika åsikter angående dess användning och 
betydelse, vilket har beskrivits tidigare. Min åsikt är att Friedman till viss del har poänger i 
sitt resonemang, men att hans närmande av området corporate social responsibility nog 
passade in i verkligheten mer år 1970 då han publicerade sina tankar. Nu, nästan 40 år senare 
ser situationen i samhället annorlunda ut och har utvecklats till att bli mer humanitärt 
medvetet. Därmed har större krav lagts på företag och att de ska ta allt större socialt ansvar 
när det gäller olika områden såsom arbetsmiljö, miljöfrågor och andra sociala frågor. 
Friedman förespråkar att social responsibility kan användas med fördel av företag för att 
generera goodwill från allmänheten. På det sättet är användandet motiverat eftersom det
motiverats av ett egenintresse och för att uppnå följder som gagnar företaget. Med andra ord, 
för att generera vinster åt företaget.111 I enlighet med detta anser jag att denna aspekt av 
Friedmans resonemang är applicerbart även på dagens samhälle. Nu har utvecklingen lett till 
att företag som inte tar någon hänsyn till allmänhetens opinioner gällande exempelvis 
miljöförstöring eller barnarbete inte accepteras på samma sätt som de företag som tar en aktiv 
roll för att motverka orättvisor eller för att förbättra samhället genom att ta ett socialt ansvar. 
Inom kommunikationsforskningen menar Lawrence att det är en självklarhet att företag är 
skyldiga att ta ett socialt ansvar112. Sedan Friedman och Kruckeberg och Starck formulerade 
sina tankar kring CSR har en del tid förflutit. I resterande del av denna diskussionsdel av min 
uppsats så ska jag redogöra för de CSR-förhållanden som jag funnit i min studie år 2008.

När det gäller de CSR-relaterade aktiviteter och verksamheter som de studerade företagen 
ägnar sig åt, så kan det konstateras att de skiljer sig åt från fall till fall. Inom samma 
kategorier av CSR-arbete är dock verksamheterna relativt likartade. Inom exempelvis 
miljöområdet så uppger flera av de studerade företagen att de arbetar med att minska sina 
                                                
109 Kruckeberg & Starck (1988), s. ix.
110 Carroll (1999), s. 291.
111 Friedman (1970).
112 Lawrence (2008), s. 15.
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koldioxidutsläpp och annat miljöfarligt avfall, att de arbetar för en hållbar utveckling och 
inför mer energisnåla alternativ i sina respektive verksamheter. Inom det sociala området så 
uppger flertalet företag att de förebygger barnarbete och arbetar med produktsäkerhet och 
arbetsmiljöfrågor. Detta kan kopplas till den tredje generationen av CSR som beskrivits 
tidigare i uppsatsen. Denna generation innebär att företag och organisationer ska skydda och 
bidra till en hållbar utveckling i det samhälle där de verkar.113 I studien i denna uppsats finns 
även exempel på mindre vanliga verksamheter som kategoriseras som CSR av företagen. SAS 
Sverige ägnar sig exempelvis åt att uppmuntra sin personal att ha en aktiv fritid och en 
innehållsrik vardag när de inte arbetar. Detta förhållningssätt har en viss likhet med den andra 
generationen av CSR, som behandlar anställdas rättigheter och lönevillkor.114

Förhållningssättet kan även knytas an till Kruckeberg och Starcks teorier och forskning 
angående Sugar Creek-fallet, då de förespråkar att företags sociala ansvar gentemot 
människor ska sträcka sig till att bland annat motverka utanförskap i samhället och bidra till 
att de anställda ägnar sig åt gemensamma aktiviteter även på sin fritid.115 Detta skulle kunna 
tyckas vara en överdriven omsorg och SAS Sverige är det enda företaget i studien som 
uttrycker att de ägnar sig åt sådant som CSR-aktivitet. Som genomgående nämnt i teoridelen i 
uppsatsen så är globala frågor mer ”moderna” och tidsenliga i CSR-sammanhang än 
personalfrågor. Det skulle kunna bero på att anställningsskydd och goda arbetsförhållanden 
för företagens personal nu ses som en självklarhet och därför inte ägnas utrymme i 
informationstexterna angående CSR. Detta gäller även ytterligare en kategori av CSR-
verksamhet som en del företag framhäver mer än andra, nämligen ämnet affärsetik. I princip 
uteslutande alla företag har en uppförandekod vilken reglerar hur företagets anställda får 
agera i företagets namn. Dock ges inte denna kategori utrymme i CSR-sammanhang i någon 
större utsträckning hos de flesta studerade företag. Detta kan kopplas till den första 
generationen av CSR, som handlar om negativt ansvar såsom att inte utnyttja något eller 
någon för egen vinning eller att syssla med bedrägerier.116 Förmodligen ses även denna etik 
numera som självklar i företagssammanhang.

Med ovanstående i färskt minne kan även uppsatsens andra frågeställning, den angående vilka 
skillnader och likheter som förekommer mellan företags CSR. Förutom de variationer som 
finns gällande verksamhet, så finns det heller ingen gemensam benämning för CSR-
verksamheten bland företagen. Företagen har istället sina egna namn på de 
informationssektioner som berör den typen av aktiviteter. IKEA använder ”Vårt ansvar”, 
H&M ”Företagsansvar”, medan Volvo Personvagnar har valt ”Upplev Volvo”. En orsak till 
detta kan vara den mångfald som råder inom området vad gäller vilken verksamhet som kan 
räknas till CSR-verksamhet. Inga direkta riktlinjer finns och företag kan därmed själva göra 
en definition av CSR. En del företag, exempelvis IKEA och H&M, ägnar sig åt många olika 
CSR-anknutna aktiviteter medan andra fokuserar på endast ett eller ett par av de aktiviteterna. 
Generellt sett kan dock sägas att de flesta av företagen inkluderar ordet ”ansvar” i sina 
benämningar, dock på olika sätt och i olika konstellationer. Det finns alltså skillnader i både 
benämningar och verksamheter när det gäller CSR i företag. Som beskrivet i uppsatsens 
bakgrundskapitel så menar L’Etang att termen CSR kan ha många olika meningar117 och ge 
uttryck för en mängd olika verksamheter.118 I det avseendet kommer jag fram till samma 
slutsats i min studie.

                                                
113 Stohl, Stohl & Townsley (2007), s. 31.
114 Ibid.
115 Kruckeberg & Starck (1988), s. 106.
116 Stohl, Stohl & Townsley (2007), s. 31.
117 L’Etang (2006), s. 406.
118 Ibid, s. 413.
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För att besvara frågeställningen angående vilken funktion som CSR fyller hos företagen, visar 
resultaten av studierna av informationstexterna om CSR på företagens webbplats att det inte 
finns några uttryckliga uttalanden angående ämnet. Dock står det att läsa på samtliga 
webbplatser att den CSR-verksamhet som det ägnas tid åt ingår som en del av företagets 
övergripande målsättningar och visioner. Vattenfall, exempelvis, skriver att deras 
målsättningar och visioner är att verka för en hållbar utveckling. På så sätt fyller deras 
miljövänliga verksamheter fyller en funktion. Som tidigare nämnt i uppsatsen menar Zairi och
Peters att det är tydligt bevisat att företags medvetenhet om corporate social responsibility 
lönar sig i längden.119 Detta för att allmänheten blir mer välvilligt inställda till företaget i 
fråga. På det sättet fylls även en funktion av egenintresse. Daugherty menar att CSR och etik 
kommer att få en allt viktigare roll i framtidens samhäller. Hon menar att företag troligen 
kommer att bli dömda mer och mer på sin sociala policy, det vill säga hur de hanterar miljö, 
arbetsmiljö och samhällsfrågor. Alltså kommer det viktiga inte enbart vara att företagets 
produkter och tjänster är av god kvalité.120 Här fyller CSR en klar funktion när det gäller att 
visa företagets etik och tillgodose allmänhetens önskemål på det området. Som McMillans 
åsikter har beskrivits tidigare i uppsatsen, det är tveksamt huruvida den traditionella 
envägskommunikationen som många företagsledningar använder sig av kan upprätthållas då 
alltmer hänsyn bör tas till allmänheten. Istället behövs en god tvåvägskommunikation.121

Cheney och Christensen menar å andra sidan att företag kan få en näst intill obligatorisk 
skyldighet att ta stor hänsyn till vad deras publiker tycker och att det kan göra att företaget 
kommer ur kurs gällande sina uppsatta strategier.122 Det är dock min gissning att om de 
ursprungliga strategierna inte innehåller en viss grad av CSR-anknutna mål och etik, så 
kommer de förmodligen inte att vara kompatibla med dagens samhälle i vilket fall och kan 
således leda företaget i konkurs. Lawrence tar samma utgångspunkt, då han hänvisar sina 
resonemang till studier som visar att två tredjedelar av konsumenter skulle bojkotta företag
om de visade sig ägna sig åt negativa aktiviteter när det gäller corporate social 
responsibility.123

Den fjärde frågeställningen gäller hur CSR kommuniceras på företagens webbplatser och 
vilken bakgrundsinformation som finns tillgänglig för läsaren. Genomgående visar resultaten 
att det uteslutande inte finns någon målgrupp för texterna beskrivna. Målgruppen kan dock 
antas vara bred då språket är relativt lättillängligt. Texterna skulle kunna läsas av företagets 
kunder, potentiella kunder, investerare, leverantörer och andra intresserade. Som jag nämnde 
är språkbruket som används i texterna relativt lättillgängligt, men genomgående kan en viss 
förförståelse inom CSR-området behövas då bakgrundsinformation inte ges i någon större 
utsträckning som stöd åt läsaren. Genomgående på de studerade webbplatserna används 
begrepp som koldioxidutsläpp och hållbar utveckling utan att de förklaras i någon större 
utsträckning. Detta kan troligen bero på att diskussionerna kring miljöfrågor och 
företagsansvar är väl utbredda både i media och i övriga samhällsinstanser. Därmed kan det 
hända att de anses vara allmänt kända begrepp vid det här laget. En god kommunikation är 
dock nödvändig, särskilt med tanke på det som diskuterats tidigare, det vill säga att 
allmänheten blir allt mer medvetna om CSR-frågor. Moloney anser även att det är nödvändigt 
för PR-branschen att en större medvetenhet om etiska aspekter skapas. Det är en generell syn 
på PR att förknippa utövandet av det med manipulation och propaganda. Moloney menar att 
om denna image reduceras och ersätts med etiska verksamheter så stärks de respektive 

                                                
119 Zairi & Peters (2002), s. 178.
120 Daugherty (2001), s. 389.
121 McMillan (2007), s. 21f.
122 Cheney & Christensen (2001), s. 257ff.
123 Lawrence (2008), s. 15.
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varumärkena och är därmed till nytta för PR-aktiviteter i allmänhet.124 Enligt detta 
resonemang hade de studerade företagen kunnat gynnas av att ha en utbredd och mångsidig 
CSR-verksamhet som i hög grad kommuniceras till och uppmärksammas av allmänheten. 
Detta leder i sin tur till att individer får en mer välvillig inställning till just det företaget och 
tenderar att konsumera dess produkter eller tjänster i högre utsträckning än andra 
konkurrerande företags.

Den sista frågeställningen för denna uppsats behandlar utvecklingen av CSR inom de 
studerade företagen. Efter utförd studie kan jag konstatera att ingen av de undersökta 
företagen nämner hur de ser på sin utveckling inom CSR-området på sina respektive 
webbplatser. Dock uppger flera företag att de arbetar kontinuerligt mot hållbar utveckling och 
andra CSR-mål, vilket mellan raderna kan tolkas som att arbetet kommer att fortsätta även om 
inga konkreta uttalanden görs om detta. Förmodligen beror detta på att mycket inom CSR i 
Sverige ses som självklart och som något som inte behöver förklaras ytterligare. Även 
forskningen gjord av Morsing, Midttun och Palmås som jag redogjort för i denna uppsats 
pekar till stor del på en diskussion angående CSR som i Norden och Sverige ses som 
självklar. Som beskrivet i uppsatsen, en medvetenhet om corporate social responsibility har 
funnits länge i Sverige125 och nordiska företag har en lång tradition av sådant 
ansvarstagande126. Jag finner ingenting i min studie som tyder på att detta ansvarstagande och 
engagemang kommer att avta inom överskådlig framtid.

Avslutningsvis; corporate social responsibility är redan nu en viktig del i många företags 
positionering och image. Detta kommer troligen inte att ändras, men troligen utvecklas i takt 
med att tiden går. Ett bevis på det är CSR:s tre generationer som tidigare beskrivit, där 
utveckling har skett från det att CSR mestadels under början av 1900-talet innebar 
anställningsskydd och arbetares rättigheter127 till att nu mer och mer handla om 
globaliseringen och de krav som denna process ställer på företag128. Jag tror att allmänheten 
och företags kunder kommer att bli allt mer medvetna om orättvisor i världen och få allt större 
insikter i sina egna rättigheter och sin egen makt när det gäller att ställa krav på företag, och 
detta är något som företag måste förhålla sig till även framöver. De företag som inte inser 
vikten av att ta hänsyn till samhället och allmänheten när det gäller corporate social 
responsibility kommer att löpa stor risk att utsättas för minskade vinster och kanske till och 
med bojkotter. En del av syftet med denna studie var att se hur pass långt företag i Sverige har
kommit i sitt CSR-arbete. Resultaten visar att en del företag har en väl utvecklad CSR-
verksamhet, medan andra har en bit kvar till att kunna tillgodose de globala CSR-aspekter 
som allmänheten kräver i allt större utsträckning. De allra flesta studerade företag är bra på 
arbetsmiljö och anställdas rättigheter, men inte helt på det klara med hur de ska förhålla sig 
till globaliseringen och de nya områden som den för med sig. Detta är något som 
informationsavdelningar och PR-utövare troligen kommer att få integrera mer och mer i sina 
aktiviteter framöver.

                                                
124 Moloney (2001), s. 144ff.
125 Morsing, Midttun & Palmås (2007), s. 96.
126 Ibid, s. 98.
127 Ibid, s. 96.
128 Ibid, s. 98.
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7.1 Fortsatt forskning

Gällande framtida forskning kring corporate social responsibility så finns det många 
intressanta områden att utforska. Som tidigare nämnt i uppsatsen så är CSR ett relativt nytt 
område inom kommunikationsforskningen.  

Under arbetet med den här uppsatsen har fler frågeställningar angående kommunikation och 
CSR kommit upp under resans gång och som hade varit intressant att inkludera i denna studie 
om tidsramen varit större. För det första skulle det vara intressant att studera hur pass 
engagerade allmänheten generellt sett är i CSR-relaterade frågor och hur stor kunskap det 
finns om exempelvis miljö, barnarbete och sociala samhällsfrågor hos människor. Denna 
kunskap skulle kunna ställas emot människornas faktiska köpbeteenden. På så sätt kan det 
konstateras om ett tillfredsställande socialt ansvarstagande hos företag är så viktigt som det 
antyds i teorier kring CSR och i tidigare forskning i ämnet. En annan intressant aspekt skulle 
kunna vara att undersöka hur allmänheten uppfattar företagens information kring CSR. Det 
kan vara webbplatser, som ju undersökts i denna uppsats, eller annat såsom reklam i tidningar, 
radio eller TV. Detta kan ge kunskaper i hur information kring CSR kommuniceras till 
allmänheten på bästa sätt och med bästa genomslag.
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8. Sammanfattning

Corporate social responsibility, CSR, är ett relativt nytt område inom 
kommunikationsforskningen, men har redan kommit att bli ett viktigt område inom public 
relations. Området har ägnats stor uppmärksamhet på senare tid i takt med att företag mer och 
mer har använt sig av CSR-aktiviteter som en del av sin verksamhet.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skillnader och likheter som finns mellan företag 
när det gäller CSR samt att studera hur pass långt företag i Sverige har kommit i sitt CSR-
arbete i relation till den kunskap som finns i ämnet. De frågeställningar som arbetades efter 
rörde vilken CSR-verksamhet som ägnades tid, vilken funktion som CSR fyller, hur CSR 
kommuniceras samt vilken utveckling inom området som kan tänkas följa härnäst. 

För studien har metoden genreanalys valts, där Swales, Hellspong samt Hellspong och Ledins 
metoder har använts som referenser. Materialet för studien är åtta företag i Sveriges 
webbplatser, där de informationstexter som har anknytning till CSR har studerats.

De huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna som används i denna uppsats är Kruckeberg och 
Starcks teorier kring community relations, Friedmans teorier kring företag och ansvar, samt 
etik av bland andra L’Etang och Moloney. Tidigare forskning i ämnet om utvecklingen av 
CSR genom historien samt olika aspekter på företagsansvar ges också.

Resultaten av studien visar att corporate social responsibility redan nu är en viktig del i många 
företags verksamhet. Informationstexterna på de respektive företagens webbplatser visar att 
de flesta företag lägger stora resurser på exempelvis miljöarbete och sponsring. Detta tillhör 
likheterna gällande CSR i företagen. Skillnaderna handlar om hur mycket tid och resurser som 
ägnas åt sociala ansvarsfrågor, vilket återspeglas i mängden CSR-aktiviteter som beskrivs på 
företagens respektive webbplatser. En generalisering här är att en del företag, i denna studie 
främst H&M och IKEA, ägnar sig mer åt CSR än vad andra gör. En del företag fokuserar 
dessutom mer på mer moderna CSR-aktiviteter, till exempel frågor som beror på 
globaliseringen, medan andra företag fortfarande arbetar mest med CSR-verksamhet som var 
mer aktuell tidigare, exempelvis arbetares rättigheter på sin arbetsplats och fritid utanför sin 
arbetsplats. Andra resultat av studien visar att funktionen av CSR är dock i de flesta fall väl 
integrerat i företagens övergripande målsättningar och visioner. Gällande hur CSR 
kommuniceras via webbplatserna så satsar en del företag mer på detta medan andra har en 
mindre omfattande och mindre enhetlig information om sina CSR-verksamheter. Vad gäller 
utvecklingen så finns det inget som pekar mot att företagens CSR-arbete kommer att avta. Jag 
tror att konsumenter kommer att bli allt mer medvetna om miljöproblem och orättvisor i 
världen och kommer att inse sin egen makt när det gäller att ställa krav på företag. Detta är 
något som företag måste förhålla sig till även framöver och hänga med i utveckling.
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