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Millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why.  
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Abstract 

Swedish Development Cooperation emphasizes the need for collaboration among 
actors on a national level. In that context, the purpose of the thesis is to investigate 
how Public Private Partnership (PPP) on Corporate Social Responsibility (CSR) 
may influence the changing role of the state. The thesis is informed by Critical 
Discourse Analysis. To investigate the social constructions of reality, the thesis is 
a critical study of language related to “Globalt Ansvar: Swedish Partnership for 
Global Responsibility” to identify through what discourses Collaboration on 
Corporate Social Responsibility is produced; and the implications in relation to 
Public Private Partnership. PPP is one aspect of a broader societal tendency where 
marketization of discourse may change the role of the state. The conclusions of 
the thesis contribute to the argument that the textual production of Collaboration 
on Corporate Social Responsibility is informed mainly by neoliberal discourses. 
Thus, the meaning is produced through discourses that articulate market 
incentives for PPP and CSR. The implications are that multinational corporations 
enter PPPs to strengthen their image while simultaneously advancing an agenda of 
minimal government regulation by ensuring that commitments to CSR remain 
voluntary. One affect is that by "privatizing" social issues to the jurisdiction of 
PPP-CSR policies / arrangements, the state is moving away from traditional roles 
and ways of doing politics: a shift from hierarchical, formal governance to 
horizontal, network-oriented governance.  

 
 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Private Public Partnerships, Corporate 
Social Responsibility, marketization of discourse, Globalt Ansvar – Partnership 
for Global Responsibility 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning.................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund – en konstruktion av problemområde ................................................ 1 
1.1.1 Bortom vardagsförståelsen – om syfte ....................................................... 2 
1.1.2 Problemformulering ................................................................................... 3 
1.1.3 Avgränsningar ............................................................................................ 4 

1.2 Disposition ......................................................................................................... 4 

2 Teori och metod ...................................................................................................... 5 

2.1 Filosofiska premisser.......................................................................................... 5 

2.2 Varför problematisera det oproblematiska? ....................................................... 5 
2.2.1 Det kritiska i diskursanalysen .................................................................... 6 

2.3 Tre dimensioner för att förstå konstruktioner .................................................... 7 
2.3.1 Språkets betydelse ...................................................................................... 8 
2.3.2 Nivå ett – diskurs som text......................................................................... 8 
2.3.3 Nivå två – diskurs som diskursiv praktik ................................................... 9 
2.3.4 Nivå tre – den sociala praktiken............................................................... 10 

2.4 Teorimodellen i praktiken ................................................................................ 10 
2.4.1 Material och avgränsning ......................................................................... 10 
2.4.2 Reflektioner – om författarens roll........................................................... 11 

3 Forskningsöversikt................................................................................................ 12 

3.1 Privatoffentliga partnerskap som social praktik............................................... 12 
3.1.1 Idén om samverkan genom partnerskap................................................... 12 
3.1.2 Konkurrerande kunskapsregimer ............................................................. 12 
3.1.3 Förändrade roller ...................................................................................... 13 
3.1.4 Balansgång mellan roller.......................................................................... 14 

3.2 Företags sociala ansvar..................................................................................... 14 
3.2.1 CSR – en konstruktion ............................................................................. 15 
3.2.2 Komplexa konstruktioner i fyra dimensioner........................................... 16 
3.2.3 Skilda tolkningar av konstruktioner genom diskurs................................. 16 

4 Analyserande diskussion ...................................................................................... 18 

4.1 Om att producera samverkan kring CSR.......................................................... 18 
4.1.1 Den neutrala parten och goda partnern .................................................... 18 
4.1.2 En enad front ............................................................................................ 19 
4.1.3 Del i ett arbete som underlättar................................................................ 20 
4.1.4 Multinationella företag spelar välfärdskort för affärsstrategier ............... 20 



 

 

4.1.5 Om arbetet som ska underlättas ............................................................... 23 
4.1.6 Prata business för måluppfyllelse............................................................. 23 

4.2 Att vara en samverkan men ändå inte .............................................................. 25 
4.2.1 Business unusual för staten ...................................................................... 26 

5 Avslutande sammanfattning ................................................................................ 27 

5.1 Samverkan kring CSR i utvecklingssamarbetet ............................................... 27 

5.2 Samverkan kring CSR som privatoffentligt partnerskap ................................. 27 

6 Referenser.............................................................................................................. 28 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

Globalt Ansvar: Swedish Partnership for Global Responsibility och en bild på en 
glob. Det är det första som möter en besökare på Utrikesdepartementets hemsida 
för Globalt Ansvar. UD är ansvarig myndighet för ett initiativ och svensk 
plattform för samverkan där utvecklingssamarbetet möter multinationella företag 
som arbetar med frågor kring det fenomen som har populariserats under etiketten 
företags sociala ansvar (CSR) (Magnusson red 2003:9). Genom seminarier, 
workshops, erfarenhets- och idéutbyten, rapportering och informationsspridning 
om den nationella och internationella utvecklingen på området är syftet underlätta, 
synliggöra och inspirera anslutna företag i deras arbete med CSR1. Det vill säga 
företagens arbete för att främja mänskliga rättigheter, bekämpa korruption, värna 
om arbetsförhållanden och arbetsvillkor samt verka för en bättre miljö (Globalt 
Ansvar, Internet 3). Det är ett möte för samverkan kring CSR inom ramen för en 
samtida trend mellan privata och offentliga aktörer att samarbeta i privatoffentliga 
partnerskap (POP)2 (Mörth och Sahlin-Andersson 2006:22). 

1.1 Bakgrund – en konstruktion av problemområde 

Skrivelser och rapporter om svenskt utvecklingssamarbete återkommer ofta till 
det positiva bidrag som POP respektive CSR innebär i arbetet mot rättvis och 
hållbar utveckling. I texterna är företags sociala ansvar ofta en självklarhet: 
 

Företag som verkar på dessa marknader [utvecklingsländer] möter många utmaningar när det 

gäller mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och korruption. Regeringen förväntar sig dock att 

svenska företag har ett ansvarsfullt uppträdande oavsett var de arbetar i världen. OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag och principerna i FN Global Compact är universella normer för 

företagen att ta ansvar. Vi uppmanar kontinuerligt företag att använda sig av dessa normer och 

verktyg.      

     Carl Bildt 2008 3 

 

                                                                                                                                                         
 

1 Den 11 augusti 2008 var 18 företag anslutna till Globalt Ansvar: ICA, Löfbergs Lila, The Body 
Shop. Folksam, Hennes & Mauritz, OMX, ITT Flygt, Vattenfall, KPA, SWECO, Banco, V&S 
Group, Lernia, Apoteket, Akademiska Hus, Sveaskog, SJ, Swedish National Road Consulting AB, 
Internet 1 
2 Om inte ”privatoffentliga partnerskap” skrivs ut används hädanefter förkortningen POP.  
3 ”Svar på skriftlig fråga 2007/08:844”, Bildt Carl, 080227, Internet 2 
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Parallellt med självklara CSR-relaterade förväntningar verkar samverkan mellan 
aktörer vara nödvändigt för att kunna möta gemensamma globala utmaningar: 
 
Det finns idag bred samsyn om att ansvarstagande inhemska och multinationella företag kan ha 

stor betydelse för u-ländernas utveckling och att samverkan mellan statliga och icke-statliga 

aktörer, inklusive näringslivet, i hög utsträckning kan leda till en ökning av ansträngningarna att nå 

milleniemålen.     

                  Åkesson 2007:3 

 

Samstämmighet och samverkan mellan politikområden och aktörer för att möta 
gemensamma utmaningar är en grundtanke med Sveriges politik för global 
utveckling (PGU)4. Av den anledningen har studier kartlagt områden, aktörer och 
arenor för att kunna föreslå åtgärder som främjar och tar tillvara den styrka som 
aktörssamverkan innebär (Rudebeck och Wall 2007:3). Den här studien bygger på 
ett intresse för hur en sådan föreslagen åtgärd – samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer kring CSR – är förbundet med dels en samhällstrend kring 
privatoffentliga partnerskap, dels den bredare kontext som privatoffentliga 
partnerskap är en aspekt av. Det är kontext där gränser mellan offentlig och privat 
sektor omprövas och makt- och styrningsprocesser förskjuts och förändras (Mörth 
och Andersson-Sahlin 2006:14). Det är ett intresse som har utvecklats i paradoxen 
att POP kring CSR framställs som en lösning på ett problem utan att närmare 
precisera problemet eller lösningen. Diffusa beskrivningar och otydliga 
definitioner: Vad innebär det att samverka kring CSR? Vilka problem är det en 
lösning på? Vilka lösningar bortses från? Vad är implikationerna? Teori öppnar 
möjligheten att förstå fenomen bortom vardagsförståelsen. Fördjupad förståelse 
skiljer åt beroende på vilka teorier som används. Olika teorier lyfter fram olika 
tendenser (Olsson 2008:13f). Att problematisera att något presenteras som en 
lösning på ett problem är en form av kritisk inställning till självklar kunskap och 
språkbruk som gör att kritisk diskursanalys framstår som en rimlig teoretisk 
utgångspunkt för denna studie (Burr i Bryman 2002:349). 

1.1.1 Bortom vardagsförståelsen – om syfte 

I kritisk diskursanalys betraktas samhällsfenomen som en konstruktion som får 
mening genom diskurs. En diskurs är ett sätt att förstå den sociala världen. Den 
sociala världen kan ha flera betydelser beroende på genom vilka diskurser den 
konstrueras. Mötet mellan diskurser, hur tankar och idéer om samverkan kring 
CSR integreras och samverkar, studeras i diskursiva praktiker. POP och CSR 
betyder olika saker för olika aktörer. Det betyder att den lösning på problem som 
samverkan kring CSR tenderar att framhållas som är lösningar definierade genom 
diskurs. Andra diskurskombinationer skulle förmodligen uttrycka andra lösningar 

                                                                                                                                                         
 

4 Se Regeringens skrivelse 2007/08:89, Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sida, 
Rudebeck och Wall 2007, Åkesson 2007, Internet 4 
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och sanningar. En dominerande diskurs bestämmer vad som kan tänkas och 
uttryckas. Det leder till att vissa handlingar och praktiker rekommenderas medan 
andra tonas ned. Det har verkningar och implikationer i den omgivande kontexten 
(Bergström och Boréus red 2005:326ff). En kontext som i denna studie utgörs av 
privatoffentliga partnerskap. Teorier kring privatoffentliga partnerskap ger 
konstruktionen samverkan kring CSR mening och kan förklara implikationer; 
alltså peka på konsekvenser av att vissa handlingar och praktiker rekommenderas 
medan andra tonas ned. Det har en effekt i en bredare sociala ordning, den för 
offentliga institutioner, som POP är en aspekt av (Winther Jørgensen et al 
2000:24ff). Tillträde till studier av diskurs går genom språk. Språk är 
betydelsesystem som skiftar från diskurs till diskurs. Språkmönstren i en diskurs 
skapar mening och ger betydelser till händelser. Mening och betydelse som skiftar 
mellan diskurser (Winther Jørgensen et al 2000:14ff, 84; Fairclough i Wodak och 
Meyer 2001:13). Avgränsat till text kring den kommunikativa händelsen Globalt 
Ansvar – en händelse av språkbruk inom ramen för trenden att samverka kring 
CSR – är syftet med studien att undersöka hur och vilka diskurser som producerar 
mening till trenden att vurma för samverkan kring CSR och förklara 
implikationerna utifrån teorier om privatoffentliga partnerskap5. Det övergripande 
syftet och bidraget med studien är att kasta ljus på hur marknadsanpassade 
förväntningar kan förändra förväntningar på staten som ett uttryck för en 
förändring i diskursordningen för offentliga institutioner. 

1.1.2 Problemformulering 

För att med kritisk diskursanalys undersöka trenden att förespråka samverkan 
kring CSR samt förklara implikationer för privatoffentliga partnerskap i relation 
till denna trend, så vägleds studien av följande frågor: 

 

• Hur beskrivs samverkan kring företags sociala ansvar? 

• Genom vilka diskurser produceras samverkan kring företags sociala 
ansvar i svenskt utvecklingssamarbete? 

• Vad har samverkan kring CSR som ett privatoffentligt partnerskap 
för implikationer?  

 

 

                                                                                                                                                         
 

5 Genom studien skiljs hädanefter samverkan kring CSR från POP eller privatoffentligt 

partnerskap. Samverkan kring CSR är en diskursiv praktik inom ramen för en bredare social 

praktik: POP eller privatoffentligt partnerskap. Det är begrepp vars betydelse och förhållande till 

varandra presenteras närmare i kapitel två om teori och metod. 
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1.1.3 Avgränsningar 

Problemformuleringens första och andra fråga besvaras empiriskt och avgränsas 
till analys av språkbruk kring den kommunikativa händelsen Globalt Ansvar som 
en del av svenskt utvecklingssamarbete6. Problemformuleringens tredje fråga 
besvaras teoretiskt och avgränsas till en diskussion av resultaten från 
problemformuleringens två första frågor i relation till forskningsöversikter om 
privatoffentliga partnerskap och företags sociala ansvar i kapitel 3. Den tredje 
frågan kopplar också till studiens övergripande syfte att kasta ljus på 
marknadsanpassade förväntningar på diskursordningen för offentliga institutioner.  

1.2 Disposition 

Inledningskapitlets konstruktion av studiens problemområde innehåller många 
referenser till diskursanalytiska begrepp och tankegångar som förklaras utförligare 
i nästa kapitel om den kritiska diskursanalysens teori och metod. Där beskrivs den 
teoretiska apparat och specifika metoder som vägleder analysen. I kapitel tre ges 
forskningsöversikter om privatoffentliga partnerskap och företags sociala ansvar. 
Det är centralt för att kunna genomföra (fråga två) och tolka (fråga tre) 
kartläggningen av diskurser i den diskursiva praktiken. Kartläggningen är 
analysen och fokus för kapitel fyra. Kapitel fem summerar de viktigaste 
resonemangen i den analyserande diskussionen med några tillägg vilket besvarar 
problemformuleringen och avslutar studien. 

 
 

                                                                                                                                                         
 

6 Avgränsning av empiriskt underlag för att genomföra kritisk diskursanalys sker i en teoridriven 
process. Därför presenteras avgränsningarna utförligare först i kapitel 2.4.1 om ”Material”. Det är 
ett medvetet val för att underlätta för läsaren som introduceras till de teoretiska begrepp som 
motiverar avgränsningarna först i kapitel 2 om teori och metod. 
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2 Teori och metod 

I kritisk diskursanalys är teori och metod nära sammanlänkade. En paketlösning 
som bygger på specifika filosofiska teoretiska föreställningar och metodologiska 
rekommendationer som beskrivs i detta kapitel. Efter ett avsnitt om filosofiska 
premisser följer avsnitt om diskursteori respektive det kritiska i diskursanalysen. 
De redogör för teorins fördjupade inblick bortom vardagsförståelsen. Norman 
Faircloughs tredimensionella teoretiska analysmodell är vägledande för studien 
och beskrivs i påföljande avdelnings fyra avsnitt. Kapitlet avslutas med två avsnitt 
om material och metodologiska reflektioner. 

2.1 Filosofiska premisser 

Kritisk diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Det innebär att 
världen betraktas som en social konstruktion. Det finns ingen objektiv sanning. 
Sociala företeelser och deras mening konstrueras och skapas i ett kontinuerligt 
socialt samspel mellan aktörer och är därmed i ständig förändring. (Bryman 
2002:30ff). Kunskap om den sociala världen inhämtas genom tolkning av 
skeenden, beteenden och handlingar. Det finns ingen verklighet oberoende av våra 
kategoriseringar och tolkningar. Hur vi uppfattar och representerar världen är 
historiskt och kulturellt betingat. Det är också kontingent: uppfattningar och 
konstruktioner kunde ha varit annorlunda och förändras över tid (Winther 
Jørgensen 2000:11). Det skiljer från kunskapsuppfattningen inom objektivism där 
positivismen förordar metoder för kunskapsinhämtning som baseras på logik i en 
strävan efter objektiv och värderingsfri kunskap (Bryman 2002:24f, Moses och 
Knutsen 2007:192). Socialkonstruktionism menar att det är omöjligt att tala om 
värderingsfri kunskap. Sociala processer upprätthåller och skapar uppfattningar 
och kunskap i kategorier som inte är slutna utan utmanas i varje interaktion. 
Kategorier som bestämmer vilka handlingar som är naturliga eller avvikande. 
Sammantaget innebär det att uppfattningar om den sociala världen å ena sidan har 
sociala konsekvenser och å andra sidan är öppna för förändring (Winther 
Jørgensen 2000:11). Denna studie vilar på socialkonstruktionistisk värdegrund. 

2.2 Varför problematisera det oproblematiska? 

Utsagor om världen presenterar inte självklar kunskap (Gill i Bryman 2002:348). 
De är diskursiva konstruktioner. De är uttryck för olika kunskapsregimer som 
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formar objektens och subjektens identitet i ett samspel mellan sociala relationer 
och praktiker. Utsagor som gör anspråk på att tala sanning eller att beskriva 
verkligheten såsom den är kan bara bedömas i relation till de kunskapsregimer 
inom vilka de är konstruerade. Sanningsvärdet i ett uttalande kan bara förstås i 
relation till en verklighet som är definierad och inramad av en kunskapsregims 
specifika språkkonventioner och regler. Kunskapens gränser ligger vid språkets 
gränser och vi veta bara det som vårt språk tillåter oss att uttrycka. 
Informationsflöden blir meningsfulla och sammanhängande berättelser genom 
diskurs. Annorlunda uttryckt så skapar språkliga konstruktioner bestämda sätt att 
tala om och förstå världen på genom diskurs (Dryzek i Jonker och Marberg 
2007:111, Howarth 2000:133, Foucault i Winther Jørgensen et al 2000:7ff, 19f). 
Vissa sätt att skapa mening dominerar, medan andra marginaliseras och betraktas 
som oppositionella eller alternativa. En särskild struktur, sätt att skapa mening, 
kan bli hegemonisk. Hegemoni är att vara del av de legitimerade handlingar som 
utövas inom ramen för vad som betraktas som sanning och naturligt. Det ständiga 
återskapandet av denna sanning bidrar till att reproducera dominansrelationer. Att 
ett sätt dominerar innebär inte att det saknas alternativ eller andra vägar som i 
olika utsträckning kan införlivas med det dominerande, hegemoniska sättet. 
Hegemoni är inte bara dominans utan en förhandlingsprocess för att skapa 
betydelsekonsensus. Hegemoni är därmed aldrig stabil utan utmanas i en diskursiv 
kamp. Det har effekter på diskursordningen som varken är sluten eller rigid utan 
ett öppet system som utmanas i varje diskursiv praktik (Fairclough 2003:207). 

2.2.1 Det kritiska i diskursanalysen 

Kritisk diskursanalys klarlägger diskursiva praktikers konstruktion av världen. 
Diskursiva praktiker består av diskurser som står i ett dialektiskt förhållande till 
omgivande sociala praktiker. De konstitueras och konstituerar konstruktionen av 
världen i omgivande sociala praktiker och ordningar. Det gör angreppssättet 
kritisk i den mening att kartläggningen av diskursiva konstruktioner och praktiker 
visar hur en social värld upprätthålls eller utmanas vilket är ett uttryck för en 
konkurrens om makt som främjar visa sociala gruppers intressen. Även om makt 
att definiera i huvudsak är produktivt så finns det också en ideologisk dimension 
av begreppet. Samhällsprocesser främjar vissa sociala gruppers intressen vilket 
skapar ojämlika maktförhållanden. Den kritiska diskursanalysen undersöker 
därför:  
 

…hur sådana [diskursiva] praktiker, händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av 

maktrelationer och kampen om makt …hur ogenomskinligheten i dessa relationer mellan diskurs 

och samhälle själv är en faktor som säkrar makt och hegemoni.   

   Fairclough i Winther Jørgensen et al 2000:69 

 

Att klarlägga hegemonisk kamp och dolda maktförhållanden i offentliga 
institutioners diskursiva praktiker sätter aktörer i position att reflektera kring om 
en politisk förändring är en önskvärd utveckling (Winther Jørgensen et al 2000:8, 
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11, 69; Fairclough i Wodak och Meyer 2001:13). Samtida politiska förändringar 
handlar om diskursers marknadsanpassning. Diskursordningen för offentliga 
institutioner har traditionellt organiserats utifrån välfärdsdiskurser. I takt med att 
marknadsdiskurser införlivas med och möter välfärdsdiskurser i offentliga 
institutioners diskursiva praktiker förändras sättet att tänka, tala, förstå och – i 
förlängningen – agera (Fairclough 2003:203, Winther Jørgensen et al 2000:69, 77, 
91). Ur kritiskt diskursanalytiskt perspektiv innebär det att diskursordningen för 
offentliga institutioner förändras. Arsenalen och resurserna för vad som kan 
tänkas och kommuniceras breddas. Det är en politisk förändring där offentliga 
institutioner möter marknadslogiker. En förändring som kan studeras genom 
språkanalys. Nästa avsitt beskriver tillvägagångssättet och den teoretiska apparat 
som kritiskt diskursanalytiskt producerar studiens förklaring till hur 
marknadsdiskurser förändrar diskursordningen för offentliga institutioner.  

2.3 Tre dimensioner för att förstå konstruktioner 

Norman Fairclough har utvecklat en teoretisk modell för att analysera språkbruk. 
Det är en tredimensionell modell som rymmer en textnivå, en diskursiv nivå och 
en social nivå som förhåller sig till varandra enligt figuren nedan:  
  

Figur 1.1  

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jørgensen et al 2000:74) 

 

 
 

Vid analys av diskurs som text, nivå ett, beskrivs en texts formella drag och 
lingvistisk uppbyggnad. Vid analys av diskursiv praktik, nivå två, görs tolkningar 
kring hur texten bygger på existerande diskurser och texter. Det är en analys av 
textproduktions- och textkonsumtionsprocesser i diskursiva praktiker. Vid 
analysen av relationen mellan text och social praktik, nivå tre, förklaras diskursiv 
praktik i ljuset av andra samhällsvetenskapliga teorier. Det är en analys i relation 
till en bredare social ordning som sociala och diskursiva praktiken är en aspekt av. 

SOCIAL PRAKTIK 

DISKURSIV PRAKTIK 

 

TEXT 
Nivå 1 

 

Nivå 2 

Nivå 3 

Produktionsfas Konsumtionsfas 
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Sammantaget används modellen för att analysera språkanvändning i en 
kommunikativ händelse som text, som diskursiv praktik och som social praktik 
(Wang 2006:65ff). Diskursers textuella förverkligande är kopplat till en kamp om 
tolkningsföreträde i diskursiva praktiker. En maktkamp som får mening i relation 
till en omgivande social ordning (Winther Jørgensen et al 2000:66ff, 72ff, 
Bergström/Boréus 2005:308). En nära analys av text bidrar till ökad förståelse för 
maktrelationer och ideologiska processer i en social praktik och bredare ordning 
(Fairclough 2001:91). Alltså måste en fullständig analys av en kommunikativ 
händelse dra in modellens alla tre dimensioner.  

2.3.1 Språkets betydelse  

Att kritisk diskursanalys genomförs på tre nivåer beror på två saker. Å ena sidan 
kan inte diskuranalys av språkbruk ensam belysa hur text är förbundet med 
omgivande kontexter och samhälleliga processer. Analysmodellens nivå tre är 
därför den omgivande kontext som ger den diskursiva praktiken mening. Å andra 
sidan är det en effekt av att diskurs har två betydelser: dels är diskurs 
språkanvändning som en social praktik; att vi ger upplevelser mening och 
betydelse genom språk. För det andra är diskurs språkanvändning utifrån en 
bestämd horisont. Den första betydelsen, språk som social praktik, kopplar till 
analysmodellens två första nivåer. Den andra betydelsen, språk från en bestämd 
horisont, kopplar till analysmodellens tredje nivå. Det är en horisont som har en 
ideologisk dimension, vilket belystes i avsnitt 2.2.1. Det är en horisont som är den 
omgivande kontexten. Upplevelser får olika betydelse beroende på genom vilken 
diskurs de upplevs och hur det diskursiva språket kommunicerar det betraktade: 

 
The question of discourse is the question of how text figures (in relation to other moments) in how 

people represent the world, including themselves and their productive activities. Different 

discourses are different ways of representing associated with different positions.  

    Fairclough (2000) i Wang 2006:65  

 
Hur detta genomförs är temat för de kommande tre avsnitten som i detalj 
beskriver metoden för att analysera en kommunikativ händelse utifrån 
teorimodellens tre nivåer. 

2.3.2 Nivå ett – diskurs som text 

I modellens nivå ett är utgångspunkten lingvistisk. Textens formella drag är i 
fokus. ”Text” i det här fallet innebär ett tal, en skrift, en bild, en hemsida eller en 
kombination av alla (Fairclough i Wang 2007:64). Med lingvistiska metoder 
benas textens beståndsdelar ut i detalj med avseende på handlingar, händelser och 
tillstånd. En handling innebär att någon gör något. Det finns en aktör som har en 
roll i texten. En händelse innebär att något sker. Betoningen ligger på hur effekter 
presenteras. Ett tillstånd beskriver hur något är. Det är ett uttryck för huruvida 
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texten ger sig ut för att beskriva sanning eller mildra sanningsanspråk i 
påståenden. Handling, händelse och tillstånd innebär att undersöka ordval, 
grammatik och meningsuppbyggnad (Wodak i Wodak and Meyer 2001:66, 
Bergström och Boréus 2005:322f, Winther Jørgensen et al 2000:75, 87f, Viscovi 
2006:106f). Med textanalys synliggörs strategier som används för att en text ska 
uppnå underliggande syften. Strategin måste därför kopplas till det bredare 
sammanhang som texten ingår i. Det är först då som det är möjligt resonera kring 
förändringar i maktrelationer inom diskursordningar (Fairclough i Wodak and 
Meyer ed 2001:122). Textens egenskaper är nära förbundet med textens 
produktions- och konsumtionsprocesser, den diskursiva praktiken, som beskrivs i 
nästa avsnitt (Bergström och Boréus 2005:280). 

2.3.3 Nivå två – diskurs som diskursiv praktik  

De ord som sätts i omlopp för att beskriva och koppla till sociala förändringar monterar ramar och 

gränser för hur förändringen kan förstås. Diskurs och språk bidrar på så sätt i en dialektik till 

ramarna för vad som kan uttryckas och tänkas kring varje social förändring.   

     Fairclough 2003:205  

 
I den diskursiva praktiken förbinds nivå ett och nivå tre i analysmodellen. 
Strukturer och processer i en social praktik möter en kommunikativ händelses 
textmässiga egenskaper (Wang 2007:61ff):  

 
Det är således genom diskursiv praktik – där människor använder språk för att producera och 

konsumera texter – som texter formar och formas av social praktik.   

    Winther Jørgensen et al 2000:73 

 
Relationen mellan text (språk) och social praktik (kontext) är dialektisk. Språk 
influerar kontexten och kontexten influerar språk. I den diskursiva praktiken 
skapas text i en produktionsfas för att mottas och tolkas i en konsumtionsfas 
(Bergström och Boréus 2005:323)7. Produktionsfasen analyseras genom att 
analysera intertextualitet och interdiskursivitet i textproduktionen (Wodak i 
Wodak and Meyer ed 2001:66). Med intertextualitet undersöks hur produktionen 
och konsumtionen av text bygger vidare på och använder tidigare texter, 
författare, läsare och språkliga konventioner. Äldre texter återskapas och vävs in i 
aktuella praktiker vilket förändrar, utmanar eller upprätthåller sociala relationer. 
På motsvarande sätt fokuserar interdiskursivitet på hur befintliga diskurser 
kombineras och byggs vidare på i den diskursiva praktiken (Fairclough i Wang 
2007:64, Ibid. 2001:66). Det innebär i praktiken att konsultera andra 

                                                                                                                                                         
 

7 Denna uppsats fokuserar endast på produktionsfasen av text. Hur den diskursiva praktikens 
konsumtionsfas behandlas, i bemärkelsen att motta och tolka texter genom diskurs, beskrivs i 
kapitel 2.4.2 om  ”Metodologiska reflektioner – om författarens roll”.  
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diskusanalyser för att hitta ”befintliga diskurser” som är relevanta för det sociala 
problemområdet i den aktuella studien. 

2.3.4 Nivå tre – den sociala praktiken 

En strategisk textuell förhållning innebär en läsning av andra undersökningar som ger en 

fingervisning om hur mönstren ser ut i den sociala domän som är intressant. På så sätt kan det egna 

materialet foga brickor till en mer generell bild av diskursordningen  

    Winther Jørgensen et al 2000:134 

 
Den tredje nivåns teoriorienterade analys förklarar resultatet från den första och 
andra nivån genom teorier som beskriver mönstren i den sociala praktiken. Idéer, 
språk och medvetenhet är fenomen som måste förklaras med referens till bredare 
politiska processer, strukturer och relationer. (Bryman 2000:348, Howarth 
2000:12). Teorimodellens tredje nivå förklarar den diskursiva praktiken i ljuset av 
en social praktik och samhälleliga tendens som nivå ett och nivå två är en del av. 

2.4 Teorimodellen i praktiken 

Innan analysmodellens begrepp och dimensioner anpassas till problemområdet för 
den här studien så är det på sin plats med en kort uppsamling. Den teoretiska 
analysmodellen klarlägger mönster i diskursiv praktik genom en lingvistisk analys 
av text följt av intertextuell och interdiskursiv analys av vilka diskurser som 
konkurrerar i en kommunikativ händelse. Resultaten av de två första stegen 
betraktas utifrån teorier om den sociala praktik inom vilken den diskursiva 
praktiken opererar. Detta eftersom diskursiv praktik inte ensam kan öka 
förståelsen för förändringar i en social ordning utan måste förstås i relation till 
teorier som är en aspekt av denna ordning. Analys av diskursiv praktik klarlägger 
vilka diskurser som konkurrerar om att producera mening. En mening som får 
implikationer i relation till en omgivande kontext. Den omgivande kontexten är 
den sociala praktiken. Den sociala praktiken, i sin tur, är en aspekt av hegemonisk 
kamp om dominans i en bredare diskursordning. Diskursiv praktik bidrar till att 
upprätthålla eller förändra en bredare diskursordnings inneboende maktrelationer. 
Förändring i diskursiv praktik är ett uttryck för skiftade maktförhållanden i den 
bredare diskursordning som en social praktik är en aspekt av (Wang 2006:67ff, 
Winther Jørgensen et al 2000:77;80).  

2.4.1 Material och avgränsning 

Omsatt i denna studie innebär resonemanget i föregående avsnitt att en föreslagen 
åtgärd för att möta gemensamma utmaningar för svenskt utvecklingssamarbete, 
nämligen samverkan kring företags sociala ansvar är en diskursiv praktik vars 
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mönster jag vill klarlägga. Det görs genom lingvistisk analys av text följt av 
intertextuell och interdiskursiv analys av textproduktion kring den kommunikativa 
händelsen Globalt Ansvar. Tendenserna i analysens första två steg förklaras 
utifrån teorier om privatoffentliga partnerskap. Privatoffentliga partnerskap är en 
aspekt av en hegemonisk kamp om dominans i diskursordningen för offentliga 
institutioner. Diskursiva praktiken samverkan kring CSR påverkar maktrelationer i 
denna diskursordning (Winther Jørgensen et al 2000:80). Verkningar som har en 
ideologisk dimension (Wang 2006:67ff, Ibid. 2000:77). Ideologi framför 
bestämda sociala gruppers intressen och tonar ned andra. Det finns vinnare och 
förlorare i en sådan utveckling. 

Det empiriska underlaget för en kritisk diskursanalys bestäms i den teoridrivna 
processen och är avhängt det problemområde som ska belysas (Meyer i Wodak 
och Meyer red 2001:20ff). Jag är intresserad av trenden att förespråka samverkan 
kring CSR. För fråga ett, nivå ett i analysmodellen, analyserar jag en nyhetsnotis 
från hemsidan för Globalt Ansvar. I fråga två, nivå två i analysmodellen, 
klarlägger jag hur marknadsdiskurser respektive välfärdsdiskurser figurerar i 
textproduktion kring Globalt Ansvar i svenskt utvecklingssamarbete. För fråga 
tre, nivå tre i analysmodellen, förklarar jag underlaget från analysens två första 
steg i relation till forskningsöversikter om privatoffentliga partnerskap och 
företags sociala ansvar i kapitel 3. Forskningsöversikterna bygger på litteratur från 
det vetenskapliga samtalet om POP respektive CSR. Sammantaget ger analysen 
en förklaring till trenden att förespråka privatoffentliga partnerskap kring CSR i 
svenskt utvecklingssamarbete.   

2.4.2 Reflektioner – om författarens roll 

Med socialkonstruktionistisk värdegrund är det meningslöst att tala om 
värderingsfri forskning. Studien gör heller inga anspråk på att presentera objektiva 
sanningar utan kommer med förklaringar inom ramen för en teoriapparat. 
Problemområdet är en konstruktion där författaren har en avgörande roll.  

Den teoretiska apparaten innehåller en produktions- och konsumtionsfas av 
text. Då jag intresserar mig för trenden att presentera som förgivet taget att 
samverkan kring CSR är okontroversiellt och nödvändigt, i förlängningen belysa 
markandsdiskursers insteg i offentliga institutioner, blir textkonsumtionsprocessen 
sekundär. Anspråk på att presentera verkligheten så som den är sker i 
textproduktionsprocessen. En studie av textkonsumtion i diskursiv praktik skulle 
bidra med intressanta aspekter som inte ryms inom ramen för denna studie. Den 
utsträckning som text konsumeras inom ramen för den aktuella studien begränsas 
till läsaren och författaren. Tolkningar kan därmed utesluta eller missa aspekter 
som andra textkonsumenter hade fört fram (Winther Jørgensen et al 2000: 75). 
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Privatoffentliga partnerskap som social praktik 

Diskursordningen för offentliga institutioner förändras. I globaliseringens spår 
introduceras nya former för politik. Det är en trend och förskjutning från 
government till governance. En aspekt av denna utveckling är privatoffentliga 
partnerskap, POP. POP är ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer 
(Mörth och Sahlin-Andersson 2006:16). Det är ett uttryck för den ökade 
samverkan som framförs som nödvändig för svenskt utvecklingssamarbete. 

3.1.1 Idén om samverkan genom partnerskap 

Privatoffentliga partnerskap är ofta en uppmuntran till samverkan mellan olika 
offentliga och privata aktörer i en särskild fråga eller på ett visst politikområde. 
Tid och rum omorganiseras som en effekt av att partnerskap kommer med nya 
institutioner och former för organisering, men också nya processer och relationer 
mellan institutioner och aktörer. Privatoffentliga partnerskap eftersträvar att 
genomsyras av deltagardemokratiska idéer. Det ger ett språkbruk som refererar till 
deltagande och konsultation med de aktörer som omfattas av besluten eller 
politiken i en fråga. Partnerskap handlar också om delegering och 
decentralisering av styrning, en strävan efter konsensusbeslut och facilitering av 
sådana beslutsprocesser (Balloch & Taylor 2001 i Fairclough 2003a). 

3.1.2 Konkurrerande kunskapsregimer 

Trenden att lyfta fram vikten av ökad samverkan mellan privata och offentliga 
aktörer kan förstås antingen som ett uttryck för en maktförskjutning mot 
marknadsinspirerade makt- och auktoritetsstrukturer eller en metod för staten att 
ha inflytande i verksamheter som inte annars regleras genom lagstiftning. På 
samma sätt kan populariteten för privatoffentliga partnerskap antingen tolkas som 
ett uttryck för att multinationella företag använder staten för att legitimera en 
verksamhet som har effekter på samhällsutvecklingen eller en genuin vilja att 
bidra som det goda företaget. Olika positioner skiljer åt beroende på hur 
gränsdragningen mellan privat och offentligt konstrueras och definieras (Mörth 
och Sahlin-Andersson 2006:17f). Neoliberala och offentliga diskursordningar 
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uppvisar olika idéer kring formerna för organisering, verksamhet, kontroll, ägande 
och transparens. Det är idéer som blandas och speglas i POP. Diskursordningar 
för offentliga och privata institutioner har skilda idéer om styrning, ansvar, insyn 
och kontroll vilket influerar beskrivningen av privatoffentliga partnerskap. POP 
kan vara formaliserade samarbeten som bidrar positivt i termer av en mer öppen 
och transparent privat sektor eller informella samarbeten där dialog och utbyte av 
idéer mellan inblandade parter står i centrum: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 3.1. Två dimensioner av Privatoffentliga Partnerskap (Mörth och Sahlin-Andersson 

2006:274). 

Oavsett var i matrisen ett POP placerar sig så kan de förstås som harmlösa 
samarbeten eller bidragande till ett demokratiskt underskott. Polemiserande 
positioner är en konsekvens av att privata och offentliga diskursordningar 
traditionellt producerar mening genom olika diskurser, en neoliberal och en 
välfärd. För att förstå samhällets organisering i stort, vilka förändringar och 
varför, måste en ständigt föränderlig gräns mellan det offentliga och det privata 
förstås (Ibid 2006:19ff).  

3.1.3 Förändrade roller 

Flytande gränser mellan diskursordningar är en effekt av förändring. POP är ett 
uttryck för trenden som lämnar spår i partnerskapen olika formationer:  

   Hierarki   Nätverk 

 

Reglerare  Offentliga aktörer Offentliga och 

     privata aktörer 

Typ av regler  Tvingande regler Frivilliga regler 

 

Styrmodell  Statscentrisk  Samhällsbaserad 

 

Samarbete mellan  Korporativism  Partnerskap 

Privata och offentliga (Lobbysim)    

Figur 3.2. Hierarki och nätverk – två reglerings- och styrmodeller för partnerskap.  

    (Mörth och  Sahlin-Andersson 2006:22) 

 

Tidsbegränsat 

Formellt Informellt 

Icke-tidsbegränsat 
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Hierarkikolumnen i modellen svarar mot statens traditionella diskursordning och 
sätt att reglera och styra. Nätverkskolumnen representerar alternativ till dessa. 
Alternativ som blir allt vanligare i takt med trenden att government förskjuts till 
governance – i takt med att privatoffentliga partnerskap blir allt vanligare.  

3.1.4 Balansgång mellan roller  

Så länge multinationella företag kan svara inför intressenter och stakeholders är 
partnerskap oproblematiskt. POP är därför ett lättillgängligt sätt att möta olika 
krav från offentliga institutioner, eller konsumenter, och samtidigt undvika direkt 
reglering. Företag har effektivare, flexiblare rörelsemönster och manöverutrymme 
än staten som bromsas av komplexa myndighetsstrukturer och ett demokratiskt 
ansvar. Staten tvingas balansera mellan effektivitet och demokrati (Mörth och 
Sahlin-Andersson 2006:47ff). POP innebär för staten som partner att samverka 
med aktörer i horisontella nätverksrelationer. Det skiljer från en traditionell 
hierarkisk makt- och ansvarskedja. Den innebär också att staten får två roller: del i 
horisontella nätverksrelationer genom POP, del i en traditionell hierarkisk makt- 
och ansvarskedja. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt med en tydlig 
makt- och ansvarsfördelning. Samma tydlighet inte är önskvärd ur ett 
effektivitetsperspektiv. Tydliga gränsdragningar är centralt för demokratisk 
legitimitet medan samma tydlighet inte är ur effektivitetssynpunkt eftersom det 
påverkar handlingskapacitet och manöverutrymme (Ibid. 2006:117).  

3.2 Företags sociala ansvar 

Förväntningar på att multinationella företag bidrar till social och miljömässig 
utveckling genom att ta socialt ansvar i relation till den verksamhet de bedriver 
ryms under den populariserade etiketten företags sociala ansvar (CSR). CSR är en 
samhällstrend som, på ett övergripande plan, handlar om att multinationella 
företag främjar mänskliga rättigheter, bekämpar korruption, värnar om 
grundläggande arbetsvillkor och verkar för en bättre miljö. Dels inom ramen för 
sin verksamhet, dels i relation till det omgivande samhället (Magnusson red. 
2003:9). CSR är en konstruktion i olika diskurser. I ett första led innebär det att 
CSR:s popularitet och utspridda acceptans; att det är för givet taget att företag har 
ett socialt ansvar, är ett uttryck för att pro-CSR diskurser dominerar, accepteras 
och betraktas som naturligt och en allmän sanning av majoriteten (Kallio 
2007:165ff). Pro-CSR diskurser dominerar eftersom vi tänker kring fenomenet. 
Färre ifrågasätter idén om företags sociala ansvar per se. I ett andra led innebär 
CSR som en konstruktion att olika aktörer som tar CSR för givet, aktörer som 
inom pro-CSR diskursen, tillskriver begreppet olika betydelser. 

 



 

 15 

3.2.1 CSR – en konstruktion  

Pro-CSR diskursen kommer till uttryck genom multinationella företags utvecklade 
arbete med att ta fram policydokument, uppförandekoder och CSR-strategier eller 
strävan att föra fram och visa upp verksamhetens etiska principer och CSR-
relaterade arbete. De ansluter sig till internationella konventioner och olika 
globala ramavtal eller samverkar med offentliga institutioner som in sin tur har 
kommit långt med att framarbeta riktlinjer eller initiera samarbeten med syfte att 
underlätta, följa upp och uppmuntra företag att genomföra verksamhet på ett etiskt 
försvarbart och socialt ansvarsfullt sätt8. Det är inte bara multinationella företag 
och offentliga institutioner som är agenter. Trenden är utbredd i hela samhället 
och en ansenlig mängd nätverk och enskilda organisationer, privata konsultbyråer 
och media etc. rapporterar, bevakar, underlättar, diskuterar, genomför eller 
bedömer multinationella företags uppträdande och genomförande av CSR-
relaterad verksamhet (Magnusson red. 2003:9). Fokus för dessa aktörer är 
utmaningar och behov, möjligheter och begränsningar men också kritik mot de 
företag som bryter mot etiska koder och riktlinjer för CSR9. Denna litteratur rör 
sig inom ramar som bedömer, identifierar och diskuterar multinationella företags 
strategi x för att uppnå mål y. Inom en sådan pro-CSR diskurs saknas en allmän, 
konsensusbelagd definition av begreppet (Horn af Rantzén 2003:6). CSR är ett 
fokus som har olika betydelse beroende på vem som definierar (Winther 
Jørgensen et al 2000:70). En samlingsdefinition inom pro-diskursen kan vara ”de 
positiva sätt på vilka den privata sektorn kan bidra till samhället där de verkar” 
(Sida 2005:15f). En definition i samma anda hämtas från Världsbanken som 
menar att CSR är: 
 
The committment of business to contribute to sustainable economic development – working with 

employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life, 

in ways that are both good for business and good for society.                    Sida 2005:15 

 

Pro-CSR diskursens olika definitioner av förväntningar på multinationella 
företags sociala ansvarstagande som gynnar både företaget och det omgivande 
samhället ryms inom fyra dimensioner. 

                                                                                                                                                         
 

8 Se till exempel ICA www.ica.se , Vattenfall AB www.vattenfall.se , HM: 
http://www.hm.com/se/fretagsansvar__responsability.nhtml för exempel från privata aktörer och 
FN:s rekommendationer i Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 8 kärnkonventioner för exempel från offentliga 
aktörer.  
9 se t.ex. Magnusson red 2003, Löhman och Steinholtz 2004 för litteratur; Moberg 2006: ”How 
Sida promotes responsible business practices” och ISO 26000; Christian Aid: ”Behind the mask”, 
Swedwatch 2007: ”Swedwatchs policy för företags sociala och miljömässiga ansvar ”, Fair Trade 
på www.fairtrade.org, föreningen Rena Kläder: www.renaklader.org, Amnesty Business Group: 
www.amnestybusinessgroup.se, CSR i Praktiken: www.csripraktiken.se för exempel på ”watch-
dogs”; CSR Sverige: http://www.csrsweden.se för ett exempel på företagsvänliga nätverk med 
konsulttjänster, föreningen Rena Kläder: www.renaklader.org  
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3.2.2 Komplexa konstruktioner i fyra dimensioner 

Beskrivningar av CSR tenderar att placera sig inom ramen för fyra dimensioner. 
Den sociala dimensionen handlar om relationen mellan multinationella företag 
och det omgivande samhället. Multinationella företag ska efterleva och förespråka 
mänskliga rättigheter, acceptera grundläggande arbetsvillkor, göra arbetsplatsen 
säker och arbetsmiljön god men också stimulera till att lokalsamhällen i 
verksamhetsländer drar fördel av och gynnas av företagens närvaro. En 
miljödimension handlar om hur företag hanterar verksamhetens effekter på miljön 
och integrerar miljöaspekter. Förväntningar på att företagen förebygger korruption 
och eftersträvar transparens i verksamheten ryms i en stakeholderdimension. Den 
senare handlar om multinationella företags relation till andelsägare, intressenter, 
anställda, leverantörer, kunder och det omgivande samhället samt hur denna 
grupps intressen bemöts. En ekonomisk dimension, slutligen, uppehåller sig vid 
socioekonomiska frågor såsom hur företag kan bidra till ekonomisk utveckling 
och samtidigt bibehålla lönsamhet (Dahlsrud 2006:4f, Sida 2005:15f).  

Det finns motsättningar och konkurrens inom pro-CSR diskursen. De är som 
störst när det handlar om hur arbetet ska genomföras och regleras (Jonker och 
Marberg 2007:108, Sida 2005:15f). Annorlunda uttryckt så är motsättningarna 
som störst mellan diskurser som konkurrerar om att ge tolkning till och dominera 
förståelsen av komplexa konstruktioner. 

3.2.3 Skilda tolkningar av konstruktioner genom diskurs 

 
Tre olika tanketraditioner kan urskönjas inom pro-CSR diskursen. De framhåller 
olika motiv till varför företag ska genomföra CSR-relaterad verksamhet. En neo-
liberal tradition uppmuntrar CSR på basis av marknadsincitamenten för det. CSR 
öppnar upp en möjlighet för företag att möta en ökad efterfrågan och preferens 
bland konsumenter att köpa produkter som är producerade med etiska och sociala 
förtecken (Bryane 2003:116). Det är en tradition som motsätter sig offentlig 
inblandning i CSR-frågor och refereras tills som marknadsargumentet för CSR. På 
lång sikt ger socialt ansvarsfullt företagande högsta möjliga avkastning genom att 
öppna upp för goda relationer med alla stakeholders. Det är nödvändigt för god 
ekonomisk avkastning (González och Martinéz 2004:276ff). Samtidigt finns det 
kritiker inom traditionen som menar att vinstgenererande verksamhet är den 
primära drivkraften och därmed företagens enda egentliga ansvar. De menar att 
socialt ansvarstagande bortom den som lagen föreskriver bara innebär ökade 
kostnader och minskad effektivitet (Sida 2005:15f).  

En offentlig tradition menar att statens inblandning är nödvändig eftersom 
sociala frågor inte ska hanteras av marknadskrafter (Bryane 2003:116). 
Förespråkare inom denna tradition brukar refereras till som samhällsargumentet 
för CSR. De menar att staten bör ha en mer tvingande roll i arbetet kring CSR 
eftersom frivilliga standarder och initiativ är otillräckliga då de varken öppnar upp 
utrymme för att ställa till svars de företag som inte efterlever uppförandekoder 
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eller garanterar att CSR-åtaganden blir mer än tomma ord och strategier. Inom 
denna tradition framförs kritik mot den neoliberala traditionen som handlar om att 
företag anammar språkbruket kring CSR för att å ena sidan stärka sin image och å 
andra sidan tillgodose att CSR fortsätter att vara ett frivilligt – i stället för 
tvingande – åtagande för företag (Christian Aid). Vissa menar att multinationella 
företags roll och effekt på det omgivande samhället är för omfattande för att 
lämnas som ett frivilligt åtagande. De efterfrågar globala ramverk med bindande 
regler kring socialt ansvarstagande som möjliggör ansvarsutkrävande i de fall när 
företagen brister och gör övertramp. Det är orimligt att företag själva övervakar 
och reglerar CSR-arbetet. Sådana ramverk skulle bredda möjligheten att göra CSR 
till ett verktyg som motsvarar samhällets behov och förväntningar (González och 
Martinéz 2004:276ff, Sida 2005:15).  

En tredje, civilsamhällelig tradition, motsätter sig båda perspektiven 
Traditionen framhåller att genomförandet av CSR bör undvika att blanda in 
ineffektiva statsapparater eller multinationella företags egenintresse (Bryane 
2003:116). Inom traditionen har kritik förts fram mot staten att de driver argument 
kring CSR som ett led i att sprida sociala ansvarsfrågor till aktörer inom den 
privata sektorn (Sida 2005:15f).  
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4 Analyserande diskussion 

Kapitlets första avdelning klarlägger analysens fokus innan påföljande avdelning 
är ett resonemang om samverkan kring CSR baserat på textanalys av en 
nyhetsnotis. Resonemanget bygger över i en diskussion där empiriskt material för 
att visa hur interdiskursivitet och intertextualitet i diskursiv praktik om samverkan 
kring CSR är förbundet med privatoffentliga partnerskap. 

4.1 Om att producera samverkan kring CSR 

Att producera språkbruk för samverkan kring CSR är makten att dominera 
förståelsen av det. Olika konstruktioner av samverkan kring CSR kombinerar 
kategorier av privatoffentliga partnerskap och dimensioner av företags sociala 
ansvar på olika sätt. Samverkan kring CSR kan vara en kombination av kategori 
”formaliserat, tidsbegränsat projekt” och dimension ”miljö, mänskliga rättigheter” 
eller ”informellt, icke tidsbegränsat nätverk” och dimensioner ”ekonomi, social”. 
Vilka kategorier och dimensioner som figurerar i text är sekundärt. Det är inte hur 
samverkan kring CSR definieras utan genom vilka diskurser som text i diskursiva 
praktiker samverkan kring CSR produceras som är fokus för analysen. 
Textproduktion från en neoliberal tradition betonar marknadsincitamenten för 
samverkan kring CSR genom marknadsdiskurser som lyfter fram aspekter såsom 
företagsreklam, varumärkesreklam, lönsamhet. Textproduktion från en offentlig 
tradition betonar statens tvingande ansvarsroll för samverkan kring CSR genom 
välfärdsdiskurser som lyfter fram värden såsom omhändertagande, social omsorg, 
transparens och representativitet. Hur det förhåller sig till teorier om 
privatoffentliga partnerskap är integrerat genom analysen. För att undersöka hur 
marknads- respektive välfärdsdiskurser förverkligas textuellt, genom vilka 
diskurser som privatoffentliga partnerskap kring CSR produceras och diskutera 
implikationer, tar analysen avstamp i en textanalys av en nyhetsnotis. 

4.1.1 Den neutrala parten och goda partnern 

På hemsidan för Globalt Ansvars startsida åtföljs en text om syftet med initiativet 
av nyhetsnotiser med funktionen att informera om utvecklingen på området10:  

                                                                                                                                                         
 

10 Förminskat typsnitt indikerar att orden är hämtade från Globalt Ansvars hemsida eller de texter i 
diskursiva praktiker kring Globalt Ansvar som diskuteras. 
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Utrikesdepartementet, 24 januari 2008  

Inget stöd för klagomål mot Nordea  

 

En anmälan mot banken Nordea gjord av en argentinsk och en norsk miljöorganisation har 

behandlats av den svenska nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag. Anmälarna hävdade att Nordea, som medfinansiär till det finska företaget 

Botnias bygge av en pappersmassefabrik i Uruguay, bröt mot OECD:s riktlinjer för företag. NKP, 

där UD: representant är ordförande, har inte funnit stöd för de klagomål som framförts om Nordea. 

      

     Globalt Ansvar 1 

 
I texten är anmälan det aktiva subjektet. Nordea är utsatt för en handling, vilket 
ordvalet mot i rubriken signalerar. Deras egen roll och närvaro i processen är 
underordnad och förringas. På samma sätt är miljöorganisationernas aktörskap i 
processen förminskad och neutraliserad. Nordea är inte anmäld för att 
organisationerna ”misstänker att banken sviker sin egen uppförandekod eftersom 
dammbygget gör att miljö och människor kommer att skadas”11. Istället 
framställer texten att anmälarna hävdar ett övertramp och brott mot OECD:s riktlinjer. 
Ett klagomål om övertramp som är felaktigt – inte huruvida om eller huruvida 
Nordea har gjort ett övertramp som kan ha varit felaktigt.  

Inte heller miljöorganisationerna tillskrivs någon aktiv roll i texten. De är 
agent för det aktiva subjektet anmälan. De som agerar åt subjektet. Även om 
ordvalet anmälarna i reell mening syftar på miljöorganisationerna så producerar 
ordvalet, som en vidareutveckling av formuleringen ”en anmälan”, en association 
till tillståndet att en anmälan gjordes; inte att miljöorganisationer gjorde en 
anmälan. Det är ett tillstånd och process där aktiva agenter anmälan och anmälarna 
involverar passiva aktörer miljöorganisationer och Nordea för att framföra kritik om 
brott mot CSR. Anmälan, OECD:s riktlinjer, UD:s representant, inget stöd för klagomål är 
primärt fokus. Nationella Kontaktpunkten i Sverige för OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag är i sammanhanget dels ett uttryck för en neutral, statlig 
aktör som bedömer och refererar skeenden objektivt. Det ligger i linje med en 
förväntad roll som en ansvarstagande, representativ aktör enligt en traditionell 
makt- och ansvarskedja och bygger på välfärdsdiskurser. NKP blir också ett 
uttryck och representant för en underlättande samverkanspart som informerar om 
utvecklingen på CSR-området.  

4.1.2 En enad front 

Den aktiva agenten, NKP, personifieras genom att det är UD:s representant. I det här 
fallet – exemplet med att kritiken var ogrundad – ges implicit information om hur 
det offentliga i partnerskap kan verka underlättande i CSR-arbetet. Det är textens 
underliggande syfte och ett uttryck för nyttan med att vara ansluten till 

                                                                                                                                                         
 

11 Gustavsson: Banken Nordea anmäls av argentinsk miljögrupp, 2006 
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samverkansinitiativ kring CSR. Det bidrar till trenden att samverkan kring CSR är 
nödvändigt. Staten var bidragande till den positiva utgången för Nordea vilket 
uttrycks för att påvisa hur samverkan underlättar för företagen. Att UD:s representant 

är ordförande är i texten nära sammankopplat med att inget stöd för klagomål fanns. 
Samverkan underlättar. Samverkan är önskvärt. Textens funktion att informera 
om att Nordea är friad från misstankar och tillskriva de en passiv roll som den 
utsatte är på så sätt ett uttryck för att visa och producera partnerskapets enade 
front mot en yttre ”annan”. Denna andra är i reell mening miljöorganisationerna. 
Där hamnar staten i en intressekonflikt mellan att å ena sidan vara den 
demokratiska, ansvarstagande parten i en traditionell hierarkisk makt- och 
styrningskedja som representerar alla intressen och å andra sidan vara den goda, 
jämlika partnern i nätverksbaserade marknadsrelationer med företag. 

4.1.3 Del i ett arbete som underlättar  

Textnotisens underliggande strategi måste förstås i ljuset av att Globalt Ansvar 
finns för att främja svenska företags arbete kring CSR och samtidigt vara en 
plattform (eller platt form) för samverkan med fler aktörer såsom frivilligorganisationer 

som verkar för att underlätta företags ansvarstagande. Den kommunikativa 
händelsen är del av ett arbete för ”att underlätta” eller facilitate. Det är ett arbete 
som pågår över flera politikområden där instrument likt Globalt Ansvar finns till 
regeringens förfogande. Globalt Ansvar är alltså en del i ett större policypaket som 

syftar till att främja den frivilliga tillämpningen av CSR, men det är varken fråga om 
tvingande POP eller lagbundna åtaganden: 
 
Globalt Ansvar handlar ej om att skapa partnerskapsöverenskommelser utan företag har istället 

uppmanats att ansluta sig till Globalt Ansvar genom att offentligt deklarera att man stödjer och 

strävar efter att följa OECD:s riktlinjer och FN:s Global Compacts principer (ej krav på anslutning 

till Global Compact).     

    Horn af Rantzén 2003:7ff 

 

Citatet signalerar att samverkan kring CSR varken kommer med korporativa 
hierarkiska styrstrukturer med krav på eller försök till reglering. Det framställs 
istället som en möjlighet för företag att uppvisa sina goda intentioner och 
ambitioner att bedriva arbete i linje med det CSR representerar. Hur företagen 
bemöter och betraktar denna möjlighet illustreras i nästa avsnitt. 

4.1.4 Multinationella företag spelar välfärdskort för affärsstrategier 

Multinationella företag producerar språkbruk rörande samverkan kring CSR som 
refererar till det intuitivt goda och det självklara med att genomföra och uppvisa 
sitt arbete inom ramen för CSR: 
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Ica ställer upp på OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s initiativ Global Compact. 

Därmed ställer vi oss också bakom initiativet Globalt Ansvar. Det är naturligt för oss eftersom 

inriktningen stämmer väl överens med vårt företags värderingar och med våra medarbetares 

engagemang.   Anslutningsbrev för ICA, Globalt Ansvar 4  

 

Citatet omnämner OECD:s riktlinjer. Många anslutna företag återkopplar till UN 
Global Compact och andra universella, legitimerande, nationella och 
internationella organ och aktörer i sina anslutningsbrev. Det kan å ena sidan vara 
att spela välfärdskort att företagens CSR-arbete är väl förankrat med brett stöd 
från legitima sociala aktörer såsom internationella organ, staten och enskilda 
organisationer. Å andra sidan kan det vara ett sätt att få legitimitetsstämpel 
samtidigt som de undgår risken att behöva utkrävas på ansvar genom att implicit 
motarbeta tvingande lagstiftning. Intertextuell referering till välkända initiativ och 
befintliga texter från det internationella samfundet ger legitimitet (Burchell/Cook 
2006:125). ICA ansluter sig för att det är naturligt och självklart. Det ligger i linje 
med företagets värderingar. Det är oklart vilka dessa värderingar är och inte heller 
fokus för denna diskussion. Vad som är centralt är istället att ICA ställer sig 
bakom diskursiva praktiker i Globalt Ansvar. Det innebär att ställa sig bakom 
samverkan kring CSR. Det, i sin tur, innebär inte att arbeta kring CSR. Det 
innebär att kunna dra fördel av att vara ansluten till ett initiativ som signalerar 
ansvarstagande och goda intentioner. Att ställa sig bakom samverkan kring CSR 
innebär inte heller per definition att praktiskt samverka kring CSR. Poängen 
illustreras i jämförelse med hur HM producerar text till sin inställning till 
samverkan genom CSR:  

 

Att ta ansvar för vår påverkan på människor och miljö är centralt för H&M. Vi ser det därför som 

naturligt att acceptera regeringens inbjudan att deltaga i det svenska initiativet Globalt Ansvar. 

   Anslutningsbrev för HM, Globalt Ansvar 4 

 
Formerna för att ställa sig bakom samverkan kring CSR kan variera. Medan HM 
deltar i initiativet uttalar Vattenfall sig med samma uttrycksmönster som ICA: 
 

Genom att engagera oss i dessa initiativ vill vi dels tydliggöra att vi ställer oss bakom 

självklarheter som respekt för mänskliga rättigheter och vikten av att värna om miljön. Dels vill vi 

medverka till en ökad medvetenhet om etik i samhället    

   Anslutningsbrev för Vattenfall, Globalt Ansvar 4 

 
Inställningen till samarbete i samverkan kring CSR verkar variera. Klart framstår 
att en förutsättning för samverkan kring CSR är att inga tvingande regler, 
formalisering av arbetet, eller närmare specificeringar av aktiviteter som kan 
komma att innebära konkurrens med företagens primära syfte med sin verksamhet 
är att rekommendera. Det kan också förklara utvecklingssamarbetets försiktiga 
framställning av sin egen roll som part i samverkan kring CSR: rollen i diskursiva 
praktiker kring Globalt Ansvar. Att företagen drivs främst av affärs- och 
marknadsmässiga krav och skäl är varken nytt eller hemligt: 
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Det är ett engagemang som också speglar krav och förväntningar från våra kunder.  

   Anslutningsbrev för Ica, Globalt Ansvar 4 

 
Utvecklingssamarbetet resonerar så här kring det: 
 

Kraven på ökat ansvarstagande ökar från allt fler aktörer inklusive investerare och anställda. Allt 

fler företag ser arbetet med CSR som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft men också ett verktyg 

för att utveckla nya affärsmodeller. Arbetet med CSR skapar en möjlig arena där företagens ansvar 

och kompetens skulle kunna länkas samman med delar av utvecklingssamarbetet.  

    Rudebeck och Wall 2007:31f 

 

Utvecklingssamarbetet får anpassa sig efter marknadens villkor om samverkan 
kring CSR ska vara en möjlig arena för samverkan. Vattenfall bekräftar: 
 
En grundsten för ledarskapet i Vattenfall är att det inte föreligger någon motsats mellan lönsamhet 

och ansvarstagande, tvärtom de är varandra förutsättning.   

   Anslutningsbrev för Vattenfall, Globalt Ansvar 4 

 
En möjlig arena för privatoffentligt partnerskap i mer organiserad form än vad 
diskursiva praktiker kring Globalt Ansvar eller Globalt Ansvar som initiativ 
verkar uppfatta sig om hamnar i ett komplext gränsland att väga företagens krav 
med sitt demokratiska ansvar. Det kan förklara tendensen att text som produceras 
av utvecklingssamarbetet och vänder sig till multinationella företag tenderar att 
producera samverkan kring CSR genom neoliberala traditioners 
marknadsdiskurser. Multinationella företag uppmuntras att ansluta sig till 
samverkan genom att attrahera uppmärksamhet för verksamheten genom 
marknadsdiskurser. Företag uppmuntras att genomföra arbete kring CSR för att 
det är positivt uttryckt med ett marknadsanpassat språkbruk. Det visar bland annat 
uttalandet om det framtida arbetet med företags sociala ansvar från 
handelsminister Ewa Björling i samband med ett nordiskt nätverksmöte för Global 
Compact att ”the business practices of Nordic companies are of great importance 
and a corner stone of the Nordic brand” (Globalt Ansvar 6). De positiva sätt på 
vilka företag de facto kan bidra genom CSR verkar sekundärt. Viktigare är att 
marknadsföra marknadsincitamenten som kommer med ställningstagande och 
uppvisad vilja att bidra positivt. Det möter å ena sidan samhällets förväntningar på 
CSR, efterfrågan på produkter som producerats under etiskt och socialt acceptabla 
förhållanden och statens behov av att samverka med andra aktörer. Det svarar 
också mot utvecklingssamarbetets identifierade behov av att samverka med 
aktörer. Alltså, trenden att förespråka samverkan med multinationella företag. 
Samverkansaspekten av den diskursiva praktiken är nedtonad och implicit. 
Omtalas den så är det i termer av marknadsdiskurser. 
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4.1.5 Om arbetet som ska underlättas 

Diskussionen hittills har rört sig från hur en texts underliggande syfte att implicit 
uppvisa nyttan med samverkan kring CSR genom att producera en ”enad front” 
samverkar med diskursiva praktiker som uttrycker samverkan kring CSR i termer 
av att det underlättar för företaget. Hur det underlättar för företag har varit fokus 
för diskussionen i förra avsnittet. Detta avsnitt handlar om hur samverkan kring 
CSR underlättar för den andra parten i POP och hur diskursiv praktik är förbundet 
med marknadsdiskurser. 

4.1.6 Prata business för måluppfyllelse 

I målen för svenskt utvecklingssamarbete står det att bidrag till rättvis och hållbar, 
global utveckling kräver samstämmighet mellan politikområden och samverkan 
mellan aktörer för att möta gemensamma utmaningar och hinder. Vidare: 
 

Ökad handel och utländska investeringar som skapar sysselsättning under anständiga villkor och 

bidrar till kunskapsöverföring och en socialt och miljömässigt hållbar utveckling är nödvändigt. 

Här kan det svenska näringslivet spela en roll. Regeringen ska inom närings- och biståndspolitiken 

lyfta fram det privata näringslivets viktiga roll som aktör för utveckling och tillväxt (…).  

                           Regeringens Skrivelse 2007/08:89 s. 19 12 

 
UD är ansvarig myndighet för biståndspolitiken och Globalt Ansvar vilket därmed 
kan betraktas som ett uttryck för att regeringen uppfyller sitt uppdrag att lyfta 
fram multinationella företags viktiga roll som aktör för utveckling och tillväxt. 
Det uttrycks så här i Globalt Ansvar: 
 

Sverige och svenska företag har en mycket stark internationell trovärdighet när det gäller 

engagemang och kunskap om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruptionsbekämpning och 

miljöhänsyn. Att vara kunnig och drivande i frågor om företags sociala ansvar kommer troligen att 

ge konkurrensfördelar i framtiden. 

     Globalt Ansvar 2 

 
Med referens till svenska företags goda anseende internationellt och hur kunskap 
om CSR kan vara vinstgenererande för verksamheten produceras texten kring PR-
diskurser för att nå och attrahera nya, möjliga samverkanspartners. PR-diskurser 
som bygger på en kombination av varumärkesdiskurser och lönsamhetsdiskurser. 
Vidare så är handel och investeringar nödvändigt för utveckling och tillväxt. Det 
är önskvärt att det ”bidrar till skapandet av social och miljömässig utveckling”.  
Förutom att CSR produceras utan ett aktivt aktörskap (jmf utsagan att ”lyfta fram 
näringslivets roll som viktig aktör för utveckling och tillväxt”) så verkar de två 

                                                                                                                                                         
 

12 ”Nystarten för PGU”, regeringens skrivelse 2007/08:89 bygger på regeringspropositionen 
Gemensamt ansvar – Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122).  
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textutdragen referera till olika typer av utveckling. Social och miljömässig 
utveckling, dimensioner för CSR, är en sekundär effekt och bidrag av nödvändig 
handel och investering för tillväxt och utveckling i ekonomisk bemärkelse.  

Att stimulera till kunskapsöverföring om ”sysselsättning under anständiga 
villkor” är att fortbilda på hemmaplan kring multilaterala regelverk vilket är ett av 
Globalt Ansvars målsättningar: 
 

Företag och andra aktörer får en möjlighet att lära sig innehållet och tolkningen av principer och 

riktlinjer samt ett utrymme för att diskutera praktisk operationalisering. Arbetet kan ses som ett 

utbildningsprojekt där aktörer som tidigare haft bristande kunskaper/medvetenhet om det 

multilaterala regelverket nu får lära sig de delar som är av relevans för deras verksamhet och 

dessutom översätta det i praktisk handling.    Horn af Rantzén 2003:7ff 

 
Det överlappar med statens traditionella roll som försörjare av olika slag – i det 
här fallet kunskap. I Globalt Ansvar uttrycks dock värdet med kunskapsöverföring 
på ett annat sätt: 
 

Att ta hänsyn till att goda arbetsvillkor råder i produktionen inom företaget (…) är en del i en god 

bolagsstyrning, anser Mats Ringborg. Dessutom får företagen en goodwill-effekt gentemot 

exempelvis kunder och i rekrytering av ny personal. Att jobba med socialt ansvarstagande och 

miljöansvar blir en slags kvalitetsstämpel på företaget.    

     Globalt Ansvar 3 

 
Fastän seminariearrangemang som underbygger kunskapsöverföring kopplar till 
statens omsorgsfulla, undervisande, försörjarroll så produceras språkbruket som 
har effekten att motivera att medverka på seminarierna kring stakeholderdiskurser 
och företagsreklamsdiskurser. Det uttrycks inte med text baserat på 
välfärdsdiskurser som hade fört fram motiv som att goda arbetsvillkor i 
produktionsleden är hälsofrämjande, vilket i sig ger nöjd personal. Istället handlar 
det om att företagets rykte får skjuts om de kan sprida kunskap. Det är bra PR. Att 
marknadsdiskurser dominerar språkbruket kring CSR i Globalt ansvar ger 
legitimerad respons i debatten kring socialt ansvarstagande. Marknadsanpassat 
språkbruk producerar ramarna för vad vi kan tänka och kommunicera. Diskursiva 
praktiker rörande samverkan kring CSR är breda. De tillgodoser samhällets ökade 
förväntningar på ansvarsfull verksamhet och större genomskinlighet samtidigt 
som företag inte blir skyldiga att kompromissa mellan lönsamhet och socialt 
ansvarstagande. En bredd som öppnar utrymme att tilltala eller införliva spridda 
grupper som har olika uppfattningar om vad fenomenet inbegriper. Det blir för 
ofördelaktigt för grupperingar att inte involvera sig med den dominerande 
diskursen eftersom det kan tolkas som en ovilja att söka hållbara lösningar för de 
eftergifter som företag gör: 
 

En trend synes också vara att allt fler NGO:s väljer att överge en konfrontatorisk hållning till 

förmån för ett aktivt deltagande i problemlösning (Financial Times,2003).  

     Globalt Ansvar 5  
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4.2 Att vara en samverkan men ändå inte 

Att främja företagens arbete med CSR, öka företagens möjligheter till 
utlandsetableringar och samtidigt driva ett utvecklingssamarbete som kraftfullt 
betonar vikten av mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och 
korruptionsbekämpning har gjort att regeringen inlett ett arbete som beskrivs ligga 
inom området facilitating via initiativet Globalt Ansvar. Samtidigt så är det inte 
tal om privatoffentligt partnerskap i reglerad mening: 

 
Globalt Ansvar handlar ej om att skapa partnerskapsöverenskommelser utan företag har istället 

uppmanats att ansluta sig till Globalt Ansvar genom att offentligt deklarera att man stödjer och 

strävar efter att följa OECD:s riktlinjer och FN:s Global Compacts principer (ej krav på anslutning 

till Global Compact).      Horn af Rantzén 2003:7ff 

 

Diskursiva praktiker kring Globalt Ansvar talar inte om styrning framför styre, 
ansvar fördelat över flera aktörer, frivilliga åtaganden och samverkan, alltså 
karaktäristiska POP-drag, men har ändå karaktären som det: 
 

Globalt Ansvars huvudsyfte är att skapa ett utrymme / en mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte 

och experimenterande kring hur man operationaliserar dessa frågor i den dagliga verksamheten.  

    Horn af Rantzén 2003:7ff 

 
En möjlig förklaring till denna förvirring ramas in av Joner och Marberg: 

 
Anledningen till att staten tenderar att luta mer åt ”the business case” [marknadsargumentet] för 

CSR beror inte bara på företagsvärldens makt. […] Det finns flera tänkbara orsaker till staten och 

företagsvärldens symbiosliknande relation. Med otydligare gränser mellan offentligt och privat 

tvingas staten att omdefiniera sin offentliga roll och ansvar vilket resulterar i ett skift från ett 

omhändertaget samhälle till självhjälpssamhälle.    

    Jonker och Marberg 2007:112 

 
Gränslösa möjligheter att kombinera samverkan kring CSR med POP i diskursiv 
praktik begränsas och inskränks av hegemoniska relationer (Fairclough i Winther 
Jørgensen et al 2000:78). Olika institutioner kan ha gemensamma diskursiva 
praktiker och en bestämd diskursiv praktik kan användas komplext över 
institutionsgränser (Winther Jørgensen et al 2000:78). Privatoffentligt partnerskap 
är motiverat för företagen eftersom det signalerar öppenhet och ansvarstagande. 
Det är en legitimitetsstämpel som kan vara missvisande i bemärkelsen att POP är 
självreglerande utan tvingande lagstiftning. Det finns inga krav på att företagen är 
anslutna, redovisar och följer upp CSR-arbetet. POP kring CSR är harmlöst och 
intuitivt okontroversiellt. Globalt Ansvar blir för staten en kanal att överbygga en 
minskad samverkan med näringslivet som inte är önskvärd. Det svarar mot 
rekommendationer och riktlinjer som ges i olika rapporter kopplade till svenskt 
utvecklingssamarbete. Globalt Ansvar blir för företagen en stämpel och garant för 
goda intentioner som kan ge konkurrensfördelar. Företagens vilja att ingå 
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samverkan med staten i Globalt Ansvar är inte lika mycket ett uttryck för att de 
får ut mycket genom samverkan per se. Det förstås mer som ett uttryck för att 
stärka en image gentemot det medvetna samhället och konsumenten som 
efterfrågar varor som är producerade efter etiska principer och under goda 
arbetsförhållanden. Diskursiva praktiker i Globalt Ansvar visar på hur 
textproduktion om CSR och POP sker genom marknadsdiskurser. Även om en 
specifik konstruktion av CSR betonar andra dimensioner än en ekonomisk, till 
exempel mänskliga rättigheter eller miljö, så är språket som producerar förståelse 
för den specifika konstruktionen artikulerat genom neoliberala traditioners 
marknadsdiskurser. På motsvarande sätt så är språkbruket som producerar 
förståelse för en karaktär på POP (samverkan), till exempel ett nära samarbete i ett 
projekt, artikulerat genom neoliberala traditioners marknadsdiskurser.  

4.2.1 Business unusual för staten 

Eftersom Globalt Ansvar svarar under UD är diskursiv praktik kring Globalt 
Ansvar del av diskursordningen för offentliga institutioner där inneboende 
maktrelationer reproduceras eller förskjuts i diskursiva praktiker. Att makt 
reproduceras eller förskjuts i Globalt Ansvar är en aspekt av hegemonisk kamp 
där välfärdsdiskurser möter marknadsdiskurser. Det är en konkurrens som 
influerar de sätt på vilka vi talar och tänker om staten. Förändring i tal leder i 
förlängningen till förändringar i förväntningar på statens roll. Nya sätt att tänka 
som leder till nya sätt att handla (Winther Jørgensen et al 2000:77ff, 91). POP är 
en tendens och del av en marknadsanpassning av statens traditionella ordning, 
marketization of discourse. Nya aktörer och marknadsinspirerade former och sätt 
för att organisera tid och rum förändrar statens traditionella ordning. Det löper 
parallellt med tendensen som har påvisats i denna studie, att textproduktion kring 
samverkan kring CSR; en del av ordningen för offentliga institutioner, sker genom 
marknadsdiskurser. Statens välfärdsdiskurser som baseras på idéer och värden 
med grund i demokrati och deltagande möter marknadsdiskurser som baseras på 
idéer och värden med fokus på effektivitet, fria marknader och ekonomisk tillväxt. 
Privatiseringar och avregleringar parallellt med förändrat manöverutrymme för 
både staten och multinationella företag är en aspekt av förändring och effekt av 
diskursmötet mellan välfärd och marknad i offentliga institutioners diskursiva 
praktiker där statens roll omdefinieras i relation till nya samhällsaktörer. Nya 
aktörer som utmanar demokrativärden såsom ansvar, transparens och 
representativitet (Fairclough 2003:203, Winther Jørgensen et al 2000:152f). 
Sammantaget, i den diskursiva praktiken Globalt Ansvar dominerar 
textegenskaper och ideologiska koncept som tenderar att baseras på neoliberala 
marknadsdiskurser. Marknadsdiskursers insteg i offentliga institutioner skapar 
politisk förändring.  
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5  Avslutande sammanfattning 

I svenskt utvecklingssamarbete framstår samverkan kring företags sociala ansvar 
som nödvändigt. Med det som avstamp och utgångspunkt har studien kritiskt 
klarlagt sanningar för att förklara tendensen att i svenskt utvecklingssamarbete 
förespråka en sådan samverkan. Genom klarläggning av diskursiva uttryck har 
diskussionen kretsat kring hur tendensen att samverka kring CSR och POP kan 
förstås som en effekt av statens marknadsanpassning parallellt med att CSR 
marknadsanpassas. Det är ett cirkulärt resonemang inom diskursordningen för 
offentliga institutioner.  

5.1 Samverkan kring CSR i utvecklingssamarbetet  

Studien visar på en tendens att samverkan kring CSR i privatoffentliga 
partnerskap ger marknadsdiskurser tolkningsföreträde till två samhällstrender: 
samverkan kring CSR och POP. Neoliberala traditioners marknadsdiskurser 
införlivas i diskursordningen för offentliga institutioner. Diskurser som 
producerar samverkan kring CSR i svenskt utvecklingssamarbete artikuleras i 
huvudsak genom marknadsdiskurser. Det betyder att diskursiva praktiker kring 
Globalt Ansvar producerar samverkan kring CSR som ett positivt sätt på vilket 
multinationella företag bidrar till samhällsutveckling genom neoliberala 
marknadsdiskurser som ger beskrivningar i termer av PR och lönsamhet.  

5.2 Samverkan kring CSR som privatoffentligt 
partnerskap 

Samverkan kring CSR som en möjlig arena för privatoffentliga partnerskap 
placerar utvecklingssamarbetet i en position där de får rama in arbetet med CSR 
på ett sätt som undviker att skicka signaler om att staten gör anspråk på att ha 
inflytande i multinationella företags verksamhet. Studien visar att det å ena sidan 
innebär att marknadsanpassa språkbruket kring CSR och å andra sidan närma sig 
en sådan samverkan genom nya nätverksbaserade former för interaktion. Det 
skiljer från statens traditionella sätt att genomföra politik. Från en traditionell och 
hierarkisk makt- och ansvarskedja till mer nätverksbaserade processer för styrning 
och ansvar. En politisk förändring som har ideologiska dimensioner som ger 
sociala konsekvenser. En dimension och konsekvenser för framtida studier.   
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