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Abstract - A business to change the world 

- An analysis of norms Textbooks for International Economics, in Upper-secondary 

Schools, Sweden 1994-2008 

 

In this paper textbooks, for International Economics in Upper Secondary Schools in 

Sweden1994-2008, are analyzed with regard to norms related to taking moral 

responsibility for environment and society. A method for making discourse analysis, 

previously illustrated by Östman (2008), is used to deconstruct the knowledge content 

regarding norms about taking responsibility in relation to different social roles.  

 

The first question is: what different norms about taking responsibility can be found, in 

relation to different social roles? Different social roles that can be found in the studied 

material are: business-people, consumers, politicians/civil servants and citizens. Norms 

of taking responsibility in relation to the environment and society are studied in this 

paper in relation to these different roles.  

 

The second question is whether a discursive change in the material can be found. One 

case of discursive change can be found which is related to the role of a business. This 

discursive change implies that the scope of taking responsibility is slightly moved 

towards a norm that opens for a possibility of taking moral responsibility. 

 

Thirdly, the different norms are discussed in relation to different functions of education 

(Biesta 2008 & Säfström 2005) and Education for Sustainable Development (ESD). An 

argument is that a subjectifying function of education is vital for en education that wants 

to make change, which is assumed as a central component of ESD.  

 

One argument, as a result of this study, is that a “window of opportunity” can be found 

when using this method of discourse analysis to discover the scope of different norms for 

different roles to take responsibility for environment and society.  

 

Keywords: norms, discourse-analysis, deconstruction, curriculum theory, education for sustainable 

development, moral responsibility, Corporate Social Responsibility. 

Nyckelord: normer, diskursanalys, dekonstruktion, läroplansteori, utbildning för hållbar utveckling , 

moraliskt ansvar, Corporate Social Responsibility. 
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Inledning 

I programmet Hållbart – vem syr dina kläder (2007) intervjuades en av grundarna till 

företaget Dem Collective angående de erfarenheter de haft som företagare med höga 

ambitioner vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. På grund av svårigheter, med 

att kunna kontrollera produktionsprocessen hos en underleverantör, beslöt de sig för att starta 

en egen klädfabrik i Sri Lanka. Som ägare av fabriken formulerade de själva de etiska 

principer som de ville kunna leva upp till. Detta innebar bland annat att de anställda skulle 

kunna försörja en familj, så att barnen inte behövde arbeta utan kunna gå i skolan, och att den 

bomull som användes till hundra procent skulle vara ekologisk. Ambitionen kunde med andra 

ord beskrivas som ett långtgående moraliskt ansvarstagande för hela produktionsprocessen 

från bomullsfält till kund. (se även: www.demcollective.com) 

 

I programmet Välgörenhet som big business - Att köpa sig samvete (2008) diskuterades 

socialt ansvarstagande i företagsvärlden. I samtalet gavs uttryck för en skepsis kring att 

blanda samman socialt ansvarstagande med företagande. I detta program uttrycktes bl a att 

företagandets främsta uppgift var att tjäna pengar. En annan syn på företagandets uppgift som 

uttrycktes var att ett företag kan ha helt andra mål än att tjäna pengar. Med andra ord ansågs 

företagsformen kunna användas som ett sätt att förändra världen.  

 

Dessa två exempel är exempel på två olika normer1 om vad företagande kan handla om. Det 

ansvar för miljön och arbetarnas sociala villkor som de företagare som grundade DEM 

Collective liknar en norm där företagandet också blir ett sätt att förändra världen. I detta 

företag definieras vinst i en vidare bemärkelse som också inkluderar de effekter företaget har 

på miljö och samhälle. Denna och andra normer kring moraliskt ansvar behandlas i denna 

uppsats. Det är en fråga som är extra relevant och aktuell med tanke på de nya examensmålen 

för ekonomiprogrammet i gymnasiereformen Gy11 som redogörs för längre fram i denna 

uppsats.   

 

I uppsatsen presenteras också en kort historisk bakgrund till ”utbildning för hållbar 

utveckling” där ansvar i relation till miljö och samhälle är central. I betänkandet ”Att lära för 

hållbar utveckling” (SOU 2004:104) lyfter man fram vikten av individens delaktighet och 

                                                 
1 En definition av norm och andra centrala begrepp följer efter syfte och frågeställning i denna inledande del. 
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ansvar. Alla är vi individer, men det säger inget om hur vi kan delta eller ta ansvar. För att 

kunna svara på detta måste vi också ta i beaktning att vi dagligen växlar mellan olika roller 

som bär på olika förväntningar, som också förändras över tid. I en diskussion om individens 

ansvar måste därför också olika roller beaktas. Förutom att se på ansvar i relation till att 

identifiera sig med rollen som företagare eller en person som arbetar i ett företag analyseras 

därför i denna uppsats även roller som att vara konsument, politiker, tjänsteman eller 

samhällsmedborgare i relation till att ha moraliskt ansvar.  

 

I denna uppsats avser jag använda en metod som tidigare illustrerats av Leif Östman (2008). 

Metoden används för att visa hur normer kan analyseras i texter. I uppsatsen utforskas hur 

läromedelstexter talar om ansvar för miljö, i första hand, och samhälle. Den illustrerade 

metoden kan också användas av lärare.  

 

Denna uppsats strävar efter att maximera antalet alternativa lösningar. Ambitionen är att 

inbjuda till ett samtal om en mångfald av möjliga sätt att tala om olika rollers ansvarsrelation 

till miljö och samhälle. (jmf Carl-Anders Säfström 1998, s. 138) En didaktiskt medveten 

lärare förväntas utforma sin undervisning medveten om de olika alternativ som finns 

(Englund 1991, s. 14). Eftersom normer hela tiden är stadda i förändring behöver den 

didaktiskt medvetne läraren därför själv ha verktyg för att kunna bli medveten om det 

normskapande som hela tiden sker och som skolan också är en del av (jmf Lena Martinsson 

2008, s. 29-30). Det är därför en förhoppning att den metod som illustreras i denna uppsats 

också ska kunna användas av lärare. 

 

Titeln på denna uppsats syftar till de olika betydelser som begreppet företag kan ha, dels i 

betydelsen av en organisation som producerar varor och/eller tjänster, dels i betydelsen av en 

uppgift eller handling av större betydelse som kräver en större ansträngning.  

 

I en avslutande diskussion relaterar jag resultatet från det empiriska exemplet och de olika 

normer rörande utrymmet att ta ansvar till en utbildningsfilosofisk diskussion om 

utbildningens funktion och vad detta kan betyda i relation till utbildning för hållbar 

utveckling. Under nästa rubrik ges en bakgrund till denna utbildningsfilosofiska diskussion. 
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Om socialisation och utbildning 

Säfström gör i sin bok Skillnadens Pedagogik (2005 s. 13, 25-26) en åtskillnad mellan 

begreppen socialisation och utbildning som han menar ofta uppfattas som utbytbara begrepp 

men som innehåller en viktig skillnad. Om skolans moraliska uppdrag uppfattas som att 

eleverna ska underordna sig givna regler snarare än att utveckla ansvarsfulla relationer är det 

socialisation som pågår mer än utbildning. En utbildning uppfattad som socialisation får 

passiviserande konsekvenser och därför är det viktigt att förstå utbildning på ett annat sätt än 

liktydigt med socialisation. Den centrala skillnaden mellan socialisation och utbildning, enligt 

Säfström, är huruvida det finns ett utrymme för att vara moraliska subjekt som lever för 

varandra eller inte. I en socialisationsprocess placeras människans kapacitet att vara moralisk 

utanför individen. En följd av detta är att vad som är moraliskt enbart blir till samhället vilja. 

Säfström refererar Derrida som använder begreppet symboliskt eller metafysiskt våld för att 

beskriva denna situation när utrymmet för att vara ett moraliskt subjekt inte finns (Säfström 

2005, s. 13). Socialisation behöver varken vara ont eller gott. Socialisation är nödvändigt men 

socialisationen har också begränsningar.  

 

I artikeln Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the 

question of purpose in education (2008) urskiljer Gert Biesta tre olika funktioner som 

utbildning kan sägas ha. En funktion kan beskrivas som en kvalificerande funktion som till 

exempel kan handla om att förvärva specifika kunskaper för att kunna utföra specifika 

arbetsuppgifter, sköta bokföring enligt bokföringslagens krav till exempel. En andra funktion 

kan beskrivas som en socialiserande funktion där de studerande också lär sig värden och 

normer som behövs för att kunna delta i ett socialt sammanhang. En tredje, subjektifierande 

funktion, kan beskrivas som den socialiserande funktionens motsats, det vill säga att bli ett 

subjekt som är någon som också har en grad av självständighet i relation till den 

socialiserande funktionen. Enligt Biesta är en subjektifierande funktion nödvändig för all 

utbildning. Han skriver ”any education worthy of its name should always contribute to 

processes of subjectification that allow those being educated to become more autonomous and 

independent in their thinking and acting” (Biesta 2008, s. 9).  Den socialiserande funktionen 

och den subjektifierande funktionen står således i en potentiell konflikt till varandra då 

utbildningens socialiserande funktion innebär att den lärande ska inordna sig i vissa normer, 

och utbildningens subjektifierande funktion innebär att den lärande också ska kunna utmana 

dessa och skapa nya normer. 
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En som utmanar existerande normer kan också bidra till att tänka i nya banor. Att tänka i nya 

banor behövs för att möta nya utmaningar, vilket ofta brukar lyftas fram i sammanhang då 

utbildning för hållbar utveckling diskuteras. Med denna är det också viktigt att en utbildning 

för hållbar utveckling (också) har en subjektifierande funktion. Om och vad som är möjligt att 

se av läromedlens potentiella bidrag till en process av subjektifiering eller en process av 

socialisering diskuteras i slutdiskussionen, liksom dess potentiella konsekvenser. 

 

Utbildning för hållbar utveckling 

Den metod för diskursanalys som används i denna uppsats består av olika steg som beskrivs 

mer utförligt under rubriken ”Diskursanalys som teori och metod”. Ett av dessa metodiska 

steg handlar om att sätta in de olika normerna i en moralisk kontext. Den moraliska kontexten 

utgörs i denna uppsats av ”utbildning för hållbar utveckling”. Därför ges här en bakgrund till 

”utbildning för hållbar utveckling” som har sitt ursprung i miljörörelsen.  

Framväxten av miljörörelsen kan sägas ha sitt ursprung i publiceringen av Rachel Carsons 

roman Tyst Vår som utkom 1962. Det var en väckarklocka som fick många att engagera sig.  

Tio år senare manifesterades det internationella miljöarbetet i samband med FN-konferensen i 

Stockholm. Själva begreppet hållbar utveckling lanserades 1988 i den sk Brundtlandrapporten 

(Vår Gemensamma Framtid) som skrevs på uppdrag av FN:s generalförsamling. En hållbar 

utveckling definierades då som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov ” (World Commission on 

Environment and Development 1988, s. 22).  

Inom FN är det sedan Världstoppmötet i Johannesburg 2002 vanligt att tala om tre 

dimensioner av hållbar utveckling – en ekonomisk, en social och en miljödimension. I 

betänkandet ”Att lära för hållbar utveckling” (SOU 2004:104, s. 33-34) presenteras ett sätt att 

beskriva relationerna mellan den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga dimensionen. 

Den ekonomiska dimensionen framhålls i detta betänkande som en förutsättning för 

utveckling. Samtidigt konstateras att inget land kan uppnå hållbar ekonomisk utveckling om 

miljön försämras, om välståndet inte fördelas rättvist eller om ingen tillväxt sker i det så 

kallade mänskliga kapitalet, den sociala dimensionen. Miljödimensionen beskrivs handla om 

värnandet om ekosystemens tjänster och återhämtningsförmåga, vilka är en förutsättning för 
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långsiktig social välfärd och ekonomisk utveckling.  Denna beskrivning av de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling, och hur de relaterar till varandra, sammanfattar det som 

benämns som den moraliska kontexten i analysen. Vidare poängteras att en utbildning för 

hållbar utveckling ska innehålla en integrerad belysning av dessa ekonomiska, sociala och 

miljömässiga förhållanden.  

 

Utbildningsvetenskaplig forskning som tar upp relationen mellan dessa dimensioner 

förekommer sparsamt. I denna uppsats studeras dessa relationer genom att de normer som är 

knutna till detta innehåll i läromedel i Internationell Ekonomi för gymnasieskolan analyseras. 

Valet av material och ämne grundar sig på att Internationell Ekonomi för gymnasieskolan 

genom dess ämnesinnehåll ger förutsättningar för att studera vilka normer som inkluderas 

respektive exkluderas i relation till företagande, miljö och samhälle.  

Denna moraliska kontext har påverkat den svenska skolans styrdokument på olika sätt:  

I läroplanen för de frivilliga skolformerna införlivades begreppet hållbar utveckling för första 

gången 1994 (Lpf 94, s. 7).  

I december 2002 antog FN:s generalförsamling en resolution som fastställde åren 2005-2014 

till ett årtionde för en särskild satsning på utbildning för hållbar utveckling och UNESCO fick 

i uppdrag att leda arbetet. Medlemsstaterna uppmanas i samband med detta att integrera 

Education for Sustainable Development (ESD)/Utbildning för hållbar utveckling (UHU) i de 

nationella utvecklingsplanerna för skolväsendet. 

Från att under en period (1994-2010) ha varit en del av gymnasieskolans 

samhällsvetenskapliga program blir ekonomiprogrammet från och med hösten 2011 återigen 

ett eget program med egna examensmål. Av dessa examensmål framgår att utbildningen bland 

annat ska ”ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som 

ekonomiskt och socialt” och att utbildningen också ska ge ”kunskaper om företagens roll i 

samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt” och ”belysa det juridiska och 

moraliska ansvar som följer av företagande” (Utbildningsdepartementet 2010) Det är därför 

särskilt relevant att skapa kunskap kring olika sätt att tala om företagande och ansvar.  

Även om begreppet hållbar utveckling användes 1988 i officiella sammanhang har begreppet 

inte varit allmänt känt och använt förrän på senare år. År 2006 var ett år då hållbar-
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utvecklingsfrågorna fick ökad aktualitet i och med Al Gores uppmärksammade film ”The 

inconvenient truth” hade premiär i maj 2006 och fick en global spridning. Samma år i oktober 

2006 publicerades också den sk Stern-rapporten som analyserar de ekonomiska 

konsekvenserna av klimatförändringarna. Rapporten, skriven av Nicholas Stern på 

finansdepartementet i England och beställd av dåvarande premiärminister Tony Blair, 

konstaterade att kostnaderna för att inte göra något vida överskred kostnaderna för att lindra 

klimatförändringarna. Det kan därför finnas skäl till att läromedel publicerade efter 2006 tar 

upp klimatförändringar i relation till dessa ekonomiska konsekvenser. Två av de studerade 

läromedlen är publicerade efter detta år. Detta kommenteras i den inledande presentationen av 

läromedlen och kort i slutdiskussionen som förslag på ett område som kräver mer forskning. 

En djupare analys av klimatfrågan i de studerade läromedlen görs dock inte i denna uppsats 

vilket förklaras närmare under presentationen av läromedlen. 

Med denna bakgrund är det relevant att studera hur läromedel ger förutsättningar till att tala 

om ansvar och i vilken eller vilka roller det är möjligt att ta ansvar. Det är också med denna 

bakgrund relevant att se om det under tidsperioden går att urskilja någon diskursiv 

förskjutning i sätt att tala om ansvar. 

 

Forskningsobjekt, syfte och frågeställning  

Kunskapsobjektet i föreliggande studie är de normer om ansvar som följer med 

kunskapsinnehåll där företagande, miljö och samhälle beskrivs i ett sammanhang. Ett 

empiriskt material där detta kunskapsinnehåll finns är läromedel i Internationell Ekonomi. 

Studien är begränsad till åren 1994-2008 vilket är förknippat med tidsperioden för en och 

samma kursplan på gymnasiet. Läromedel i Internationell Ekonomi för gymnasieskolan dessa 

år är således de empiriska objekten för denna studie. Analysobjekten, de utsagor som har valts 

ut för närmare studier, är utdrag ur dessa läroböcker där företag eller företagare förekommer i 

relation till samhälle och miljö.  

 

Det övergripande syftet är att genom dekonstruktion av kunskapsinnehållet analysera hur 

normer om ansvar i relation till miljö och samhälle förhåller sig till olika sociala roller. Detta 

gör jag i denna uppsats genom att svara på fyra frågor: 
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Den första frågan handlar om vilka olika normer om ansvarstagande i relation till miljö och 

samhälle som kan urskiljas i det studerade materialet utifrån olika sociala roller. Det 

dekonstruktivistiska perspektivet innebär både att synliggöra möjligheter som innesluts och 

möjligheter som utesluts.  

 

Den andra frågan handlar om det finns någon förskjutning i diskursen under tidsperioden. 

 

Den tredje frågan handlar om hur dessa normer förhåller sig till är att diskutera normerna till 

utbildningens funktion och utbildning för hållbar utveckling. Den beskrivning av utbildning 

för hållbar utveckling som jag gjort i inledningen utgör den moraliska kontext som normerna 

relateras till. 

 

Den fjärde frågan handlar om på vilket sätt metoden som används i denna uppsats är 

användbar för undervisningens praktik. 

 

Definition av begrepp 

Ett centralt begrepp i denna uppsats är begreppet norm. I denna uppsats används begreppet i 

betydelsen social norm, med vilket menas underförstådda regler eller förväntningar på 

beteenden som gäller i en social gemenskap eller ett samhälle.  

 

Neoklassisk ekonomisk teori bidrar i denna uppsats till att ge namn till både en neoklassisk 

norm och en som jag här valt benämna reformerad neoklassisk norm. Denna teori utgår ifrån 

att marknaden fungerar på ett mekanistiskt eller maskinmässigt sätt. Utbud och efterfrågan av 

varor betraktas som krafter. Jämvikt mellan dessa krafter uppstår vid ett visst pris och en viss 

kvantitet. Företagaren ökar sin produktion till den punkt där kostnaden för den sist tillverkade 

varan är lika som intäkten för samma vara (Söderbaum 1993, s. 28). Ett företag kan med 

denna teori som utgångspunkt beskrivas som en kugge i en maskin. 

 

Definitionen av begreppet roll hämtas från Anthony Giddens, som definierar sociala roller 

som ”socialt definierade förväntningar som en individ i en social position uppfyller” (Giddens 

2001, s. 43). En ”roll” ska dock inte förstås som något fast och färdigt utan som något 

föränderligt över tid. Begreppet används i denna uppsats för att tydliggöra att en individ kan 
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röra sig mellan olika roller som bär på olika förväntningar. Dessa förväntningar kan förändras 

över tid. I denna uppsats använder jag begreppet roll såsom social roll definieras av Giddens. 

 

När begreppet subjekt används i analysen av texterna menas subjekt i den grammatiska 

betydelsen att vara den som gör något, till skillnad från subjekt i betydelsen ”vara någon” som 

används av Säfström och Biesta som presenterades i inledningen. 

 

Begreppen företag/företagare används i denna uppsats på grund av att det är det begrepp som 

används i de läromedelstexter där analysmaterialet är hämtat, i ett fåtal fall används industrin 

som begrepp i de analyserade texterna och det har då i analysen behandlats synonymt med 

begreppet ”företagen”. Utrymmet att ta ansvar påverkas olika beroende på vilken 

företagsform företaget drivs i. I de analyserade texterna görs dock ingen distinktion mellan 

olika företagsformer. En viktig distinktion här är dock skillnaden mellan företag och 

företagare där företagare är en enskild näringsidkare eller anställd i ett bolag som hon eller 

han äger (Nationalencyklopedin 2011). Med begreppet företag menas själva organisationen 

som säljer varor och tjänster. Denna distinktion är viktig i relation till en diskussion om vem 

som kan vara en moralisk agent, vilket enligt Kronlid (2005 s. 15) enbart kan vara en 

människa. Enligt Kronlid skulle i så fall företagare kunna vara moraliska agenter men inte 

företag. Hur kan man då förhålla sig till ”juridiskt och moraliskt ansvar som följer av 

företagande” som det formuleras i examensmålen för ekonomiprogrammet? En definition av 

begreppet ansvar har jag hämtat ifrån Per Ariansen (1993). 

 

Begreppet ansvar hänger etymologiskt samman med ”att svara för” och handlar om att svara 

för sina handlingar. Ansvaret förankras i en ansvarsgrund vars grund kan ligga i ett formellt 

kontrakt eller i moraliska principer som man bekänner sig till och som gör att man accepterar 

ett ansvar. Om man accepterar ansvarsgrunden kan man säga att man tar ansvar. Den som 

ålägger någon att uppfylla sitt ansvar och som påtalar eventuell försummelse kallas 

ansvarsställare, den/det man tar ansvar för är ansvarsobjekt och den som har ansvar är 

ansvarshavare (Ariansen 1993, s. 214-215). 

 

Moral är en uppfattning om vad som är rätt och orätt och hur man bör handla gentemot andra. 

Moraliska värderingar kan dels föreskriva plikter, det vill säga vad man bör eller ska göra, 

eller så kan de föreskriva vilka handlingsmål som är goda eller åtråvärda (Filosofiska 

lexikonet 1988, s. 143). Att ta moraliskt ansvar innebär då att ta ansvar i enlighet med de 
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normer som råder i samhället, för tillfället och just där. Med juridiskt ansvar menas att 

grunden för ansvarstagandet finns i skrivna lagar. Det kan råda en konflikt mellan det 

juridiska ansvaret och det moraliska ansvaret (Ariansen 1993, s. 216). En sådan konflikt 

skulle till exempel kunna handla om ett företags juridiska ansvar för aktieägarnas ekonomiska 

intressen å ena sidan och en uppfattning om ett moraliskt ansvar i relation till miljön å andra 

sidan.2  

 

Om det i företagets handling finns ett uttryck för erkännande av moraliska principer definieras 

det i denna uppsats som att det existerar ett moraliskt ansvarstagande.  

 

För att undvika alltför långa meningar skrivs i uppsatsen: ”medvetne” i stället för ”miljö- och 

socialt medvetne”. 

 

Tidigare forskning  

Forskning om miljöundervisning 

Miljöundervisningsforskning dominerades länge av en positivistisk forskningstradition, men 

under 90-talet har tolkande, kritisk och postmodern forskning också tagit sig in på arenan. 

(Hart & Nolan, 1999, s. 2) Kausala-komparativa experimentella studier som undersökte 

samband mellan kunskaper, attityder och beteenden fortsatte att dominera under 90-talet. I de 

fall då ett sådant samband kunde fastställas så var ett sådant samband svagt och frågan om 

vad den ökade (miljö-) medvetenheten faktiskt innebar återstod obesvarad. Hart & Nolan 

uppmanar därför i sin forskningsöversikt till att ställa frågor om det är rätt frågor som ställs 

(Hart & Nolan, 1999, s. 7-9). Om vi underlåter att göra detta finns en risk att vi blir bra på att 

göra fel saker. I stället för att undersöka hur väl elever tar till sig (miljö-) kunskapsinnehållet i 

ett ämne som internationell ekonomi riktas därför frågan mot själva (miljö-) 

kunskapsinnehållet i denna uppsats. 

 

Vidare betonar Hart & Nolan behovet att inom miljöundervisningsforskningen ta till sig kritik 

och uppmaningar från den kritiska, feministiska och postmoderna traditionen. Detta innebär i 

enlighet med A. Gough (som Hart & Nolan citerar) a) ett erkännande att kunskap alltid har ett 

                                                 
2Om miljölagstiftning som skyddar miljön saknas det vill säga. 



 13 

perspektiv och är mångfacetterad; b) att uppmärksamma att det finns en aspekt av genus
3

 i 

relation till miljöundervisning som idag försummas; c) att lyssna till tystade röster och skapa 

tillfällen till dessa att höras, och d) att skapa förståelse för att vi alla är en del av en specifik 

kontext och utveckla vår förmåga att dekonstruera denna verklighet. Denna uppsats bemöter 

framförallt den sistnämnda av dessa uppmaningar genom att visa hur en metod för att 

dekonstruera socialisationsinnehåll kan användas av forskare och praktiker. Under nästa 

rubrik redogörs kort för kritik som riktats mot den dominerande ekonomiundervisningen från 

feministiska ekonomer. Syftet med denna redogörelse är att ge en bakgrund till denna uppsats 

relevans.  

 

Kritisk forskning om undervisning i ekonomi 

Begreppet ekonomi används i allmänhet ofta synonymt med ämnet nationalekonomi och 

själva namnet på ämnet är under debatt (Östling 2005). I den svenska gymnasieskolan 

använder man begreppet ”ekonomiämnen” när man syftar på hela grupper av ämnena; 

handelsrätt, företagsekonomi, privatekonomi, marknadsföring och internationell ekonomi. 

Den neoklassiska skolan som är nationalekonomins dominerande teori har dock haft ett 

inflytande för att skapa normer för företag och företagares agerande, vilket påverkar alla 

ekonomiska ämnen om än i olika hög grad. 

 

I American Economic Review (1992) kritiserar Shackelford, professor i ekonomi på Bucknell 

University, den traditionella ekonomiundervisningen för att inte möta krav på att utbilda i 

kritiskt tänkande och att stimulera kreativitet. Vidare riktar Shackelford kritik mot urvalet av 

innehåll i den neoklassiska ekonomiundervisningen där målet kretsar kring att lära de 

studerande att ”tänka som en ekonom”. Lite utrymme ges åt att diskutera eller upptäcka 

ekonomiska idéer. Ekonomiska texter är allmänt kända för att tänka bort ideologier och 

objektiviteten är tagen för given. Shackelford efterlyser här texter som tillåter de studerande 

att ifrågasätta modeller och ställa frågor om de politiska innebörderna.  

 

I Feminist Economics (1999) riktar Ferber kritik mot den nya läroplanen i ekonomi för 

motsvarande gymnasienivå i USA. Läroplanen reflekterar uttryckligen endast det 

dominerande neoklassiska paradigmet trots att läroplansförfattarna uttrycker en medvetenhet 

                                                 
3 I originaltexten används även begreppet ”race” som används i en anglosaxisk tradition men inte i den 

tradition som denna uppsats skrivs inom.  
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om att det finns andra synsätt (Ferber 1999). Detta ensidiga innehåll leder till att de 

studerande inte får kompetens att förstå och delta i den komplexa verkligheten utanför 

skolämnet ekonomi som i allra högsta grad är infärgat av politik och moral. I denna uppsats 

visas hur dessa politiska, ideologiska innebörder kan bli synliggjorda och därmed möjliga att 

också kunna ta ställning till. 

 

Ferber och Shackelfords kritik ovan är ingen direkt kritik mot de läromedel som är föremål 

för analys i denna uppsats. Redogörelsen för denna kritik ska istället ses som ett bidrag till att 

förstå ett sammanhang där dessa läromedel används. För den som är intresserad att sätta sig in 

i mer av detta ämne kan rekommenderas www.toxictextbooks.com, www.paecon.net och 

Östling (2005). 

 

En läroplansteoretisk utgångspunkt 

 

Denna uppsats bygger på en läroplansteoretisk tradition som i Sverige har representerats av 

Dahllöf (60-talet), Lundgren (70-talet) och på 80-talet av Englund. Englund efterlyste 

analyser som visar på vilka former av sociala meningar som bärs fram i utbildning.  Utifrån 

detta perspektiv blir den didaktiska forskningens uppgift att blottlägga texters diskursiva 

mening och att olika potentiella val, meningsskapandets möjligheter fokuseras. Lundgren och 

Englunds forskningsbidrag leder till ett skifte från att tidigare ha betraktat utbildningens 

innehåll som något relativt bestämt, och därmed som reproducerande en viss samhällsstruktur, 

till något som ses som skapat i relation till en viss historisk och kulturell kontext. Språket ses 

inte bara som en beskrivning av världen utan även själva språkanvändningen i sig ges en 

produktiv funktion. Den metodologiska följden innebär ett analytiskt fokus på det språk som 

används. Denna språkliga vändning bygger forskare som exempelvis Säfström, Östman och 

Öhman vidare på med Cherryholmes som inspirationskälla (Öhman 2006, s. 37-39). Östman 

studerar i sin avhandling NO-utbildningens socialisationsinnehåll och använder begreppet 

följemeningar som kunskapsobjekt. Följemeningar är de icke explicita meningar som följer 

med av det som sägs i ett sammanhang och som kan antas ha betydelse för hur de studerande 

kommer att agera i framtiden (Östman 1995, s. 15). 

 

Cherryholmes (1988) delar in läroplansteorin i tre olika kategorier: strukturalistisk forskning 

som är inriktad på att beskriva vad som saknas i utbildningen, den foucauldianska som 

http://www.toxictextbooks.com/
http://www.paecon.net/
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fokuserar på makt och ideologi och den dekonstruktivistiska som är riktad mot att visa på 

skillnader mellan vad som sägs och vad som kunde ha sagts om något (Cherryholmes, 1988, 

s. 160). Det är denna tredje kategori – den dekonstruktivistiska, som denna uppsats tar sin 

avstamp.  

 

Med ett strukturalistiskt perspektiv kommer man fram till att den dominerande ideologin 

borde bytas mot en annan som i förhållande till de objektiva förhållandena är bättre. Utifrån 

ett poststrukturalistiskt perspektiv, som ifrågasätter en sådan objektiv sanning, innebär ett 

sådant strukturalistiskt perspektiv problem. Jag ansluter mig därför här till en neopragmatisk 

hållning som tar avstånd ifrån idén att grunda kritik eller forskning på övervärldsliga kriterier. 

Ett neopragmatiskt perspektiv innebär att ta det samhälleliga och det normativa som grund för 

bedömningar av vad som är bra eller mindre bra. Bedömningskriterierna förläggs sålunda till 

det existerande samhällets pågående diskussioner, till de sociala praktikerna och deras 

kontext. Bedömningen sker genom ett konsekvensresonemang i förhållande till dessa kriterier 

(Östman 1995 s. 19-21). 

 

Den neopragmatiska läroplansteorin är inspirerad av postmodern etik och dess strävan är ”inte 

att leverera slutgiltiga sanningar utan att maximera antalet alternativa lösningar, att 

argumentera snarare än att överbevisa: att föra samtalet vidare snarare än att avsluta 

det”(Säfström, s. 138, 1998).  En studie med denna utgångspunkt har därför som målsättning 

att visa på en mångfald av möjliga diskurser om företagande i relation till miljö och samhälle. 

Arbetet kan således jämföras med kartografens där resultatet ger en kartbild som kan öppna 

för nya vägar och nya mål.  

 

Genom att ansluta mig till ett dekonstruktivistiskt perspektiv vill jag förutom att synliggöra 

möjligheter även synliggöra möjligheter som utesluts. För att göra detta tar jag hjälp av 

Östman och Cherryholmes vilket jag utvecklar under nästa rubrik.  

 

Diskursanalys som teori och metod 

Den metod, att analysera normer i texter, som tillämpas i denna uppsats har tidigare beskrivits 

av Östman (1995 & 2008). Östman använder begreppet följemeningar och förklarar detta 

begrepp som de: ”meningar som automatiskt följer av att man undervisar ett kunskapsinnehåll 

eller som blir ett extra lärande när man lär sig vissa kunskaper och färdigheter” (Östman 
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2008, s 115). Begrepp som beskriver liknande företeelser är collateral learning eller dolda 

läroplanen men det som är specifikt för begreppet följemeningar är att det fokuserar på de 

normer som är knutna till själva kunskapsinnehållet som eleverna förväntas lära sig eller lär 

sig. I denna uppsats används begreppet normer på samma sätt. Det vill säga, det är de normer 

som är knutna till själva kunskapsinnehållet som studeras. De skapade normerna 

(följemeningarna) kan betraktas som meningserbjudanden till de studerande. Ordet 

erbjudande signalerar att det inte nödvändigtvis är så att de studerande verkligen införlivar 

eller ens mottar de skapade meningarna. Begreppet meningserbjudande används för att 

understryka att det är ett meningsinnehåll som erbjuds de studerande och att vi inte kan veta 

hur de studerande förstår innehållet (Östman 1995 & 2008). Det är också så jag förhåller mig 

till denna studie och så begreppet ska förstås i denna uppsats. 

 

En grundläggande utgångspunkt för denna uppsats är att texter i sig är diskursiva, vilket 

innebär att de bidrar till att skapa eller att upprätthålla diskurser. Med diskurs menas ett 

särskilt sätt att tala om världen. Alla texter kan därför beskrivas som handlingar, 

språkhandlingar, som har en produktiv funktion (jmf Cherryholmes 1988, s. 7). Om vi bortser 

ifrån detta och behandlar texter som egna sanningar leder det till en social determinism som 

blir mäktig av dess osynlighet. På så sätt har texter i läromedel också en produktiv funktion 

genom att de förmedlar meningar som bygger på värden (jmf Cherryholmes 1988, s. 50).  

 

Ord får sin mening 
4

 genom den praktik som de är en del av. Orden betyder ingenting i sig 

själva utan orden måste kopplas till någon form av praktik för att få mening. Praktiken i sin 

tur styrs av normer (Cherryholmes 1988, s. 4).  

 

För att synliggöra normen/normerna i en text sätts selektionen bakom det som innesluts 

(inkluderas) respektive utesluts (exkluderas) i fokus. Vad är det som sägs och vad är det som 

inte sägs?  Normen avgör vad som sägs och inte sägs. Genom att förflytta sig mellan det som 

sägs och inte sägs kan en norm för texten växa fram och formuleras. Normen kan sägas utgöra 

ett begriplighetskriterium. Med hjälp av den formulerade normen blir texten begriplig och 

logisk. 

 

                                                 
4 Cherryholmes (1988) använder begreppet ”rules” och Östman använder både begreppet ”regler” (1995) och 

begreppet ”normer” (2008). Eftersom det uteslutande är i betydelsen ”oskrivna regler” som begreppet 

används här används genomgående begreppet ”normer”. 
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I ett första steg kartläggs den relation som etableras mellan respektive roll i relation till miljön 

och samhället. I den högra kolumnen bredvid texterna lyfts centrala formuleringar, där 

rollernas relation till miljö och/eller samhälle framträder. I ett andra steg formuleras den norm 

för inkludering och exkludering som gör att texten blir begriplig eller logisk. Därefter jämförs 

det som sägs med vad som kunde ha sagts. Detta görs i denna uppsats med hjälp av 

jämförelser mellan de olika analyserade texterna samt det inledande exemplet i uppsatsens 

inledning. 

 

Slutligen i ett sista steg sätts de olika normerna in i en moralisk kontext. Det vill säga den 

inkludering respektive exkludering som blir en effekt av de olika normerna jämförs med  

kontext som utgörs av utbildning för hållbar utveckling. Vad får de olika normerna för 

konsekvenser i relation till utbildning för hållbar utveckling såsom kontexten beskrivits 

inledningsvis i denna uppsats? 

 

Val och urval av läromedel 

Läromedel är ett mångfasetterat begrepp som inbegriper både ljud och bildmedier. Statens 

institut för läromedelsinformation urskiljer två typer av läromedel, basläromedel och 

läromedel. De läromedel som jag studerar är uteslutande kursböcker som klassificeras som 

basläromedel. Basläromedel är producerade för att uppfylla de kursplaner som utgör ramarna 

för ämnet. Även om den traditionella lärobokens roll kan ifrågasättas på grund av att det finns 

så många andra läromedel att tillgå så finns det fortfarande skäl att anta att lärobokens 

ställning fortfarande är stark i dagens undervisning (Mattlar 2008, s. 19-20). Hädanefter i 

denna uppsats används dock begreppet läroböcker eftersom det uteslutande är läroböcker som 

analyseras i denna uppsats. 

 

För att underlätta för den som vill granska hur urvalet av material gått till följer nedan en 

beskrivning av de olika steg som tagits i urvalsprocessen.  
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Urval av empiriskt material 

Eftersom relationen mellan miljö, samhälle och företagande är centralt för denna uppsats 

frågor har läroböcker där det är rimligt att hitta ett sådant möte valts. Jag har funnit det rimligt 

att läroböcker i Internationell Ekonomi är lämpligt som empiriskt material. Som första steg 

med syfte att hitta det empiriska materialet gjordes en sökning i Libris efter skolmaterial, 

sökord ”Internationell Ekonomi”. Därefter gjordes en sökning efter alla läromedel bibliotekets 

katalogiseringskod Qa y.032. Därefter kontrollerades om det fanns ytterligare upplagor av 

läroböcker genom att söka på respektive författarnamn i Libris. Denna kontroll ledde till att 

fler upplagor författade av Claes Moberg hittades. Av dessa läroböcker valdes sedan de som 

utkommit i mer än 2 upplagor vilket innebar att jag valde bort Internationell Ekonomi (2001) 

av Harry Flam. Första och sista upplagan som utkommit under undersökningsperioden 1994-

2008 lästes igenom. I sex av dessa böcker tas miljöfrågor upp och dessa valdes därför ut för 

en noggrannare läsning. Internationell Ekonomi av Claes Moberg med utgivningsår 1995 och 

2005 har inte ingått på grund av att det inte finns något skrivet om miljöfrågor eller sociala 

frågor, samma sak gäller Internationell Ekonomi av Harry Flam som alltså hade valts bort 

också av detta skäl. 

 

Urval av analysmaterial 

Första steget i urvalet av analysmaterialet har utgjorts av att studera innehållsförteckningar 

och göra en översiktlig läsning av läroböckerna och utifrån detta steg har kapitel där 

miljöproblem tagits upp valts ut. Dessa kapitel beskrivs här nedan för att ge en bild av 

sammanhanget där de olika citaten, som är föremål för en mer detaljerad analys, hämtats. 

 

Behandling av analysmaterialet 

I transkriberingen av analysmaterialet har uppenbara stavfel som inte påverkar innehållet men 

som kan uppfattas störande i läsningen rättats. Är det kursiverat är det textförfattarens 

kursivering. 

 

Läroböcker i Internationell Ekonomi 

Tre olika läroböcker i vardera två olika upplagor i Internationell Ekonomi valdes ut, enligt de 

principer som beskrivits ovan, för närmare studier. ”Internationell Ekonomi” (1996 och 2007) 

av  Lyvall-Jönsson samt Lyvall-Aru, ”Internationell Ekonomi – Resurser och handel i en 

gränslös värld” (2000 och 2003) av Hellsten-Osarenkhoe samt ”Internationell Ekonomi – En 

värld i förändring” (1998 och 2008) av Cameron, Ekström, Holmvall & Uhlin. I följande 
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stycke ger jag en inledande beskrivning av läroböckerna så att läsaren ska få en bild av 

sammanhanget där analysmaterial är hämtat. 

 

Inledande presentation av läromedlen  

Eftersom författarnamn och namn på läroböckerna inte är väsentliga för uppsatsens görs 

inledningsvis en presentation av läroböckerna då författarnamnen skrivs ut. Därefter ersätts i 

uppsatsen författarnamn med en siffra 1-3 och LB står för lärobok. Uppsatsen ska alltså inte 

ses som en objektiv utvärdering av dessa läromedel utan är ett resultat av en specifik läsning. 

Inga av de analyserade läroböckerna utkommer samma år och därför går det att härleda 

läroböckerna endast med årtalet som hjälp för den som så önskar. Syftet med texten nedan är 

att ge en beskrivning av kontexten där analysmaterialet hämtats. Allt analysmaterial finns av 

utrymmesskäl inte citerat i uppsatsen. Det kan vara värt att poängtera att syftet med denna 

uppsats inte är att ge en objektiv och rättvis bild av hur läroböcker i Internationell Ekonomi i 

allmänhet skriver om ansvar och miljöfrågor. Eftersom syftet är att visa på olika sätt att tala 

om ansvar har citat som illustrerar denna olikhet valts ut. 

 

LB 1 – Internationell Ekonomi (Lyvall-Jönsson, 1996, 1 uppl) 

Boken Internationell Ekonomi från 1996 innehåller ett kapitel som heter Världens Resurser 

som har en underrubrik med titeln ”miljöproblem”. Övriga kapitel tar upp den internationella 

handelns historia, varför internationell handel uppstår, informationssamhället, världshandel, 

handelsblock och regionalt samarbete, valutor och valutahandel, att göra affärer med utlandet 

samt kultur i affärslivet. Förutom kapitlet om världens resurser finns inga andra kapitel som 

genom att studera innehållsförteckningen och göra en översiktlig läsning berör naturresurser 

eller miljöfrågor och jag har därför koncentrerat min läsning på detta kapitel. Kapitlet 

”Världens resurser” inleder med att beskriva fördelningen av världens resurser 

(råvarutillgångar, energi, jordbruksprodukter, industri, befolkning samt kapital och 

investeringar). Därefter följer redogörelser för olika mått på utveckling; BNP och HDI 

(Human Development Index) samt PPP (Power Purchasing Parity) som alternativa mått för att 

mäta levnadsstandard och utvecklingsnivå. Därefter följer en text om den ojämna 

resursfördelningen i världen och olika orsaker till varför det ser ut så samt olika 

utvecklingsstrategier. Kapitlet avslutas med en dryg sida om miljöproblem och vad man kan 

göra åt dessa miljöproblem i detta stycke har författarna valt ”Miljö som konkurrensmedel” 

som nyckelord i marginalen.  
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LB 1 – Internationell Ekonomi, (Lyvall-Aru, 2007, 5 uppl) 

Kapitlet om världens resurser finns kvar och texten är omarbetad och innehåller en del nytt 

och en del har tagits bort jämfört med den första upplagan. En förändring är att författarna har 

valt att utveckla och problematisera texten om förnyelsebara resurser. Stycket om kapital och 

investeringar har också omarbetats och den mänskliga resursen – humankapital liksom vikten 

av ett fungerande samhällssystem lyfts fram vilket inte togs upp i den första upplagan. Ett helt 

nytt stycke med rubriken ”Räcker resurserna?” avslutar texten om fördelningen av resurserna. 

I det avslutande stycket om miljöproblem är texten under rubriken ”miljöproblem” helt 

oförändrad jämfört med första upplagan men därefter har en del förändringar och tillägg skett. 

Under rubriken ”FN:s klimatrapport” tar man upp klimatförändringarna. Ett stycke under 

rubriken ”Vad kan man göra?” är borttaget och istället följer en text om utsläppsrätter. 

 

LB 2 - Internationell Ekonomi – Resurser och handel i en gränslös värld (Hellsten, 

Osarenkhoe, 2000 1 uppl) 

I förordet redogör författarna för sin ambition och utgångspunkt. Ambitionen är att ge tydliga 

och lättillgängliga förklaringar och urval av innehåll har styrts av den pedagogiska 

tankegången att utgångspunkten är vad ett företag behöver känna till för att framgångsrikt 

kunna bedriva utländsk affärsverksamhet. De vill också ”utan förskönande omskrivningar, 

berätta om de problem som finns i världen och hur de påverkar möjligheterna att göra 

affärer.”.  Miljöproblem tas upp i tre olika kapitel: ”Världens resurser och rikedomar”, ”Lagar 

och avtal vid internationell handel” samt ”Investeringar i andra länder”.  

 

Kapitlet ”Världens resurser och rikedomar” inleder med en lägesbeskrivning där oro för 

minskade sötvattensresurser, alltför snabb avverkning av skog och överutnyttjande av havets 

resurser lyfts fram. Därefter följer en halv sida med rubriken ”Naturen är basen i 

världsekonomin”. Förutom de traditionella produktionsfaktorerna lyfts vikten av ett 

fungerande samhällssystem, så kallade institutionella förhållanden, också fram. Därefter följer 

ett längre stycke om naturkapital som avslutas med ett stycke om den växande befolkningen 

och modern teknik. I kapitlet ”Lagar och avtal vid internationell handel” tas skyddet av miljön 

upp. Shells investeringar i Nigeria lyfts fram som ett utförligt exempel i kapitlet.  

 

I kapitlet ”Investeringar i andra länder” lyfts två olika exempel på investeringar i andra länder 

upp. Först det medicintekniska företaget Gambros etablering i Kina, vilket lyfts fram som ett 
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positivt exempel både ur företagets perspektiv och från perspektivet att det har ökat välståndet 

i Kina, genom att fler människor fått tillgång till avancerad sjukvård. Det andra exemplet är 

Shells etablering i Nigeria. Under rubriken ”Är utländska investeringar alltid bra?” ges 

exempel på hur lokalbefolkningar har drabbats och drabbas negativt av företags verksamhet.  

 

LB 2 - Internationell Ekonomi – Resurser och handel i en gränslös värld (Hellsten, 

Osarenkhoe, 2003, 2 uppl) 

I andra upplagan är förordet identiskt som i första. Kapitel 7 ”Lagar och avtal vid 

internationell handel” har tagits bort och det går inte att utifrån innehållsförteckningen se att 

detta innehåll har integrerats i övriga kapitel. Några mindre förändringar i kapitelrubriker kan 

skönjas och till exempel har en sida om terrorism som hot mot världsekonomin tillkommit i 

sista kapitlet om de finansiella marknaderna. I kapitlet ”Investeringar i andra länder” har 

Gambro-exemplet bytts ut mot ”några företag som blivit stora”; Ericsson, Pepsi-Cola och 

Coca-cola. Texten under rubriken ”Är utländska investeringar alltid bra?” är nästan identisk, 

Shell-exemplet finns kvar men i en kortare version jämfört med i första upplagan. 

 

LB 3 - Internationell ekonomi – en värld i förändring (Cameron, Ekström, Holmvall, Uhlin, 

1998, 1 uppl)  

Boken innehåller ett kapitel med rubriken ”Miljön – marknadens misslyckande?” och som 

rubriken indikerar är det genomgående temat just marknadsmisslyckanden och inledningsvis 

beskrivs vad som menas med marknadsmisslyckanden. Därefter följer på de kommande 

sidorna exempel på marknadsmisslyckanden som luftföroreningar och galna kosjukan. Under 

rubriken ”Förnyelsebara resurser inkl allmän egendom” förklaras problematiken kring privat 

egendom och allmän egendom där den allmänna egendomen har ett värde utan att det kan 

mätas i pengar. Den ökade handeln med elfenben på 80-talet presenteras som exempel där 

internationella påtryckningar presenteras som det som ledde till att elfenbenshandel förbjöds 

och att elefantstammen överlevde. Som ett annat exempel presenteras utfiskning ”Utfiskning 

– när marknaden själv bestämmer” och författarna redogör för att det på kort sikt inte finns 

några ekonomiska krafter som gör det lönsamt att bevara fisken. Mindre lyckade försök från 

FN med att införa fiskekvoter redogörs för. Därefter följer ett exempel på utsläpp av 

lösningsmedel från ett bilföretag.  

 

Under rubriken ”Icke förnyelsebara resurser” tas exemplet Shell i Nigeria upp och författarna 

skriver i texten om att regeringarna i utvecklingsländerna vanligen visar mindre intresse för 
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miljöfrågor än man gör i industriländerna och att arbetstillfällen anses viktigare än 

miljöhänsyn. Under rubriken ”Kommer icke förnyelsebara resurser att ta slut?” refereras till 

Romklubben på 70-talet och rapporten ”tillväxtens gränser” men att det ännu inte finns några 

tecken på resursbrist.  

 

LB 3 - Internationell ekonomi – en värld i förändring (Cameron, Ekström, Holmvall, Uhlin, 

2008, 4 uppl) 

Själva brödtexten om marknadsmisslyckanden är här densamma som i första upplagan. 

Exemplen har dock bytts ut och nya exempel är ”Återvinning – hur marknader kan 

misslyckas” samt ”Från västra Kina till Kalifornien – en effekt av global förorening”. Shell-

exemplet är borttaget och ett helt nytt avsnitt om klimatförändringar har tillkommit. I början 

av arbetet med analysen var tanken att detta avsnitt om klimatförändringar skulle utgöra en 

del i resultatet vilket jag dock till slut beslöt att inte ta med. Orsaken till detta beslut förklaras 

under nästa rubrik. 

 

Klimatförändringar 

I de två nyaste läromedlen LB1-2007 och LB3-2008 finns längre avsnitt som tar upp 

klimatfrågan. I bägge läromedlen finns tvetydiga formuleringar om klimatförändringarna och 

dess koppling till mänsklig verksamhet. Inget av läromedlen tar upp Stern-rapporten, däremot 

tar bägge läromedlen upp handel med utsläppsrätter som ett möjligt alternativ för att sänka 

koldioxidutsläppen. För att kunna göra en analys av normer om moraliskt ansvar krävs först 

en klarhet om vad som är problemet. Detta är oklart vad gäller klimatfrågan i dessa läroböcker 

och det har därför inte varit möjligt att analysera dessa texter utifrån ett perspektiv av 

moraliskt ansvarstagande.  
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En diskursanalys av läromedel 

Den analys som följer har delats upp i olika rubriker utifrån de mest förekommande rollerna: 

företagare eller personer som arbetar i ett företag, konsumenter, politiker och tjänstemän och 

samhällsmedborgare.  Under varje rubrik analyseras analysmaterialet genom att studera olika 

rollers ansvarsrelationer till miljö och samhälle.  Detta görs genom att följa de olika stegen 

som beskrivits i denna uppsats under rubriken ”Diskursanalys som teori och metod”. 

 

En roll som företagare eller person som arbetar i ett företag 

De företagare som beskrevs i det inledande exemplet kan också beskrivas som ansvarsställare 

i och med att de ställer sig själva till svars för att leva upp till den ansvarsgrund som de själva 

formulerat de moraliska principerna för.  Den norm som kan utläsas av detta exempel är att: 

företagare kan ta moraliskt ansvar för hela produktionsprocessen. Ytterligare exempel på 

företagare som tar moraliskt ansvar återkommer som exempel längre fram. 

Text 1 – Neoklassisk norm 

 

Citat - ”Miljöproblem och Vad kan man göra? Relation företag-miljö 

a) Miljö blir allt viktigare och tas oftare upp vid möten mellan nationer 

och olika internationella organisationer. Man diskuterar 

miljösamarbete över gränserna. Myndigheterna, till exempel inom EU
5

, 

har börjat ställa miljökrav på industrin och konsumenterna ställer krav 

på de färdiga produkterna. På så sätt har det vuxit fram en miljöteknisk 

industri, speciellt i Tyskland där över 500 lagar och regler reglerar 

miljön. Inom industrin är det ytterligare en konkurrensfaktor att vara 

miljövänlig. Runt om i världen växer marknaden för miljövänliga 

produkter och i många länder använder man speciell miljömärkning för 

dessa produkter för att underlätta för konsumenterna. .” (LB1-1996, s. 

73-74 och LB1-2007, s. 90)  

b) För att ytterligare rädda miljön bör fossila bränslen ersättas med 

andra energikällor som sol- och vindkraft. Så långt som möjligt bör 

man övergå till kollektiva transportmedel. Dessutom måste slit- och 

 

Konsumenterna ställer krav på 

de färdiga produkterna och på 

så sätt har det vuxit fram en 

miljöteknisk industri. 

 

Inom industrin är det en 

konkurrensfaktor att vara 

miljövänlig. 

 

Marknaden för miljövänliga 

produkter växer och 

miljömärkning är till för att 

underlätta för konsumenterna. 

 

 

                                                 
5 Denna bisats ”till exempel inom EU” finns enbart i LB1-2007. 
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släng mentaliteten bort och man bör övergå till återvinning och 

återanvändning.  

Miljömedvetandet har ökat i i-länderna, men i u-länderna är 

utvecklingen ofta den motsatta. De har inte råd att ta hänsyn till miljön 

pga. den dåliga ekonomin. Detta har fått till följd, att många företag 

från i-länderna dumpar miljöfarligt avfall i u-länderna, som i gengäld 

erhåller utländsk valuta och kanske arbetsplatser. Många gånger kan 

produkter, som bedöms som hälso- och miljöfarliga i i-länderna, 

fortsätta att säljas i u-länderna. Ibland väljer företag att lägga 

miljöfarlig produktion i u-länderna, som inte har lika hårda miljökrav 

eller lagar som skyddar de anställda.” (LB1-1996, s. 74) 

a) är identisk i första och sista upplagan  och  b) är bortklippt i sista upplagan. 

 

 

 

 

Miljömedvetandet har ökat i i-

länderna och många företag 

dumpar miljöfarligt avfall i u-

länderna. 

 

De som tar ansvar i Text 1a är myndigheter som ställer miljökrav och konsumenter som 

ställer krav på produkterna. Företagen, i denna text omnämnda som industrin, tar ansvar för 

att följa miljökraven och möta efterfrågan från konsumenterna som ställer krav. Företagens 

utrymme för att ta ansvar direkt i relation till miljön är därför här avhängigt de miljökrav som 

ställs av myndigheter och konsumenters efterfrågan (krav som ställs på de färdiga 

produkterna). Att ”miljövänlighet” beskrivs som en konkurrensfaktor för industrin innebär 

också att företagen kan producera och sälja ”miljövänliga” produkter om konsumenterna 

efterfrågar det. Även miljömärkningen är till för konsumenterna och används av ”länder” 

vilket också placerar ansvaret hos konsumenter och ”länder”.  

 

I Text 1b
6

 beskrivs att miljömedvetandet har ökat i i-länderna men inte i u-länderna och att det 

har fått till följd att många företag från i-länderna dumpar miljöfarligt avfall i u-länderna. Den 

norm som kan utläsas av detta är att företag är beroende av andras miljömedvetande för att 

kunna ta ansvar för miljön. Det företag som dumpar miljöfarligt avfall i länder med svag eller 

avsaknad av miljölagstiftning kan sägas ta ett juridiskt ansvar i relation till sina aktieägares 

ekonomiska vinstintresse. Detta juridiska ansvar står i detta fall i konflikt med det moraliska 

ansvaret för miljön. 

 

Sammanfattningsvis gäller för Text 1a och b normen: att företag ska följa lagar och regler 

och svara mot konsumenternas efterfrågan. Om lagar som skyddar miljön saknas och/eller 
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konsumenter ej är miljömedvetna har företagen ingen möjlighet att ta ansvar för miljön. 

Normen kallas här för en neoklassisk norm på grund av att texten kan sägas höra hemma i en 

neoklassisk ekonomisk teori där marknaden antas fungera på ett mekanistiskt eller 

maskinmässigt sätt (Söderbaum 1993, s. 28)
7

. 

 

Denna norm exkluderar företagens möjlighet att ta ansvar för miljön. En exkludering av 

möjligheten för företag att ta ansvar sker till exempel när ”länder” presenteras som de som 

använder miljömärkning och att miljömärkningen är till för konsumenterna. En formulering 

som skulle inkludera ett företags moraliska ansvarstagande skulle i stället lyda: ”Företag som 

vill värna om miljön har möjlighet att göra detta genom att ansluta sig till och certifiera sina 

produkter inom till exempel en förening som KRAV”.   

 

Innan jag övergår till att sätta in dessa normer i en moralisk kontext kan det vara på sin plats 

att här påminna om att den norm som uttrycks inte är samma sak som ett uttalande om hur 

verkligheten förhåller sig. Normen i detta fall uttrycker ett sätt att tala om företagande där 

utrymmet att ta moraliskt ansvar inte inkluderas i en roll som företagare men däremot som 

konsument.  Detta innebär varken att företagare inte tar ansvar eller att konsumenter gör det i 

verkligheten. Det som studeras här kan istället beskrivas som ett potentiellt 

meningserbjudande för den studerande. Att företags ansvarstagande är beroende och 

begränsat av konsumenternas efterfrågan och lagstiftning är den norm som skapas eller 

reproduceras i denna text. I nästa steg sätter jag in detta tal om ansvar i en moralisk kontext. 

 

Om man sätter in normen i en moralisk kontext som anser att en långsiktig socialt och 

miljömässigt hållbar utveckling, förutom konsumenter som tar moraliskt ansvar, också kräver 

företag/företagare som tar initiativ och utvecklar produkter som senare kan efterfrågas av 

dessa konsumenter, så blir normens konsekvenser problematiska. Detta på grund av att 

konsumenter som tar ansvar genom att efterfråga miljövänliga produkter är en nödvändig, 

men inte en tillräcklig faktor, för att företagens verksamhet ska utvecklas mot ökad 

miljömässig och social hållbarhet.  

 

                                                                                                                                                         
6 I den senaste upplagan från 2007 är denna text borttagen och ersatt av en text som beskriver handel med 

utsläppsrätter. Inget i denna nya text skulle dock ändra på den norm som är beskriven. 
7 För en utförligare beskrivning av neoklassisk ekonomisk teori i relation till miljö och ekonomi 

rekommenderas ”Ekologisk ekonomi – miljö och utveckling i ny belysning” (1993) av Peter Söderbaum. 
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Text 2 – Reformerad neoklassisk norm 

 

Citat - Den mänskliga resursen 

 

Relation företag-barnarbete 

Det kanske mest uppenbara misslyckandet för marknaden i dagens 

internationella ekonomi gäller hur den mänskliga resursen används[...] 

Problemet är mest akut när det gäller barnarbete […] Även om 

företagen i väst kräver att barnarbetare inte får användas är det ingen 

garanti för att så inte blir fallet. Det är svårt att kontrollera hur 

tillverkningen går till i praktiken. Stora företag som IKEA och Hennes 

& Mauritz har drabbats av det här problemet
8

. I många av 

tillväxtländerna finns det ett motstånd mot att västländerna ingriper i 

hur deras arbetsmarknad regleras. Argumenten för barnarbetet är ofta 

att familjerna inte kan föda sina barn och att alternativet till barnarbete 

är svält. 
9

 Samtidigt är de flesta medvetna om att verklig ekonomisk 

framgång för ett land bara kan uppnås om utbildningsnivån höjs. Och 

det innebär att barnen måste gå i skola och inte arbeta. (LB3-1998, s. 

133-134 och LB3-2008, s. 199) 

IKEA och H&M har försökt undvika 

användning av barnarbete men de har 

drabbats av problem när det gäller att 

kontrollera hur tillverkningen gått till i 

praktiken. 

 

 

Till skillnad från Text 1 skiljer sig Text 2 genom att de nämnda företagen ”kräver att 

barnarbete inte får användas”. I jämförelse med Text 1 där den ”miljötekniska industrin” har 

vuxit fram som ett resultat av att konsumenterna ställer krav på produkterna, så öppnar Text 2 

för att initiativ också kan tas av företagen själva, genom att de kan ta fram uppförandekoder
10

. 

Uppförandekoder innebär att exempelvis regler för ålder på arbetare och möjlighet till 

skolgång parallellt med arbetet kan ställas som ett kvalitetskrav. Även om det inte framgår av 

texten om det är företagens moraliska principer som ligger bakom detta initiativ, eller om det 

är konsumentreaktioner, så ger det ändå en öppning för att företag kan ”kräva att barnarbete 

inte får användas”. På så sätt finns ett utrymme för att ta ett moraliskt ansvar. Att formulera 

och tillämpa uppförandekoder är en handling, som i alla fall till stora delar, innebär ett 

moraliskt ansvarstagande då de formuleras på initiativ av företaget. En gräns för 

ansvarstagandet förstås av formuleringar som ”det är svårt” och ”har drabbats av”. Dessa 

                                                 
8 Hela meningen ”Stora företag som IKEA och Hennes & Mauritz har drabbats av det här problemet” är 

borttagen i LB3-2008 
9 Denna mening är omformulerad i LB3-2008 till ”För en familj som inte kan försörja sina barn är kanske 

enda alternativet till barnarbete svält.” 
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formuleringar exkluderar möjligheten att lösa problemet genom att ta kontroll över hela 

tillverkningskedjan. En norm som kan utläsas av detta är att ett företags ansvar inte gäller hela 

tillverkningsprocessen. Ett system med många underleverantörer är här en norm. Den norm 

för inneslutning och uteslutning som kan utläsas är: Företag kan ta moraliskt ansvar till en 

viss gräns, på andra sidan denna gräns finns problem som företag inte kan ta ansvar för.   

 

Om man sätter in denna norm i en moralisk, barnrättighetskontext innebär detta en 

intressekonflikt. Ett system med många underleverantörer begränsar utrymmet för företagens 

moraliska ansvarstagande. En konsekvens av denna norm är att ett system som bygger på 

många underleverantörer blir viktigare än att värna barns rättigheter. Här finns alltså en 

konflikt mellan den ekonomiska och den sociala dimensionen av en hållbar utveckling. Om 

barns rättigheter i form av till exempel utbildning skulle prioriteras högre skulle en möjlig 

formulering här kunna vara: ”för att få bättre kontroll över att barn inte utnyttjas i 

produktionskedjan krävs bättre kontroll över produktionskedjan”. Det skulle exempelvis 

kunna följas upp av exempel på företagare som valt att få bättre kontroll genom att själva 

driva fabriken. Ett sådant fall är det exempel som presenterades i denna uppsats inledning. 

Dessa företagare valde att inte ge upp när de inte hittade någon underleverantör som de ansåg 

kunde leva upp till de sociala och miljömässiga kraven, som de själva ville ställa i sitt företag.  

De ställde ansvar på sig själva som företagare och blev därmed både ansvarshavare, 

ansvarstagare och ansvarsställare.  

 

Observera att formuleringen ”har drabbats av” är borttagen i den senaste upplagan vilket kan 

ses som ett exempel på en diskursförskjutning vad gäller synen på gränsen för 

ansvarstagandet.  

 

 

Text 3 – Företag som förändrar världen-norm 

 

Citat -  Miljöarbetare 

 

Relation företag-miljö 

Det är inte bara stora föreningar som arbetar för miljön. ICA-handlaren Lars 

Andersson, som driver Malmborgs i centrala Lund, är en hängiven 

Företagare kan också drivas av 

ett eget engagemang för 

                                                                                                                                                         
10 Mer om uppförandekoder står att läsa på http://www.fairtradecenter.se/node/82, 2010-12-01 

http://www.fairtradecenter.se/node/82
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miljökämpe. Han talar tydligt om för sina kunder i butiken vad som är bra 

miljöval och tar inte in miljöfarliga varor i sitt sortiment. Han medverkar också 

som debattör i tv-program för att påverka konsumenter att verkligen leva på ett 

miljövänligt sätt. Andra exempel på miljöaktiva företagare är Anita Roddick. 

Hon startade butikskedjan Body Shop, som säljer miljövänliga hygienartiklar, 

vilka dessutom inte är utprovade genom djurförsök. De här exemplen visar på 

att miljövänliga produkter har blivit ett konkurrensmedel i kampen om 

konsumenterna.” (LB3-1998, s. 200-201 och LB3-2008, s. 134-135) 

miljöfrågor… 

 

 

 

 

… men är ändå bara företagare 

som konkurrerar om 

konsumenter. 

 

I Text 3 talas inte om företag utan om företagare, företagare med namn och därmed också 

människor, det osynliga blir därmed extra synligt. ICA-handlaren Lars Andersson och Body-

Shops Anita Roddick lyfts fram som exempel på företagare som inte tar in miljöfarliga varor i 

sitt sortiment. Dessa företagare har inte ”drabbats” av ett problem som i exemplet ovan utan 

är i stället de som själva beskrivs som drivande, vilket förstås av att formuleringen ”hängiven 

miljökämpe” och ”miljöaktiva företagare” används.  

 

Text 3 bär två olika normer som styr inneslutning och uteslutning. Den första normen innebär 

att företagare kan och tar moraliskt ansvar för miljön vilket formuleringarna ovan ”hängiven 

miljökämpe och miljöaktiva företagare” visar på.  

 

Den sista meningen: ”De här exemplen visar på att miljövänliga produkter har blivit ett 

konkurrensmedel i kampen om konsumenterna” ger dock uttryck för en annan norm 

nämligen: företagare kan använda miljöargument i kampen om konsumenterna. Att använda 

miljöargument i kampen om konsumenterna innebär till skillnad från normen ovan att man 

inte är moraliskt ansvarig i relation till miljön, utan ansvaret är i stället i relation till företagets 

ägare. Sätter vi in denna norm i en moralisk kontext innebär det att företagaren som ”den 

hängivne miljökämpen” exkluderas och ersätts av att bli en företagare som använder 

miljöargument i kampen om konsumenterna.  Om samma norm ”företagaren som tar 

moraliskt ansvar” skulle gälla även i sista meningen skulle formuleringen kunna lyda: ”utan 

företagare som hängivna miljökämpar så finns inte miljövänliga alternativ som 

konsumenterna kan välja”.  

 

I det program från Utbildningsradion som refereras till i inledningen använder Karl Palmås, 

forskare i socialt företagande, uttrycket att ”hacka den ekonomiska logiken inifrån”. (UR 9/5 
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2008).  Begreppet ”hacktivism”
11

 innebär en form av olydnad i samband med ett politiskt 

syfte, och med användning av illegala digitala verktyg. Med olydnad menas här en olydnad 

mot traditioner eller normer. Företagarna i textexemplet ovan och i det inledande exemplet i 

denna uppsats är ”olydiga” mot en norm som innebär att företagare/företag inte kan ta 

moraliskt ansvar för miljö och samhälle. De har ett uttalat syfte att de vill bidra till att 

förändra världen, underförstått till det bättre. Därför väljer jag här, temporärt, att kalla dem 

”olydiga” företagare.    

 

Det kan synas självklart att en norm som innebär ett långtgående moraliskt ansvar för 

företagande i relation till miljö och samhälle är en norm som i relation till utbildning för 

hållbar utveckling är värd att aktivt verka för.  

 

En förskjutning av diskursen 

I texten finns det ett exempel på något som kan ses som en diskursförskjutning och som har 

relevans för en fråga om ansvar. Det är den borttagna meningen där det i den första upplagan 

står att stora företag har drabbats av problemet barnarbete. I den senaste upplagan blir 

kontentan att det är ”svårt att kontrollera” men företagen ”drabbas” inte.  

 

En roll som konsument 

I Text 1 ovan kunde vi läsa att ”konsumenterna ställer krav på de färdiga produkterna” och att 

man använder speciell miljömärkning ”för att underlätta för konsumenterna”. Den norm som 

styr inkludering och exkludering här kan formuleras: konsumenterna tar ansvar för miljön 

genom att ställa krav. Under denna rubrik är det genomgående moraliskt ansvar det handlar 

om och därför används i denna text uteslutande begreppet ansvar. 

Text 4 – Miljömedvetna konsumenter 

 

Citat – Miljömedvetna konsumenter Relation konsument-

miljö 

Om inte lagar, kostnader eller påtryckningar hindrar ett företag från att 

konsumenterna ställer 

allt större krav och man 

                                                 
11 Begreppet finns omskrivet på engelskspråkiga wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hacktivism, 2010-

12-06. De föreslår där en definition som lyder "the nonviolent use of illegal or legally ambiguous digital tools 

in pursuit of political ends". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hacktivism
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bedriva en skadlig verksamhet, kan kundernas inställning göra det. På 

senare år har allt fler konsumenter blivit medvetna om att miljön måste 

skyddas och bevaras till kommande generationer. Detta har inneburit att 

konsumenter ställer allt större krav på miljövänliga varor och miljövänlig 

tillverkning. Man väljer konsekvent mer miljövänliga alternativ, även om 

priset är något högre. På så sätt driver konsumenterna fram en utveckling av 

miljövänliga alternativ. Tack vare denna typ av konsumenttryck har 

alternativ kommit fram t ex när det gäller klorblekt papper, fosfathaltiga 

tvättmedel, olämplig djurhållning och plågsamma djurförsök med 

kosmetika. 

Denna typ av konsumenttryck förutsätter givetvis både fri konkurrens och fri 

handel. Detta har under lång tid saknats i de socialistiska länderna och där har 

också miljöförstöringen i efterhand visat sig vara värre än i andra länder[…] 

Förutom konsumenttrycket har förändringar också kommit till genom politiska 

beslut i många länder.” (LB3-1998 s. 134 och LB3-2008, s. 200) 

väljer konsekvent mer 

miljövänliga alternativ 

även om priset är något 

högre 

 

Konsumenterna driver 

utvecklingen… 

 

… som förutsätter fri 

handel 

 

I Text 4 är beskrivningen av de miljömedvetna konsumenterna mer målande och 

konsumenterna väljer konsekvent mer miljövänliga alternativ även om priset är högre. Den 

norm som styr inkludering och exkludering i Text 4 skulle kunna formuleras: allt fler 

konsumenter tar ansvar för miljön och är beredda att betala ett högre pris för detta. 

 

Det som inte sägs är att det skulle kunna finnas konsumenter som inte skulle ställa krav eller 

vara beredda att betala ett högre pris för miljömärkta produkter. En viss skillnad mellan Text 

1 och Text 4 kan urskiljas vad gäller sättet att skriva om konsumenterna. Text 1 använder en 

mer kategorisk formulering ”konsumenterna ställer krav” medan Text 4 använder tillägget 

”allt fler” vilket öppnar upp för att det fortfarande finns konsumenter som inte är 

miljömedvetna och beredda att betala ett högre pris. 

 

I både Text 1 och Text 4 är det konsumenterna som driver utvecklingen. I Text 1 är det 

konsumenternas krav tillsammans med myndigheternas miljökrav som har drivit utvecklingen 

och i Text 4 är det konsumenternas miljömedvetna val som ”driver fram en utveckling av 

miljövänliga alternativ”. 
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Text 5 – Konsumenterna är viktigare än företagarna? 

 

Citat – Sammanfattning  Relation konsument-miljö 

Ett viktigt sätt att minska miljöskadorna på är när miljömedvetna konsumenter 

gör sitt köpval efter vad som är bra för miljön och människor. Dessa aktiva 

köpbeslut är en betydelsefull del av marknadsekonomin.” (LB3-1998, s. 136 

och LB3-2008, s. 201) 

Konsumenters aktiva 

köpbeslut är viktiga. 

 

I sammanfattningen får konsumentens roll en framskjuten plats. Där lyfts konsumenternas 

aktiva köpbeslut fram tillsammans med ny teknik. De miljömedvetna företagarna i Text 3 

(som är hämtad ur samma lärobok) finns inte med i sammanfattningen vilket ytterligare 

förstärker konsumenternas roll som drivande. Den norm för inkludering och exkludering som 

kan utläsas av Text 4 och Text 5 tillsammans är att konsumenterna driver utvecklingen av mer 

miljövänliga produkter. Med tanke på att marknaden för miljömärkta och rättvisemärkta 

produkter fortfarande är liten
12

 skulle en formulering som: ”konsumenters bristande vilja att 

betala ett högre pris för mer miljövänliga produkter är en utmaning för de miljömedvetna 

företagarna”, inte vara orimlig. Det skulle kunna följas upp med en text som beskriver hur 

dessa företag/företagare gått till väga för att kommunicera detta med konsumenterna. 

 

Sätter vi in dessa normer i en moralisk kontext kan flera konsekvenser urskiljas. Dels finns ett 

meningserbjudande för en roll som konsument som innebär att den ges en tilltro till en 

förmåga att påverka framtiden vilket ju är bra ur ett hållbar-utvecklingsperspektiv. Om 

meningserbjudandet dock enbart är fokuserat på konsumenten som drivande, innebär det att 

man missar en möjlighet att få kunskap om hur en medveten företagare kan förhålla sig till 

konsumenter, som inte är beredda att betala ett högre pris för mer miljövänliga och/eller 

”rättvisa” produkter.  

 

Det finns förstås också ett demokratiskt problem i att samhällsproblem ska lösas av 

konsumentmakten, eftersom alla människors röster inte inkluderas likvärdigt i denna lösning. 

 

                                                 
12 Det finns ett begrepp för detta marknadssegment eller kundkategori som kallas LOHAS - Lifestyle of 

Health and Sustainability. En bedömning hämtad från deras hemsida är att ungefär 20% i Sverige tillhör 

denna kategori. www.lohas.se, 2011-02-03. 

http://www.lohas.se/
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Text 6 – Svårt att veta vad som är miljövänligt 

 

Citat – Svårt att veta vad som är miljövänligt Relation konsument - miljö 

Men det blir dock allt svårare att veta vad som är 

miljövänligt, eftersom varorna kommer från jordens 

alla hörn. En enskild konsument kan ju inte veta om 

varorna är tillverkade på ett miljövänligt sätt. 

Visserligen finns märkningssymboler för miljö, men 

dessa är så många att informationen kan bli 

förvirrande.” (LB3-1998 s. 135 och LB3-2008 s. 201) 

13

 

Det är svårt, som konsument, att veta vad som är 

miljövänligt. 

 

För att få en helhetsbild av hur LB3 i bokens kapitels skriver om konsumenters 

ansvarstagande för miljön, krävs att Text 4 och Text 6 läses tillsammans eftersom citatet i 

Text 6 följer direkt efter Text 4. Det kan därför i detta sammanhang vara värt att poängtera att 

de analyser som görs av enskilda citat i denna uppsats inte kan generaliseras till att gälla hela 

läroböcker.  

 

I Text 6 lyfts fram att det är komplicerat för konsumenten att veta vad som är miljövänligt. 

Märkningssymbolerna är många och informationen kan bli förvirrande. Här anas en gräns för 

konsumentens möjlighet att ta ansvar för miljön. Det är ok att inte handla miljövänligt på 

grund av att det är så komplicerat. Den norm som styr inkludering och exkludering här kan 

formuleras: blir det för komplicerat kan man inte förvänta sig att konsumenter ska ta ansvar. 

Ansvaret läggs bland annat på de många olika märkningssymbolerna. Försäljarnas ansvar 

exkluderas här till exempel genom att ”varorna kommer” utan att det finns någon som gör så 

att de ”kommer”. En alternativ formulering skulle, till exempel, kunna lyda: ”För att 

konsumenter ska kunna fatta medvetna köpbeslut krävs ökad transparens och 

ursprungsmärkning av produkterna.”  

 

Sätter vi in denna norm i en moralisk kontext så innebär det ett lättare samvete för en roll som 

konsument men ”status quo” i relation till en hållbar utveckling. 

 

                                                 
13 I LB3-2008 inleds detta stycke ”Samtidigt blir det allt…” 
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En diskursförskjutning? 

Vad gäller de texter som beskriver konsumentens roll så är de identiska i första och sista 

upplagan. Därmed kan inga slutsatser rörande en eventuell förskjutning av diskursen skönjas.  

 

Det kan dock vara på sin plats att här nämna att konsumentens roll är helt frånvarande i LB2. 

Det kan tolkas som en effekt av det perspektiv som författarna har valt: ”att skriva om 

internationell ekonomi ur ett företagarperspektiv”. Man kan dock ana konsumenterna i 

exempelvis beskrivningen av Shells etablering i Nigeria där det står att de fått negativ 

publicitet över hela världen. LB2 ägnar ett större utrymme åt lokalbefolkningens protester 

vilket utvecklas under rubriken ”samhällsmedborgare” längre fram i denna uppsats. 

 

En roll som politiker eller tjänsteman 

 

I de tidigare texterna som analyserats i denna uppsats har politiker och tjänstemän förekommit 

i situationer där deras agerande har lyfts fram som något positivt för miljön. I Text 1 är det 

myndigheternas krav som bidragit till framväxten av en ”miljöteknisk industri” och i Text 4  

uttrycks att ”förändringar också kommit till genom politiska beslut”. En norm för inkludering 

och exkludering som kan utläsas av dessa texter är att: tjänstemän och politiker kan ta ansvar 

för miljön genom att fatta beslut.  

 

Text 7 – Politiker är oense 

 

Citat – Politiker är oense Relation politiker – miljö/samhälle 

Även miljöproblem är idag internationella. Produktion och tillverkning i 

den industrialiserade världen har lett till föroreningar på land, till havs, 

av vatten och av luften. Detta har visat sig som alarmsignaler med 

klimatförändringar, skogsdöd och giftiga alger längs våra kuster. 

Människorna har börjat oroa sig för miljön, men konsumtionssamhället 

lockar med att underlätta för oss i vardagen. Bilen är ett exempel liksom 

pappersblöjor. Politikerna är oense om hur problemen ska lösas och 

under tiden avlider människor varje dag på grund av förorenat vatten 

och andra föroreningar. (LB1-1996, s. 73 och LB1-2007, s. 89) 

Politiker är oense om hur 

miljöproblemen ska lösas och under 

tiden avlider människor 
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Även om texten i Text 7 ovan är mindre smickrande för politiker så kvarstår dock normen att 

politiker kan ta ansvar, om de skulle komma överens. Det innebär en norm där politiska beslut 

behövs.  En annan norm skulle till exempel kunna innebära att det uttrycktes kritik eller tvivel 

till politiska beslut eller att fel beslut fattas. Brister i hur politiken och rättsväsendet fungerar 

är något som tas upp i LB2 som citeras i Text 8.  

Text 8 – Negativ publicitet 

Citat – Negativ publicitet 

Relation myndigheter-miljö 

”Även om investeringar är generellt bra för ett lands utveckling finns det 

situationer när lokalbefolkningen känner sig drabbad utan att få 

kompensation för sina uppoffringar. Ofta är det i länder där 

lagstiftningen är svag, vilket kan utnyttjas av de resursstarka 

transnationella företagen. Vid t ex miljöfarlig produktion finns det i väst 

mycket stränga miljö- och säkerhetsregler. Detta kan leda till att 

produktionen blir dyr och att företaget får negativ publicitet från 

myndigheter och miljörörelse. Sådan produktion blir därför lättare att 

lägga i fattiga länder där reglerna inte är lika strikta eller inte fungerar i 

praktiken.”  (LB2-2000 s. 180 och LB2-2003 s. 160) 

Stränga miljö- och säkerhetsregler 

kan leda till att produktionen flyttas 

till fattiga länder. 

 

Ett vanligt tema som orsak till bristande miljöhänsyn från företagens sida är olikheter mellan 

länders miljölagstiftning/ineffektiva rättsväsenden/ korruption, eller brist på efterlevnad av de 

regler som finns. I Text 8 lyfts detta problem, som innebär att politiska beslut och/eller 

myndigheters krav i länder med höga krav på miljöhänsyn kan leda till att produktionen 

flyttas till fattiga länder. Här presenteras företags beslut att flytta miljöfarlig verksamhet som 

en naturlig följd av miljölagstiftningen. I dessa fall innebär det ”politiska ansvarstagandet” 

negativa effekter för människor i andra länder. Den norm som kan utläsas här är: politiska 

beslut kan få negativa effekter.  

 

Insatt i en moralisk kontext innebär denna norm inte att vi rör oss närmare en hållbar 

utveckling. Problemet är beskrivet, vilket är ett första steg till att komma närmare en lösning, 

vilket är bra, men en lösning återstår. Implicit kan vi läsa att med lika stark lagstiftning och 

fungerande rättsväsende i alla länder skulle det fungera bättre. Hur detta ska gå till är dock 

fortfarande en öppen fråga. 
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Företagarens utrymme att ta ett moraliskt ansvar är exkluderat i texten. Med exempel på 

företag som väljer att leva upp till de stränga miljökraven istället för att flytta verksamheten 

utomlands skulle texten öppna upp för detta. Man skulle också kunna lyfta fram den 

ömsesidiga relationen mellan företagsverksamhet och lagstiftning. Om det finns kända 

tekniska lösningar som kan lösa ett problem är det lättare att stifta en lag. Så förutom att ett 

företag/en företagare kan välja att följa nya miljökrav, så kan ett företag/en företagare genom 

att introducera nya tekniska lösningar, bidra till att det blir lättare att stifta nya lagar. 

 

En roll som samhällsmedborgare 

 

Under denna rubrik ”samhällsmedborgare” rymmer sig epitet som lokalbefolkning, 

miljöaktivister och militanta ungdomar. Stort utrymme i både LB2 och LB3 ägnas exemplet 

Shell i Nigeria och dess relationer till lokalbefolkningen som jag här väljer att analysera 

djupare. 

 

Text 9 – Shell i Nigeria 

 

Citat - Shell i Nigeria Relation medborgare – 

miljö/samhälle/företag 

Shell utvinner stora oljereserver i Niger-deltat i sydvästra Nigeria. Detta 

innebär en betydande inkomstkälla för såväl de inhemska företagen som 

den fattiga nigerianska regeringen. Under många år utnyttjades 

oljefälten utan att Shell hade några större miljökrav på sig – trots att den 

lokala befolkningen länge hade protesterat mot att den nigerianska 

militärregimen tillät att deras marker förstördes genom förgiftning från 

utsläpp och oljespill. Den nigerianska regeringen var under 1990-talet 

rätt likgiltig för den allmänna miljöopinionen i landet. Man avrättade t o 

m ledande oppositionella trots internationella protester.  

Men världsopinionen har också vaknat – och börjat protestera. 

Miljöaktivister från olika länder har sett till att bli aktieägare i Shell för 

att utöva påtryckningar på bolagsstämmorna. Miljöorganisationerna har 

tidvis också uppmanat till köpbojkott mot Shell, för att på så sätt tvinga 

oljebolaget att ta sitt miljöansvar och upphöra med förgiftningen av 

Lokalbefolkningen 

protesterar men regeringen är 

likgiltig inför opinionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöaktivister har blivit 

aktieägare för att utöva 

påtryckningar … och 

uppmanar till köpbojkott … 
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Niger-deltat. Shell har visat sig sårbart för denna opinion och har svarat 

med att i princip acceptera vissa miljökrav, men har dröjt med att införa 

dem i praktiken.” (LB3-1998, s. 131)14  

som Shell visar sig sårbart 

för. 

  

Det uttryck för ansvar, från en roll som samhällsmedborgare, som finns i Text 9 är de 

protester som lokalbefolkningen uttrycker. I det första stycket i Text 9 protesterar 

lokalbefolkningen mot regimen som låter markerna förstöras av Shells oljeutvinning. 

Protesterna leder dock inte till önskad förändring. Den norm som styr inkludering och 

exkludering här är: protester lönar sig inte och det kan till och med vara farligt för dem som 

protesterar. 

 

I det andra stycket ändras strategin genom att miljöaktivisterna ”tar ansvar” genom att se till 

att bli aktieägare, för att utöva påtryckningar på bolagsstämmorna. De uppmanar också till 

köpbojkott. Denna strategi fungerar bättre genom att Shell visar sig sårbart för denna opinion. 

Den norm som styr här kan uttryckas: En fungerande strategi för samhällsmedborgare att ta 

ansvar är genom att uppmana till köpbojkott. Möjligtvis kan strategin som kan benämnas 

”aktieägaraktivism” också räknas till en sådan framgångsrik strategi, även om det inte är helt 

klart uttryckt i denna text. 

 

Dessa två normer tillsammans kan sammanfattas: samhällsmedborgare som vill ta ansvar för 

miljö och samhälle ska uppmana till köpbojkott.   

 

Ett alternativt sätt att formulera texten som skulle ge mer utrymme att ta ansvar som 

samhällsmedborgare i Nigeria, skulle kunna vara att erkänna det arbete som gjorts i en roll 

som samhällsmedborgare. Dessa protester kan t ex  i sin tur leda till protester genom 

köpbojkotter och aktieägaraktivism som senare har gett resultat.  

 

LB2 uttrycker inte konsumentmakten explicit. De har en mycket utförlig och målande 

beskrivning av Shell-exemplet framför allt i upplagan från 2000. I upplagan från 2003 är 

texten rejält nedkortad men fortfarande mycket utförlig jämfört med LB3, som är citerad 

ovan. Oljefälten, lokalbefolkningarnas namn och aktivisternas fullständiga namn används i 

texten. Bostadsområdena och jordbruksmarkerna som har förstörts på grund av 

                                                 
14 Exemplet är borttaget i upplagan från 2008. 
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oljeutvinningen beskrivs målande och detaljrikt. Shell anklagas för att samarbeta med landets 

militär för att kväsa lokalbefolkningens protester. Militanta ungdomar i Nigerdeltat har lett 

protester mot Shell och aktionerna har lett till svåra sammandrabbningar med myndigheterna.  

 

Text 10 – Shell försöker återvinna förtroendet 

 

Citat - Shell försöker återvinna förtroendet Relation medborgare – 

miljö/samhälle/företag 

Under upproret 1998 halverades Shells produktion under två månader när flera 

anläggningar ockuperades och stängdes. Dessutom har Shell fått utstå negativ 

publicitet över hela världen. Därför försöker de nu bygga upp befolkningens 

förtroende genom olika samhällsprojekt.” (LB2-2000, s.183) 

Ett uppror påverkar Shells 

produktion … negativ 

publicitet … har påverkat 

Shell. 

 

Avslutningsvis under rubriken ”Shell försöker återvinna förtroendet” kan man läsa att 

upproret ledde till att Shells produktion halverades under en period och att detta tillsammans 

med den negativa publiciteten över hela världen har lett till att Shell nu försöker bygga upp 

befolkningens förtroende genom olika samhällsprojekt. 

 

Här krävs det av läsaren att denne själv lägger in konsumentens roll i stegen mellan uppror, 

negativ publicitet, halverad produktion, och att Shell nu därför försöker återvinna förtroendet 

,för att man ska kunna se konsumentens roll. Det står inget explicit om en köpbojkott. Den 

norm som kan utläsas här kan formuleras annorlunda än normen i texten ovan: 

Samhällsmedborgare kan påverka (ta ansvar) genom att göra uppror.  

 

Även om det inte står något explicit om köpbojkott och att texten skulle kunna tolkas som att 

enbart uppror räcker för att samhällsmedborgare ska kunna påverka, och på så sätt ta ansvar, 

väljer jag att inte ta med detta i den fortsatta diskussionen. Anledningen till detta är att det 

ändå kan sägas vara den ekonomiska förlusten som till slut påverkar Shells agerande även i 

denna text. 

 

Sätter vi in en norm som säger att ”det endast är genom köpbojkott som vi kan påverka” i en 

moralisk kontext, som innebär en syn att alla människor har lika värde innebär det ett 

demokratiskt problem. En annan konsekvens är att bilden av ett företag eller företagare som 
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oförmöget att ta moraliskt ansvar reproduceras, när det endast är ekonomiska medel som kan 

påverka. 

 

Förskjutning av diskursen? 

I LB3 är Shell-exemplet helt borttaget i den senaste upplagan och i LB2 är texten nedkortad. 

Här dras dock inga slutsatser av detta eftersom det kan förklaras med att exemplet var mindre 

aktuellt. 

 

Sammanfattande diskussion  

Denna uppsats har med hjälp av en metod för normanalys visat på olika normer gällande olika 

rollers moraliska ansvarstagande i relation till miljö och samhälle. De olika rollerna som 

funnits och som analyserats är: företagare eller personer som arbetar i ett företag, 

konsumenter, politiker, tjänstemän eller samhällsmedborgare. Förhoppningen är att uppsatsen 

ska utgöra ett bidrag till ett samtal om ansvar för miljö och samhälle. I denna sammanfattande 

diskussion görs först en sammanfattning av normerna och dess konsekvenser, sedda i relation 

till en moralisk kontext, som här uttrycks i begreppet ”hållbar utveckling”. Därefter 

kommenteras ett potentiellt exempel på en diskursiv förskjutning. Avslutningsvis diskuteras 

normerna i relation till utbildningens funktion och utbildning för hållbar utveckling samt 

vilken nytta praktikern kan ha av denna uppsats. 

 

För en roll som företagare har tre olika normer kunnat urskiljas. För det första en norm där 

företag ska följa lagar och svara mot konsumenters efterfrågan men inte ta moraliskt ansvar. 

För det andra en norm där företag kan ta moraliskt ansvar till en viss gräns men på andra 

sidan denna gräns finns problem som företag inte kan ta ansvar för. Den tredje normen 

innebär att företagare kan ta långtgående moraliskt ansvar. Den första normen som utesluter 

företagarens möjlighet att ta moraliskt ansvar är problematisk på grund av att konsumenter 

som tar ansvar genom att efterfråga ”miljövänliga” produkter är en nödvändig men inte 

tillräcklig faktor för att företagens verksamhet ska utvecklas mot ökad miljömässig och social 

hållbarhet. Därför är ”olydiga” företagare, den tredje normen, viktiga för att utveckla nya och 

mer ”hållbara” sätt att vara företagare på.  

 

För en roll som konsument har två olika normer kunnat urskiljas: en norm som säger att 

konsumenter driver utvecklingen mot mer miljövänliga produkter samt en norm som säger att 
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man inte kan förvänta sig att konsumenten ska ta ansvar om det blir för komplicerat. En norm 

med en tilltro till konsumenternas förmåga att driva utvecklingen i en mer hållbar riktning 

gynnar en förändring av en ohållbar utveckling. Men det finns också en risk med ett ensidigt 

fokuserande på konsumenten som drivande, om det innebär att den drivande medvetne 

företagaren försvinner som meningserbjudande. Enbart fokus på den medvetne konsumenten 

gör också att man går miste om en möjlighet att diskutera hur den medvetne företagaren kan 

ta moraliskt ansvar om konsumenten (ännu) inte är medveten. 

 

För en roll som politiker eller tjänsteman har också två olika normer kunnat urskiljas: en norm 

som säger att de kan ta ansvar genom att fatta beslut samt en norm som säger att politiska 

beslut kan få negativa effekter i andra länder. Ett vanligt exempel är när miljöfarlig 

verksamhet flyttas till länder med brister i rättssystemet.  

 

Slutligen har två olika normer för en roll som samhällsmedborgare urskiljts: en norm som 

säger att en strategi för att ta ansvar är att uppmana till köpbojkott samt en norm som säger att 

enbart protester inte lönar sig och att det kan vara farligt. Om det endast går att påverka 

genom att uppmana till köpbojkott innebär detta ett demokratiskt problem. En annan 

konsekvens av denna norm är att den leder till att bilden av företag/företagare som icke-

moraliska reproduceras, vilket är ett problem, om det är den enda norm om företagande och 

ansvar som erbjuds.  

 

Syftet med att studera skillnader mellan första och sista upplagan har varit att se om någon 

diskursiv förskjutning kan upptäckas. I många fall är citaten identiska i de bägge upplagorna 

och i vissa fall har avsnitt kortats ned eller tagits bort. I ett fall finns en förändring som skulle 

kunna tolkas som ett exempel på diskursiv förskjutning och det är i Text 2 där en mening har 

tagits bort i den senaste upplagan som ger effekten av att en gräns för företagens ansvar blir 

mindre tydlig. Mot bakgrund av formuleringen i de nya examensmålen för 

ekonomiprogrammet 2011, där utbildningen ska belysa: ”det moraliska ansvarstagande som 

följer av företagande”, är denne potentiella diskursiva förskjutning relevant och intressant att 

följa upp i fler studier. Sådana studier skulle kunna använda samma diskursanalytiska metod 

som i denna uppsats, men med annat samtida empiriskt material eller med de nya läromedel 

som produceras i samband med gymnasiereformen 2011. Resultatet av sådana textanalyser 

skulle utgöra viktiga bidrag till att ge lärare underlag för att kunna göra didaktiska val som 

inkluderar en mångfald av sätt att vara företagare på. 
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I denna uppsats inledning och i presentationen av läromedlen som analyserats har konstaterats 

att det inte varit möjligt att, i denna uppsats, analysera moraliskt ansvarstagande i relation till 

klimatfrågan. Anledningen till detta är att beskrivningen av klimatförändring och dess orsaker 

är oklar. En analys som också omfattar dessa avsnitt i läroböckerna skulle därför behöva 

hantera denna oklarhet. Detta är därför ett område som är lämpat för framtida forskning. 

 

I inledningen argumenterade jag med stöd av Biesta för att det i en utbildning för hållbar 

utveckling finns ett särskilt behov av att utbildningen också har en subjektifierande funktion. 

Detta på grund av att utbildningens socialiserande funktion i huvudsak syftar till att 

reproducera existerande värden och normer, en utbildning för status quo. I en situation som 

också kräver en förmåga att kunna skapa nya normer för förändring blir därför en 

subjektifierande funktion viktig. Därför är det relevant att diskutera hur normerna ovan bidrar 

till en i huvudsak subjektifierande eller en socialiserande process. 

 

Den neoklassiska normen (Text 1) kan jämföras med utbildningens socialiserande funktion 

som Biesta beskriver den och det som Säfström kallar socialisering. Det vill säga det är en 

norm där kapaciteten att vara moralisk placeras utanför individen och vad som är moraliskt är 

samhällets vilja. Samhällets vilja kan till exempel ta sig i uttryck i en miljölagstiftning som 

företagen följer. Denna norm innebär att lära sig att följa lagar och regler vilket kan jämföras 

med en utbildningens socialiserande funktion som innebär att lära sig ”värden och normer 

som behövs i ett socialt sammanhang”. Denna norm bidrar därför till utbildningens 

socialiserande funktion. Att lära sig lagar och regler är bra, men en utbildning som enbart har 

en socialiserande funktion har också passiviserande konsekvenser som kan vara 

problematiska.  

 

Normen i Text 2 kan jämföras både med utbildningens socialiserande och subjektifierande 

funktion. Ett bidrag till en subjektifierande process är att formulera krav på underleverantörer, 

t ex genom användande av uppförandekoder. Ett bidrag till en socialiserande process är att 

utgå ifrån att ett system med många underleverantörer som är svårt att kontrollera, är ett 

faktum som inte går att påverka. På motsvarande sätt kan normen i Text 6 som lyfter fram 

svårigheten att veta vad som är miljövänligt i huvudsak ses som ett bidrag till en 

socialiserande process.  
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”Olydnads”-normen (Text 3) kan jämföras med utbildningens subjektifierande funktion som 

av Biesta beskrivs som socialisationens motsats. Det är en utbildning som syftar till att den 

lärande också ska kunna tänka och handla självständigt, vilket de ”olydiga” företagarna, som 

startar företag för att förändra världen, också gör. De bidrar till att skapa nya normer när de i 

enlighet med Palmås formulering ”hackar den ekonomiska logiken inifrån” (UR 2008). 

”Olydnads”-normen kan därför sägas utgöra ett bidrag till utbildningens subjektifierande 

process. De miljöaktivister som blir aktieägare i Shell för att påverka (Text 9) skapar också 

nya normer för rollen som samhällsmedborgare. 

 

Bidrag till en subjektifierande process för en roll som konsument går också att finna i den 

norm som erbjuder konsumenten utrymme att ta ansvar genom att ställa krav på produkterna 

eller genom köpbojkott (Text 4, 5, 9 och 10) och till viss del för politiker och tjänstemän 

(Text 1 och 4) genom deras beslutsfattande.  

 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma ett problem med en utbildning med en ensidigt 

socialiserande funktion, i relation till en roll som företagare/person som arbetar i ett företag, 

som förtjänar uppmärksamhet. Om den studerande, potentiellt blivande företagaren, dels möts 

av ett undervisningsinnehåll som beskriver miljö och samhällsproblem som den studerande 

blir känslomässigt berörd av, utan ett meningserbjudande som rymmer en möjlighet att inom 

ramen för en roll som företagare också kunna ta moraliskt ansvar, kan det beskrivas som en 

form av metafysiskt förtryck (jmf Derrida i Säfström 2005). Det metafysiska förtrycket ligger 

i att den studerande och potentielle företagaren inte får möjligheten att ta med sig själv in i en 

roll som företagare. Vad händer med den potentielle företagaren? Blir det en företagare eller 

leder det till ett annat vägval? Detta resonemang leder till följdfrågan: hur kan man utbilda i 

hållbar utveckling så att de som blir berörda av framtidsfrågorna som rör miljö och samhälle 

också kan tänka sig att bli företagare, eller arbeta i ett företag? 

 

I denna fråga finns ett ”window of opportunity” som kan upptäckas med normglasögonen på. 

En förhoppning är att den textanalys som gjorts i denna uppsats också ska inspirera lärare att 

fortsätta analysera och dekonstruera normer. Med normglasögonen på kan den didaktiskt 

medvetne läraren upptäcka och erbjuda de studerande fler sätt att till exempel vara företagare 

eller samhällsmedborgare. Att det till exempel kan vara ett företag att förändra världen liksom 

att ett företag kan förändra världen. 
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