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1 Inledning 
Företag publicerar i allt högre utsträckning hållbarhetsredovisningar för att påvisa 

ansvarstagande inom CSR, Corporate Social Responsibility. 

Hållbarhetsredovisningarna beskriver åtaganden inom till exempel miljö, energi, 

arbetsvillkor och jämställdhet och syftar till att visa upp ett socialt ansvarstagande 

gentemot ägare och andra intressenter. Den ökade hållbarhetsrapporteringen är ett 

resultat av förväntningar från både intressenter och kunder till följd av en 

tilltagande medvetenhet om företags verksamhet och inverkan på miljö och 

samhälle. 

     Tidigare forskning kring CSR och ansvarsredovisningens funktion har bedrivits 

i hög utsträckning inom företagsekonomiska institutioner. Forskning har visat att 

företag och organisationer i allt högre utsträckning kommunicerar kring hållbarhet i 

sina års- och hållbarhetsredovisningar.1 Vidare har det konstaterats att 

redovisningarna används i identitetsskapande syfte med en förhoppning om att 

skapa förtroende och stärka legitimiteten.2 Företagens redovisningar syftar med 

andra ord till att påverka läsaren till ett legitimerande av företagens handlingar, 

eller att åtminstone frambringa en rökridå och ge sken av en hållbar verksamhet. 

Påverkandet, övertygandet av läsaren är grundläggande inom ämnet retorik och 

tidigare forsknings slutsatser om redovisningarnas persuasiva natur ställer frågor 

om i vilken utsträckning och på vilket sätt retorik används för att övertyga läsaren. 

     Studier kring ansvarsredovisning och förekomsten av CSR i redovisning har 

tidigare ofta begränsat sig till att belysa frågan ur en ekonomisk synvinkel. 

Företagens incitament att producera en hållbarhetsredovisning har traditionellt 

förklarats genom legitimitetsteori. Craig Deegan skriver dock i “Introduction: The 

legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical 

foundation”, att ett viktigt huvudområde inom forskning kring 

hållbarhetsredovisning har varit och fortfarande är undersökandet på vilket sätt 

företagen rapporterar ansvarstagande.3 

     Retorikvetenskapen erbjuder såväl teoretiska som praktiska metoder för att 

studera hur en text förmedlar ett budskap, något som utgör en tillgång vid 
                                                
1 Hond, F., de Bakker, F., Neergaard, P., “Managing corporate social responsibility in action: talking, 
doing and measuring”, (2007), Ashgate Publishing Group, Abingdon 
2 Arndt & Bigelow, 2000; Stanton & Stanton, 2002; Preston & Post, 1975. 
3 Deegan, C., "The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical 
foundation", (2002), Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 Nr. 3 s. 282 – 311 
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granskning av hållbarhetsredovisningar. Uppsatsens empiriska bidrag och 

fördjupning i ansvarskommunikationens retoriska element ger förutsättningar för 

tvärvetenskapliga förgreningar inom ansvarskommunikation och har potentialen att 

leda vidare till nya upptäckter inom såväl retorik som ekonomi. 

 

2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att studera på vilket sätt förtroendeskapande medel används i 

hållbarhetsredovisningar från svenska företag framgångsrika inom CSR. Vilka 

strategier inom ethosargumentation, med utgångspunkt i Aristoteles tre huvudtyper 

av ethosargument, använder sig svenska företag av för att övertyga och legitimera 

sitt agerande, i sin kommunikation av CSR? Uppsatsen ämnar även utifrån Bitzers 

retoriska situation föra en diskussion kring hur användningen av dessa strategier 

kan förklaras och kring eventuella problematiska element i företagens användning 

av ethosargument. Denna uppsats kommer förhoppningsvis att kunna bidra till 

vidare forskning och en djupare förståelse för legitimitetsskapande 

företagskommunikation ur ett retoriskt perspektiv.  

     Tidigare forskning kring legitimitetsteori, strategier för legitimering och 

ethosargumentation i års- och hållbarhetsredovisningar ligger till grund för 

uppsatsens ansats. Genom studier av fem hållbarhetsredovisningar från svenska 

företag som av oberoende part bedömts som framgångsrika i sitt arbete med CSR, 

kan slutsatser dras kring användningen av ethosargumentation. Studerandet av 

företagens ansvarskommunikation utifrån tidigare forskning och etablerade 

retoriska perspektiv inom ethosargumentation belyser vilka strategier företagen 

använder i hopp om att öka legitimiteten. 
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3 Teori 
Ethosbegreppet utgör ett centralt begrepp i denna uppsats i och med dess 

framstående position inom retorikvetenskapen och dess förekomst i tidigare 

forskning kring ansvarskommunikation, förtroende och trovärdiget. Aristoteles tre 

strategier för uppbyggande av ethos; fronesis, arete och eunoia används för att 

nyansera ethosbegreppet och fördjupa resonemangen kring förtroendeskapande 

medel i hållbarhetsredovisning. 

 

3.1 Ethosbegreppet enligt Aristoteles 
Aristoteles beskriver i det andra kapitlet av Retorik hur den första typen av 

argumentativa bevis, ethos, ”beror av på talarens karaktär”.4 Vidare:  
 

Genom karaktären: när talet framförs på ett sådant sätt att talaren framstår som trovärdig. Vi brukar 
lita på hederliga människor både mer och snabbare i nästan alla sammanhang, till och med 
reservationslöst när oklarheter råder och det finns rum för tvivel.5   
 

Något senare betonar han ethos framför pathos och logos som medel för 

övertygande: ”Karaktären [är] nog nästan det mäktigaste övertalningsmedlet”.6 I 

det första kapitlet av sin andra bok förklarar Aristoteles tre beståndsdelar som krävs 

för ethos, trovärdighet: ”Det finns tre orsaker till att talarna själva är trovärdiga. Så 

många är skälen till att vi tror på någon, utöver bevisen. Dessa är förnuft 

[Fronesis], god karaktär [Arete] och välvilja [Eunoia]”7. Om någon av dessa 

beståndsdelar saknas kommer åhöraren att betvivla trovärdigheten i det talaren 

säger, medan närvaron av dem kan skapa förtroende och framställa budskapet på 

ett trovärdigt sätt. Denna uppsats utgår således från Aristoteles definitioner och 

uttrycken kommer att användas utifrån följande beskrivning:  

 

• Fronesis (förnuft)  

Att ta fronesis i beaktande innebär att visa sig kunnig, insatt i ämnet och 

demonstrera prov på expertis. Talaren kan göra detta genom ett avancerat, 

vetenskapligt vokabulär eller genom att tillämpa sin kunskap i verkligheten 

                                                
4 Aristoteles, Retoriken, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2012, I.2, 1356a3. 
5 Aristoteles, Retoriken, I.2, 1356a4. 
6 Aristoteles, Retoriken, I.2, 1356a4. 
7 Aristoteles, Retoriken, II.1, 1378a5. 
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genom praktiska exempel, en färdighet som Aristoteles menar ofta kommer 

med år och erfarenhet. 

 

• Arete (god karaktär) 

Arete är förknippat med dygd och innebär att talaren måste utstråla god 

karaktär och hög moral i publikens ögon. Vilka dygder som är särskilt 

åtråvärda kan visserligen skilja sig beroende av publik men att förknippas 

med egenskaper som rättframhet, sundhet och välvilja kan härledas till ett 

stärkande av ethos genom arete. 

 

• Eunoia (välvilja) 

Eunoia förklaras ofta som ”goodwill”. Talaren visar ett intresse av att göra 

publiken gott, att deras behov har betydelse, ofta genom att anpassa till 

publiken och identifiera några av publikens huvudsakliga mål och 

föreställningar om omgivningen. 
 

3.2 Topiker 
Topiker, av grekiskans topos (plats), beskrivs av Janne Lindqvist Grinde i 

”Klassisk retorik för vår tid” som ”de ställen där en talare kan finna ämnen, 

material och argument för sitt tal”.8 Syftet med topiker är att hjälpa oss att finna 

utgångspunkter för konstruerandet av goda argument. Lindqvist Grinde menar även 

att topiker kan ses som en förteckning av teman eller platser där talaren kan finna 

material. Utifrån topiker kan frågor ställas vilket ger nya infallsvinklar på det 

material och ämne talaren utgår från.9 James McCroskey beskriver i ”An 

introduction to Rhetorical Communication” det aristoteliska systemet för topiker: 

”The Aristotelian system assumes that there is a limited number of lines of 

argument that may be employed by any source, on any topic, with any audience”.10 

McCroskey beskriver vidare hur topiker kan delas in i allmäna topiker som är 

applicerbara på en mängd ämnen och specifika topiker som används specifikt inom 

                                                
8 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 125.  
9 Lindqvist Grinde, s. 126. 
10 McCroskey, James C., An introduction to rhetorical communication: a western rhetorical 
perspective, 9th ed., Allyn and Bacon, Boston, MA, 2006, s. 197. 
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ett visst område som till exempel politik, miljö eller ekonomi.11 Lindqvist Grinde 

menar dock att topikbegreppet är högst mångtydigt och att det varken finns någon 

enighet kring hur topoi ska delas in eller vad ett topos egentligen är. Paul 

Slomowskis tolkning av Aristoteles beskrivning av topiker som utgångspunkter för 

konstruktion av entymem, delas till exempel inte av Michael Leffs tolkningar av 

Quintilianus och Cicero som istället betonar topikens roll i att beskriva en 

handling: ”[the] capacity to make an appropriate rhetorical response to particular 

situations”.12 

     Två av de typer av topiker som Lindqvist Grinde beskriver framstår som extra 

intressanta utifrån uppsatsens syfte att studera förtroendeskapande strategier i 

hållbarhetsredovisning: 

 

• Det goda och det onda 

Det kan vara nödvändigt att bedyra det moraliska och rättframma i en 

handling. Vad som anses gott och ont kan självklart skifta över tid och 

variera mellan kulturer men exempel på topiker i kategorin kan vara 

jämställdhet, solidaritet och miljövänlighet. Frågor som topiken kan 

generera är till exempel ”hur gagnar mitt förslag andra?” och ”på vilket sätt 

är mitt förslag bra för miljön?”.13 

 

• Det dygdiga och det lastbara 

Denna topik är kopplad till de dygder som anses fördelaktiga att förknippas 

med. Likt föregående topik förändras dessa över tid men samtidigt ger 

Lindqvist Grinde några exempel på ”kardinaldygder”: ”mod, rättrådighet, 

måttlighet och klokhet”. Egenskaper som jämlikhet, fördomsfrihet, 

solidaritet och miljömedvetenhet beskrivs även som högtstående.14  

 

  

                                                
11 McCroskey, s. 198. 
12 Leff, Michael, "Commonplaces and argumentation in Cicero and Quintilian", Argumentation, 
1996-11-01, Springer Netherlands, Vol. 10, Nr. 4, s. 445-452; Slomkowski, Paul, Aristotle's Topics, 
Brill, Leiden, 1997. 
13 Lindqvist Grinde, s. 163-164. 
14 Lindqvist Grinde, s. 165. 
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3.3 Bitzers retoriska situation 
Lloyd F. Bitzer publicerade 1968 artikeln ”The rhetorical situation” där han 

kritiserar den samtida forskningens fokusering på talarens metoder för att övertyga 

istället för den omgivande retoriska situationen. Bitzer förespråkar istället en 

situationsanpassad, dynamisk retorik där det är situationen som skapar 

förutsättningar för användandet av retorik och inte tvärt om: ”Rhetorical works 

belong to the class of things which obtain their character from the circumstances of 

the historic context in which they occur”.15 Vidare menar Bitzer att en handling är 

retorisk därför att den sker i respons till en specifik situation: ”work is rhetorical 

because it is a response to a situation of a certain kind”.16  

     Bitzer beskriver hur den retoriska situationen har tre beståndsdelar: 

 

• Publiken (audience) 

Bitzer menar att ett krav på retoriken är att den ska påverka ”mediators of 

change”, aktörer i position att påverka, ändra eller förverkliga någonting. 

Dessa aktörer utgör publiken, aktörer som varken kan påverkas eller bidra 

till någon förändring ingår inte i publiken. Till skillnad från poesi eller 

vetenskap behöver retoriken en publik för att kunna övertyga och påverka.17 

 

• Det retoriska problemet (exigence) 

Ett problem krävs för att talaren ska ha någonting att övertyga publiken om. 

Det är en imperfektion som måste åtgärdas, en problematik som talaren 

föreslår en lösning på. Ett problem måste kunna lösas för att det ska kunna 

vara ett retoriskt problem, fenomen som regn och snö kan därför inte 

beskrivas som retoriska problem. Problemet specificerar vilken publik som 

adresseras och vad som måste göras för att lösa problemet.18 

 

 

 

                                                
15 Bitzer, Lloyd F., ”The Rhetorical Situation”, (1968) Philosophy & Rhetoric, Vol. 1, Nr. 1, s. 1-14, 
Penn State University Press, s. 3.  
16 Bitzer, s. 3. 
17 Bitzer, s. 7-8. 
18 Bitzer, s. 6-7. 
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• Hinder för kommunikationen (constraints) 

Hinder kan ta formen av personer, händelser, objekt och relationer som är 

delaktiga i den retoriska situationen. Gemensamt för dessa är att de har 

makten att påverka och begränsa möjligheten att lösa det retoriska 

problemet. Exempel på hinder kan vara attityder, fördomar, fakta, motiv 

och traditioner. Talarens retoriska angreppsätt och stil kommer även att 

bidra till att olika hinder aktualiseras.19 

 
 
  

                                                
19 Bitzer, s. 8. 
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4 Avgränsning och metod 
Craig O’Donovan respektive Itziar Castelló och Josep M. Lozano har i tidigare 

forskning visat att årsredovisningar och i synnerhet hållbarhetsredovisningar har 

stark betydelse för legitimitetsskapande och skapande av förtroende. Redovisningar 

har även frekvent använts som underlag för analys i relevant tidigare forskning 

inom ämnet, varför hållbarhetsredovisningar utgör material för analysen i denna 

uppsats.20 

     Tidigare forskning kring förtroendeskapande, legitimitet och 

hållbarhetsredovisning har i stor utsträckning fokuserat på innehållet i de ”VD-

brev” eller ”VD-ord” som ofta presenteras i början av en års- eller 

hållbarhetsredovisning.21 Forskning av Gary Kohut och Albert Segars, har även 

visat att VD-orden är den del av årsredovisningar som läses i störst utsträckning.22 

Mark Clatworthy och Michael Jones har vidare påvisat att VD-ordet även bidrar till 

att påverka intressenternas uppfattning om företaget.23 Under rubriker som till 

exempel ”VD har ordet” presenterar den verkställande direktören företagets 

ansvarstagande inom CSR, kommenterar händelser under det gånga året och 

diskuterar framtida möjligheter. Denna uppsats bygger vidare på väletablerad 

metod inom hållbarhetsredovisningsforskning och koncentrerar analysen till 

hållbarhetsredovisningarnas VD-brev. 

     Urvalet av företag baseras utifrån de högst rankade svenska företagen i 

”Newsweek 2011 Green Rankings”, en global undersökning och rangordning som 

gjorts i samarbete med två väletablerade analysföretag.24 Företagen har rangordnats 

utifrån kriterier och de 500 mest framstående företagen inom CSR presenteras. 

Hållbarhetsredovisningar från dessa svenska, börsnoterade företag kan därmed ses 

som föredömen och progressiva inom svenska företags arbete med CSR. Av de 

svenska företagen på listan valdes fem hållbarhetsredovisningar ut. Kravet på 

hållbarhetsredovisningarna var att de publicerats under år 2011 och innehöll ett 

                                                
20 O’Donovan, 2002; Castello, Lozano, 2011. 
21 Tengblad, Ohlsson, 2006; Alexandersson, Brage, 2009; Fredriksson, 2008; Björk, 2011. 
22 Kohut, G., Segars, A., ”The President's Letter to Stockholders: An Examination of Corporate 
Communication Strategy”, (1992), Journal Of Business Communication, 29, 1, Communication & 
Mass Media Complete, s. 7-21. 
23 Clatworthy, M. & Jones, M., ”Financial reporting of good news and bad news: evidence from 
accounting narratives, Accounting and Business Research”, (2003), 33:3, 171-185. 
24 http://www.thedailybeast.com/newsweek/features/green-rankings/2011/international.html, 17/4 -
12. 
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VD-brev. Följaktligen kommer företagens hållbarhetsredovisningar från år 2011, 

tillgängliga på respektive företags hemsidor att ligga till grund för den retoriska 

analysen. Utifrån kriterierna valdes följande företag och publikationer ut: 

 

Företag Publikation 

TeliaSonera   ”Corporate Responsibility Report 2011” 

Hennes & Mauritz ”Conscious Actions Sustainability Report 

2011” 

Volvo ”CSR and Sustainability Report 2011” 

SCA ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011” 

Nordea Bank ”CSR Report 2011” 

 

4.1 Analysmetod 
Redovisningarnas VD-ord har lästs upprepade gånger, innehållet kodats och 

analyserats utifrån flera dominerande perspektiv inom ethosargumentation. I de fall 

företagens påståenden refererade till egna prestationer inom hållbarhet och visade 

på expertis och praktisk erfarenhet inom området, klassificerades dessa som 

Fronesis. Påståenden som framställde företaget som moraliskt, rättframt och ärligt 

härledes till Arete. Slutligen klassificerades påståenden som syftade till att 

identifiera sig med läsaren och framhäva gemensamma intressen inom hållbarhet 

som Eunoia. Uppsatsens metod har stöd i och bygger vidare på tidigare forskning 

av bland andra Arild Wæraas, Øyvind Ihlen samt Colin Higgins och Robyn Walker 

kring användningen av ethos, pathos och logos i hållbarhetsredovisning.25 Efter 

bearbetning av materialet framkom ett antal återkommande teman och kategorier 

som ethosargumenten fördelades inom: 

 

1. Vi förbättrar världen 

2. Vi gör rätt för oss 

3. Vi bryr oss om dig 

 

 

 
  

                                                
25 Wæraas, Ihlen, 2009; Higgins, Walker, 2012. 
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5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom CSR, hållbarhetsredovisning och företags strävan efter 

legitimitet har i relativt liten utsträckning studerats utifrån ett retoriskt perspektiv. 

Legitimitet har konstaterats vara företags och organisationers huvudsakliga mål 

med kommunikation av CSR.26 Redovisningens roll inom legitimitetsteori beskrivs 

som ett kommunikationsverktyg, en kanal som används för att försäkra 

organisationer om att intressenter och samhället i stort även i fortsättningen ser 

organisationen och dess verksamhet som legitim.27  

     Kommunikationen av organisationers åtaganden och ställningstaganden inom 

ansvar och hållbarhet har förklarats som ett resultat av sociala förväntningar och 

extern press.28 Brytande mot rådande sociala värderingar och etablerade normer 

kan resultera i skadad legitimitet då en organisations kommunikation eller 

avsaknad av kommunikation inte stämmer överens med etablerad praxis.29 

Samtidigt har andra förgreningar inom legitimitetsforskning, i kontrast till det 

föregående, benämnt legitimitet som en resurs som medvetet kan extraheras från 

omgivningen genom användning av legitimitetsbyggande strategier.30  

     Vidare har det framhållits inom legitimitetsforskning att framställandet av en 

organisation som legitim, trovärdig och accepterad inte nödvändigtvis förutsätter 

att organisationen har en fullt lika legitim agenda. I själva verket framhålls det att 

en aktör kan påverka och manipulera i vilken grad den uppfattas som legitim, att 

utge sig för att sträva mot vissa mål och i själva verket eftersträva andra.31 

     Retorikens roll har beskrivits som en väg att uppnå legitimitet och på så vis 

överensstämma med rådande sociala normer och institutionella förväntningar.32 

Tidigare analyser har betonat vikten av att inte begränsa studier av 

                                                
26 Weaver et al., 1999; Palazzo och Scherer, 2006; Trullen och Stevenson, 2006. 
27 Tilt, C., “Corporate Responsibility, Accounting and Accountants”, (2010), Springer Berlin 
Heidelberg, s. 11-32 
28 Matias Laine, "Ensuring legitimacy through rhetorical changes?: A longitudinal interpretation of 
the environmental disclosures of a leading Finnish chemical company", (2009), Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, Vol. 22 Nr: 7 s. 1029 - 1054. 
29 Branco & Rodrigues, 2006; Meyer & Rowan 1977. 
30 Pfeffer, Salancik, “The external control of organizations: A resource dependence perspective”. 
(1978), New York: Harper & Row 
31 Ashforth, B., Gibbs, B., “The double-edge of organizational legitimation”, (1990), Organization 
Science, May 1990;1(2):177-194. Available from: Education Research Complete, Ipswich, MA, s. 
180 
32 Laine, 2009. 
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hållbarhetsredovisningar till att endast undersöka möjliga motiv och incitament till 

kommunikationen, utan även hur själva kommunikationen går till.33  

     I vissa förekommande fall har analyser av års- och hållbarhetsredovisningar 

genomförts med inslag av retorik, med allmänna slutsatser kring användandet av 

ethos, pathos och logos. Colin Higgins och Robyn Walker har till exempel i 

”Ethos, logos, pathos: Strategies of persuasion in social/environmental reports” 

utgått från Kenneth Burkes resonemang om att retorik finns i all kommunikation, 

och studerat språkets persuasiva effekter i tre hållbarhetsredovisningar. Författarna 

konstaterar att retorik gör det möjligt för organisationer och företag att uppfattas 

som trovärdiga i kommunikationen av socialt ansvarstagande.34 

     Arild Wæraas och Øyvind Ihlen har i ”Green legitimation: the construction 

of an environmental ethos” studerat länken mellan retorik och legitimitet i 

hållbarhetsredovisning. Genom studier av hållbarhetsredovisningar från de tre mest 

”beundrade” företagen i USA (enligt tidningen Fortune), framkommer en bild av 

legitimitet och trovärdighet som ett resultat av ethosargumentation med visst stöd 

av pathos och logos. Författarna diskuterar konceptet manipulativ legitimering och 

studerar språkets inverkan som verktyg för legitimering. Aristoteles tre kategorier 

av ethos: fronesis, arete och eunoia används för att kategorisera och koda 

företagens ansvarskommunikation. Författarna medger dock att undersökningens 

storlek utgör en begränsning och medför att mer forskning inom kommunikation av 

CSR och retorik krävs för att verifiera eller dementera resultaten.35 

     Genom studier av fem svenska hållbarhetsredovisningar ger denna uppsats 

inblick i svensk hållbarhetsredovisning och vilka förtroendeskapande strategier 

som dominerar bland svenska företag. Analys och efterföljande diskussion 

möjliggör och öppnar för vidare studier kring förtroendeskapande retorik i 

redovisning och företagskommunikation. 

  

                                                
33 Deegan, C., "The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical 
foundation", (2002), Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 Nr. 3 s. 282 – 311. 
34 Higgins, Walker, 2012. 
35 Wæraas, Ihlen, 2009. 
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6 Analys 
Hållbarhetsredovisningar presenteras av företag i regel på årlig basis i samband 

med årsredovisningen. En sammanställning i december 2011 visade att 28 av 56 

bolag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista rapporterar hållbarhetsdata, 

en ökning med nio företag sedan året innan.36 Det förekommer även att 

hållbarhetsredovisningen ingår som en integrerad del i årsredovisningen även om 

de redovisningar som utgör underlag i denna uppsats är fristående publikationer. 

Företagen är i hög utsträckning fria att själva disponera omfattning och innehåll 

men vanligtvis inleds avhandlingen med ett kortare ”VD-ord” om ca 1-3 sidor där 

den verkställande direktören lyfter fram hållbarhetsåtgärder, kommunicerar en 

vision och försöker framställa företaget i god dager. Därefter beskrivs 

hållbarhetsarbete inom områden som till exempel miljö, arbetsvillkor, säkerhet och 

samhällsutveckling. Hållbarhetsredovisningar finns i regel tillgängliga att ladda ned 

som elektroniska dokument på respektive företags hemsida. Redovisningarna är i 

många fall skrivna på ett pedagogiskt sätt men informationens bitvis extrema 

detaljrikedom indikerar en målgrupp som består av intressenter med ett 

specialintresse av att jämföra hållbarhetsarbete med ekonomiskt resultat. Att 

redovisningarna ofta har dedikerat ett avsnitt, till exempel i Nordea ”Stakeholder 

dialogues” och i H&M ”Engaging with our stakeholders”, indikerar även att 

intressenter i form av aktieägare, kunder och samarbetspartners utgör en viktig 

målgrupp.  

 

6.1 Vi förbättrar världen 
TeliaSoneras VD-ord fokuserar på hur deras verksamhet och kompetens ger 

positiva effekter inom socialt och miljömässigt ansvarstagande. Företaget för fram 

argumentet att deras kärnverksamhet, telekommunikation, i sig bidrar till en bättre 

värld genom att driva tillväxt och förnyelse i utvecklingsländer med sociala och 

samhällsstrukturella problem. TeliaSonera konkretiserar dock inte i samma 

utsträckning som de andra företagen vad som har gjorts under det gånga året, 

istället möts läsaren av något abstrakta men likväl förtroendeingivande argument:  
 

                                                
36 ”CSR i praktiken”, hämtat 2012-05-08: http://csripraktiken.se/2011/12/05/sverige-inte-langre-bast-
pa-hallbarhetsredovisning/ . 
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We bring value to our customers by helping them to reduce their environmental footprint 
through the products and services we provide. Modern tele- and videoconferencing 
technologies reduce the need for business travel. This cuts costs, saves valuable time, and 
also reduces environmental impact.37 
 

Exemplet illustrerar användning av topiken ”solidaritet”, en topik kopplad till 

välvilja, eunoia, och som används för att besvara frågor som till exempel ”hur leder 

mitt förslag till andras nytta?”.38 

     Innehållsmässigt utgör kopplingar till CSR och hållbarhet en förvånansvärt liten 

del av den text som utgör Nordeas VD-ord. Det budskap som ges är konkret och 

rakt på sak: ”We signed the United Nations Environment Programme Finance 

Initiative (UNEP FI) in 2001, the Global Compact in 2002, the United Nations 

Principles for Responsible Investment and the Equator Principles both in 2007”.39 

Bilden som ges av Nordea som en mångårig veteran inom hållbarhet kan kopplas 

till fronesis och stärker företagets trovärdighet. 

     Volvo väljer att i sitt VD-ord gång på gång betona deras erfarenhet och expertis 

inom hållbarhetsområdet. Detta märks redan i den andra meningen: ”By integrating 

sustainability into our vision we demonstrate our commitment to contribute to 

sustainable development within our field of expertise”, och i den avslutande och 

sista meningen: “We have the skills, resources and global reach to shape the future 

of transport”.40 Det blir tydligt att Volvo vill måla upp sig själv som en legitim 

gigant och ett hållbarhetsföredöme inom transportsektorn och detta görs i stor 

utsträckning genom exempel på framgångar inom hållbarhet och bitvis bruk av 

troper som till exempel metaforer: ”We embarked on our journey towards 

sustainable transport solutions many years ago”.41 Ett frekvent bruk av 

värdeladdade fraser som ”generate pioneering knowledge” och ”pool innovation 

capabilities” kan även i viss mån genom fronesis bidra till intrycket av Volvo som 

förnuftigt och kompetent. 

                                                
37 TeliaSonera, ”Corporate Responsibility Report 2011”, s. 4: 
http://annualreports.teliasonera.com/global/download%20center/en/ts_cr2011.pdf?epslanguage=en 
38 Lindqvist Grinde, s. 163. 
39 Nordea Bank, ”CSR Report 2011”, s. 7: 
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.com%20-
%20uk/aboutnordea/csr/Nordea_CSR_2011_ENG_120216.pdf 
40 Volvo, ”CSR and Sustainability Report 2011”, s. 4: 
http://www3.volvo.com/investors/finrep/sr11/en/pdf/Volvo_Group_CSR_and_Sustainability_Report
_2011.pdf 
41 Volvo, ”CSR and Sustainability Report 2011”, s. 4. 
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     Hennes & Mauritz framställer sig indirekt som ett föredöme inom hållbarhet 

genom att beskriva sig själv som ett tongivande företag med makt att påverka andra 

aktörer: ”Given H&M’s size and increasingly global reach, we have a big impact 

on the world around us”, och något senare: “we have the opportunity to promote 

change well beyond the borders of our own operations”.42 Dessa visar sig vara långt 

ifrån bara tomma ord. Förutom en beskrivning av H&Ms framskjutna 

marknadsposition befästes dessa påståenden med exempel på framsteg inom 

hållbarhet: ”H&M is now using more organic cotton than any other company in the 

world” och ”We also continued to introduce new innovative materials. Our first 

garments made from organic hemp were launched…”.43 Redovisning av dessa 

konkreta framgångar är för gemene man lätta att förstå och relatera till, till skillnad 

från medlemskap i ”Förenta Nationernas Global Compact” och liknande 

komplicerade internationella överenskommelser. Förmågan att på ett enkelt sätt 

förklara företagets omfattande hållbarhetsarbete bidrar till utvecklingen av en bild 

av H&M med både expertis och erfarenhet inom hållbarhetsarbete. 

     SCAs VD-ord bygger stora delar av sin trovärdighet på fronesis genom att visa 

kompetens och erfarenhet inom hållbarhetsområdet, något som syns redan i första 

meningen: ”Vi har många bevis för att SCAs hållbarhetsarbete är i världsklass”.44 

Flera konkreta exempel används för att förstärka argumentet och demonstrera 

kompetens, däribland berättas om företagets massafabrik i Östrand som tack vare 

övergång till biobränslen ”kommer att minska Östrands årliga fossila 

koldioxidutsläpp med 80 procent”.45 Diskussionen förs växlande mellan global nivå 

och verksamhet inom SCA. Ena stunden beskrivs problematiken med den åldrande 

befolkningen i Kina och nästa stund de anställdas viktiga roll för fortsatta 

hållbarhetsåtgärder inom företaget.  

     Tonen är förklarande, nästan förkunnande, något som blir speciellt tydligt när 

koncept definieras på ett enkelt, på gränsen till simpelt sätt: ”Hållbarhet innebär att 

tänka långsiktigt och leverera resultat”.46 Likväl inger SCA sammantaget 

                                                
42 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 3: 
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions%20S
ustainability%20Report%202011_en.pdf 
43 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 2 
44 SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011”, s. 2: 
http://www.sca.com/Documents/sv/Env_Reports/sca-hallbarhetsredovisningen-2011-indexerad.pdf 
45 SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011”, s. 3. 
46 SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011”, s. 3. 
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förtroende genom fronesis och framställer sig självt som kunnigt nog att kunna dra 

slutsatser om hållbarhet i sin egen verksamhet liksom hållbarhetsåtgärder i det stora 

hela. 

     Gemensamt för de studerade företagens VD-ord är att de vill uppvisa kompetens 

och erfarenhet inom CSR. Detta görs inte sällan genom användning av topiker som 

betonar tidigare prestationer men även topiker som ”det dygdiga och lastbara” 

används här för att förknippa företaget med dygder som klokhet och rättrådighet.47 

Genom topiker och exempel på genomförda åtgärder och framlagda 

verksamhetsplaner är förhoppningen att läsaren ska känna förtroende för företagets 

förmåga att bedriva en hållbar verksamhet. Uppvisandet av kunskap och den 

praktiska användningen av den visar här en koppling till fronesis.   

 
6.2 Vi gör rätt för oss 
TeliaSonera beskriver redan i första meningen av sitt VD-ord sitt hållbarhetsarbete 

som en ”natural and integral part of conducting our business, not a list of external 

requirements we must try to fulfill”.48 Det är ett uppenbart försök att associera 

själva varumärket TeliaSonera med ett ärbart, egenpåtaget hållbarhetsarbete med 

god moral som självklart inslag. Följaktligen blir förvåningen stor då läsaren något 

längre fram nås av: ”Our systematic work to turn corporate responsibility 

requirements into reality have been acknowledged by our stakeholders…”.49 Här 

verkar det som att TeliaSonera trots allt utgår från externa krav och förväntningar i 

sitt hållbarhetsarbete och den tidigare anknytningen till god karaktär och arete med 

förtroende och ethos som resultat, tycks här falla på eget grepp. Kort berörs även 

TeliaSoneras starka ställningstagande mot korruption och engagemang i att skydda 

barn på internet, initiativ som kan liknas vid kampen mot det onda och räddandet 

av det goda och beskrivs för att visa på att organisationen inte bara har ett samvete 

utan även god karaktär. Just bruket av topiken ”det goda och onda” har inom 

retorikvetenskapen även beskrivits som ”användbara topiker som kan generera 

många olika argument”.50 

                                                
47 Lindqvist Grinde, s. 165. 
48 TeliaSonera, ”Corporate Responsibility Report 2011”, s. 4. 
49 TeliaSonera, ”Corporate Responsibility Report 2011”, s. 4. 
50 Lindqvist Grinde, s. 163. 
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     Nordea använder ett långsiktigt perspektiv i sitt VD-ord och tar vid flera 

tillfällen upp betydelsen av att göra skillnad i det långa loppet: ”we also want to 

make a difference – for our customers as well as for our societies. Our ambition is 

therefore to always look ahead – to decipher the challenges and take an active part 

in shaping the future”.51 Nordea markerar att de bryr sig om framtiden och att de tar 

ansvar för sin samhällspåverkan, kvaliteter som krävs för att ett företag ska kunna 

besitta god karaktär och ses som trovärdigt inom hållbarhet. 

     Volvos användning av arete och demonstrerandet av god karaktär är inte lika 

genomgående som övriga strategier för stärkandet av ethos. Företaget kombinerar 

dock en stark uttryckt vilja att förbättra sitt hållbarhetsarbete med viss ödmjukhet 

inför kommande utmaningar: ”But we are not there yet. A lot is still to be done”, 

något som bidrar till ett intryck av ärlighet och självinsikt.52 Måttlighet har även 

beskrivits som en av ”kardinaldygderna” i användandet av topiken ”det dygdiga 

och det lastbara”.53 

     Liksom Nordea och flera andra av företagen uttrycker H&M en vilja att se 

långsiktigt på sin verksamhet och vilka konsekvenser den för med sig. Företagets 

övergripande vision beskrivs i relativt konkreta termer jämfört med övriga företags 

motsvarigheter: ”We want to make more sustainable fashion accessible and 

affordable to more people around the world”.54 En skillnad är dock att H&M i 

högre utsträckning konkretiserar vad de gjort hittills och vad som står på deras 

agenda härnäst. Ädla syften räknas upp och det beskrivs hur företaget vill försäkra 

sig om att ha en positiv inverkan på de länder de är aktiva inom, något som syns i 

passagen: ”…not just […] contributing jobs, but also skills, education, health, and 

improvements in labour and women’s rights”.55 Detta kan härledas till en mängd 

topiker inom ”det nyttiga och det onyttiga”, till exempel används topikerna hälsa, 

ekonomi och jämställdhet i ovanstående stycke.56 Argumenten präglas av välvilja 

med en tydlig anknytning till eunoia. 

     VD Karl-Johan Persson beskriver vid tre tillfällen i VD-ordet hur stolt han själv 

och de anställda är: ”I’m very proud of all our achievements over the past year”, “I 

                                                
51 Nordea Bank, ”CSR Report 2011”, s. 7. 
52 Volvo, ”CSR and Sustainability Report 2011”, s. 4. 
53 Lindqvist Grinde, s. 165. 
54 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 1. 
55 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 2. 
56 Lindqvist Grinde, s. 163. 
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am particularly proud to see that H&M is now…”, “We are proud of all the 

achievements we have made during the year”.57 Som legitimitetsskapande grepp är 

detta högst intressant eftersom det indirekt signalerar och har en premiss som 

bygger på att H&M inte bara är ett företag med god karaktär utan vars prestationer 

dessutom är hedervärda.  

     Med tyngdpunkt på att skapa förtroende genom fronesis använder sig SCA, till 

skillnad från TeliaSonera och H&M, inte av argument rotade i arete i samma 

frekventa utsträckning. Viss likhet finns dock med TeliaSoneras grepp att visa god 

karaktär genom att betona hållbarhetsarbetets självklara plats inom företaget: ”År 

2008 undertecknade SCA FN:s Global Compact eftersom det känns självklart för 

oss att verka för ett ansvarsfullt företagande”.58 Troper och metaforer används även 

av SCA i förekommande fall för att förstärka bilden av hållbarhet som en drivkraft 

och ett naturligt och nödvändigt engagemang: ”Innovation är avgörande för SCAs 

framtida tillväxt. Hållbarhet är en viktig motor i den processen, i allt från hur vi 

sköter våra skogar till hur vi utvecklar hygienprodukter och tjänster från denna 

naturresurs”.59 

 
6.3 Vi bryr oss om dig 
TeliaSoneras VD-ord använder genomgående vi-formen, oavsett om det avser 

TeliaSonera som företag eller mänskligheten i det stora hela. Företagets VD Lars 

Nyberg är inte fullt lika personlig i sitt tilltal som de andra företagen men i det 

avslutande stycket stegras det personliga tilltalet något med: ”I still believe that 

there is much more to be done, but we are making good progress”.60 Och något 

senare: “I hope this will give you a clear idea of what we aim to achieve, and that 

you will be interested to learn more about these vital aspects of our work”.61  

     Nordeas VD Christian Clausen använder sig av ett mycket personligt tilltal i 

slutet av VD-ordet och betonar vikten av att lyssna till såväl kunder som till 

intressenter. Viljan att inkludera läsaren stannar dock inte där, i texten finns 

förutom stilfiguren anafor i form av ”We meet…”, ”We talk…”, ”We have a 

dialogue…” även en konkret inbjudan: ”I would also like to take this opportunity to 

                                                
57 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 2-3. 
58 SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011”, s. 3. 
59 SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011”, s. 2. 
60 TeliaSonera, ”Corporate Responsibility Report 2011”, s. 4. 
61 TeliaSonera, ”Corporate Responsibility Report 2011”, s. 4. 
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invite you to provide us with feedback. Please, do not hesitate to contact us with 

your views on the content of this report…”.62 Ett genuint intresse av att komma i 

kontakt med läsaren ger ett ödmjukt intryck och betonar företagets och läsarens 

gemensamma intressen, själva grunden till Eunoia och byggandet av förtroende. 

     Ett personligt tilltal och en vilja att involvera andra aktörer i hållbarhet 

genomsyrar Volvos VD-ord. Texten liknar i stor utsträckning ett talmanuskript, 

komplett med obesvarade retoriska frågor. Samarbete med andra aktörer för att nå 

gemensamma mål är ett centralt tema vilket reflekteras väl i följande mening: ”To 

meet society’s need for sustainable transports, cooperation is essential. We are at 

our very best when we work closely with our business partners”.63 Anknytningen 

till läsaren förstärks genom att VD Olof Persson själv är relativt personlig bland 

annat genom att använda stilfiguren anafor i tre stycken efter varandra: ”I 

believe…”, ”I am convinced…”, ”I envision…”.64  

     Trots H&Ms beskrivning av sig själva som ett föredöme inom hållbarhet med 

möjlighet att influera andra, erkänner de samtidigt att: ”in order to tackle the 

complex challenges across our industry, we need to collaborate with others”.65 I en 

av de första meningarna i VD-ordet beskrivs även hur företaget har lyssnat på sina 

kunder som i allt större utsträckning har uttryckt ett intresse för hållbarhet. Läsaren 

får intryck av en lyhörd organisation, en organisation som vill väl och som faktiskt 

bryr sig om den enskilde konsumenten. Denna känsla förstärks ytterligare av de ord 

Karl-Johan Persson valt att avsluta VD-ordet med: ”Thank you for taking your time 

to learn about our Conscious Actions”.66 Hans tack är riktat direkt till den enskilde 

läsaren, ger intryck av att läsarens tid är värdefull och förstärker känslan av att 

H&M bryr sig om sina kunder och intressenter. 

     SCAs VD-ord urskiljer sig genom att inte använda sig av ett personligt tilltal 

utan istället tala utifrån ett perspektiv som växlar mellan moralisk ledsagare och 

saklig revisor. Detta visar sig genom ganska intetsägande tilltag som: ”Vi lever i en 

föränderlig värld vilket ger upphov både till utmaningar och möjligheter” och bitvis 

mer robotlika tillkännagivanden: ”Tydliga målsättningar hjälper SCA att leverera i 

                                                
62 Nordea Bank, ”CSR Report 2011”, s. 7. 
63 Volvo, ”CSR and Sustainability Report 2011”, s. 4. 
64 Volvo, ”CSR and Sustainability Report 2011”, s. 4. 
65 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 3. 
66 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 3. 
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enlighet med hållbarhetsambitionerna, en koppling som stärktes under 2011”.67 När 

VD Jan Johansson talar om SCAs kunder beskriver han även hur företaget måste 

”överträffa deras förväntningar”, ett de-tilltal som antyder att kunderna inte tillhör 

läsarna av deras hållbarhetsredovisning. 

 

6.4 Mönster i ethosargumentationens struktur 
Ett återkommande mönster i samtliga undersökta företags hållbarhetsredovisningar 

är ett rättfärdigande av satsningar och åtgärder inom CSR utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Moraliska topiker som hänvisar till företagets goda karaktär, arete, 

åtföljs av en uttryckt välvilja, eunoia, en nytta med det moraliska åtagandet, ofta 

riktad till företagets aktieägare och ekonomiska intressenter. 

     TeliaSoneras inledande meningar är illustrativa för just samspelet mellan arete 

och eunoia där moraliska argument behöver stöd av välvilja. I första meningen av 

TeliaSoneras VD-ord bedyrar man sin goda karaktär, arete: ”corporate 

responsibility is a natural and integral part of conducting our business”.68 Samtidigt 

tillkännager företaget i påföljande mening på ett radikalt ärligt sätt varför man har 

valt att engagera sig i hållbarhet: ”Corporate responsibility makes perfect business 

sense as it is about earning a license to operate, mitigating risks, reducing cost, and 

gaining competitive advantage”.69 Företaget kopplar en moralisk topik till en tydlig 

demonstration av välvilja, eunoia, gentemot aktieägare och intressenter genom att 

beskriva varför CSR är bra för affärerna och sunt ur en ekonomisk synvinkel. Den 

här typen av ekonomisk välvilja kan kopplas till topiken ”det nyttiga och det 

onyttiga” där argumentet kan betona ”ekonomiska fördelar” med en viss handling 

och på så sätt övertyga publiken.70   

     Även SCA beskriver vid flera tillfällen det ekonomiska värdet i 

hållbarhetsengagemang, i VD-ordets andra stycke återfinns följande: ”Hållbarhet 

har länge varit en integrerad del i SCAs verksamhet och i företagets strategi för 

tillväxt och värdeskapande. Det är det säkraste sättet att inspirera till innovation, 

öka vår konkurrenskraft, stärka vårt varumärke, vinna kunder och locka till oss 

kompetent personal”.71 Omedelbart efter att hållbarhet förklarats vara en viktig del 

                                                
67 SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011”, s. 2. 
68 TeliaSonera, ”Corporate Responsibility Report 2011”, s. 4. 
69 TeliaSonera, ”Corporate Responsibility Report 2011”, s. 4. 
70 Lindqvist Grinde, s. 163. 
71 SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011”, s. 2. 
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av verksamheten räknas fem ekonomiskt positiva följder av hållbarhetsarbetet upp 

och syftar tillbaka till ett rättfärdigande av företagets CSR-engagemang. Det 

initiala moraliska argumentet, arete, har även inslag av fronesis genom att 

demonstrera erfarenhet. Argumentet anses dock ändå inte kunna stå ensamt utan får 

stöd i form av en konkret välvilja, eunoia, i det här fallet riktat till företagets 

aktieägare och anställda. I den avslutande delen av SCAs hållbarhetsredovisning 

återfinns ytterligare en konkret beskrivning av vad företaget ser för fördelar med ett 

engagemang i CSR: 

 
I värdet av hållbarhet ingår sådant som en betydande påverkan på kostnaden, från effektivare 
produktion och minskade material- och energikostnader samt mer immateriella fördelar från 
nya kontrakt och varaktiga kundrelationer. Det är svårt att sätta ett pris på kundlojalitet, men 
det är en av fördelarna med hållbart värdeskapande.72 

 

Detta stycke följer näst intill direkt efter att SCA beskriver problematiken med 

Kinas åldrande befolkning och företagets moraliska insatser inom inkontinensvård. 

Åter igen ges moraliska topiker och arete stöd från eunoia med ekonomiska topiker 

och en tydlig välvilja riktad till och identifiering med aktieägare. 

     H&M uttrycker en ekonomisk fördel med engagemang inom CSR i och med 

deras kunders ökade intresse av hållbara produkter: ”Adding sustainability value to 

our products is therefore an important way of strengthening our customer 

offerering”.73 Argument baserade på ett moraliskt ställningstagande - arete, 

hållbara produkter räcker inte, utan H&M väljer att beskriva hur 

konsumenterbjudandet blir starkare till följd av deras engagemang i CSR. 

Argumentet blir således präglat av välvilja, eunoia, gentemot aktieägare och 

intressenter. 

     Nordea visar en liknande relation mellan moraliska topiker och välvilja, eunoia: 

”We want to be responsible in everything we do, because this to us constitutes the 

real safety that should be the basis of any bank. But, we also want to make a 

difference – for our customers as well as for our societies”.74 I detta fall ser vi ett 

tydligt moraliskt ställningstagande i den första meningen med en uttryckt vilja att 

vara hållbar i allt företaget gör. Uppbyggnaden av topikerna och argumentationen 

följer mönstret och vi finner att efterföljande mening till och med inleds med ett 
                                                
72 SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 2011”, s. 3. 
73 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 1. 
74 Nordea Bank, ”CSR Report 2011”, s. 7. 
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”men”, ett tecken på motsättning till föregående mening. Det räcker inte att endast 

visa god karaktär, Nordea poängterar att de faktiskt vill göra skillnad för 

konsumenter och samhället också. Ett konkret uttryck för välvilja, eunoia, följer 

alltså även här den inledande moraliska topiken. 

     De första meningarna av Volvos VD-ord beskriver hur företaget tar sitt 

hållbarhetsansvar på största allvar:  

 
The Volvo Group has a new vision – to become the world leader in sustainable transport 
solutions. By integrating sustainability into our vision we demonstrate our commitment to 
contribute to sustainable development within our field of expertise.75 

 

Företaget demonstrerar inledningsvis sitt engagemang genom hållbarhetstopiker 

och betonar att hållbarhet är en integrerad del av visionen, framtiden. Argumentet 

är moraliskt och visar på företagets goda karaktär, arete. Här finns även 

användning av fronesis i och med att företagets expertis framhävs. I likhet med 

strategierna för trovärdighet i TeliaSoneras hållbarhetsredovisning följer sedan 

omedelbart i VD-ordets andra stycke en användning av eunoia, en uttryckt välvilja 

och ekonomisk topik som dessutom präglas av ett personligt tilltal med jag-form:  

 
I believe it will also strengthen the Volvo Group by increasing efficiency, gaining market 
shares and better prepare us for capturing opportunities brought about by global challenges 
such as urbanization.76 

 

Företagen visar gång på gång hur argument med moraliska topiker, med 

utgångspunkt i arete och god karaktär, inte ensamt tillåts rättfärdiga en 

hållbarhetsåtgärd. Istället åtföljs argumentet av en demonstration av välvilja, 

eunoia, riktad till aktieägare, miljön, kunder, medmänniskor eller andra 

intressenter. Även argumentation som innehåller både demonstration av förnuft och 

kompetens, fronesis, samt bevis för den moraliska goda karaktären, arete, tenderar 

att förstärkas med välvilja, eunoia. Det tycks inte räcka att vara moralisk utan det 

krävs att den moraliska handlingen leder till en synlig positiv konsekvens för 

relevant part. Sammantaget uppvisar hållbarhetsredovisningarna en strategi för 

förtroende och legitimitet där moraliska topiker och karaktärsargument, arete och 

även fronesis är starkt beroende av topiker av välvilja, eunoia. Eunoia tillskrivs 
                                                
75 Volvo, ”CSR and Sustainability Report 2011”, s. 4. 
76 Volvo, ”CSR and Sustainability Report 2011”, s. 4. 
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således genomgående i hållbarhetsredovisningarna en större tyngd än övriga 

strategier för trovärdighet.  

     Ett annat mönster i hållbarhetsredovisningarna är ambitionen hos många av 

företagen att framstå som ödmjuka inför framtidens hållbarhetsutmaningar. Det 

finns en vilja att erkänna att man inte har alla svar och visa sig intresserad av 

samarbete och återkoppling, egenskaper som kan knytas till topiker inom dygd och 

god karaktär, arete. Företagen demonstrerar inte oväntat här också en vilja att 

genom eunoia visa välvilja och tala till läsaren som en medmänniska, en deltagare 

och medspelare i att lösa de svårigheter vi står inför. Vilka svårigheter företagen 

syftar på varierar i viss mån med vilken bransch företaget verkar inom. H&M 

beskriver problemen på följande vis vilket visar på deras kunskap och engagemang 

(fronesis): ”These include climate change, working conditions and wages at 

supplier factories and the long-term availability of natural resources, to mention 

just a few”.77 Något senare visar företaget sin ödmjukhet och välvilja genom att 

uttrycka en vilja till samarbete: ”But in order to tackle the complex challenges 

across our industry, we need to collaborate with others”.78 

     Ödmjukhet i kombination med välvilja utgör även legitimitetsskapande 

strategier i TeliaSoneras hållbarhetsredovisning: ”I still believe that there is much 

more to be done, but we are making good progress”, respektive SCAs 

hållbarhetsredovisningar: ”Med komplexa utmaningar framför oss har vi inte alla 

svar men vi anser att hållbart värdeskapande är den mest lovande vägen framåt för 

långsiktig tillväxt”.79 Förutom Nordea använder sig samtliga redovisningar av 

denna strategi för förtroendeskapande. Volvo räknar upp en rad genomförda 

hållbarhetsåtgärder och sedan följer:  

 
But we are not there yet. A lot is still to be done. To meet society’s need for sustainable 
transports, cooperation is essential. We are at our very best when we work closely with our 
business partners, first of all with our customers. It is in the dialogue with our customers we 
can really understand what drives their business and how we can capture the opportunities to 
build our common success.80 
 

                                                
77 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 1. 
78 Hennes & Mauritz, ”Conscious Actions Sustainability Report 2011”, s. 3. 
79 TeliaSonera, ”Corporate Responsibility Report 2011”, s. 4; SCA, ”SCA Hållbarhetsredovisning 
2011”, s. 3. 
80 Volvo, ”CSR and Sustainability Report 2011”, s. 4. 
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Detta citat illustrerar hur Volvo inledningsvis visar ödmjukhet inför kommande 

utmaningar (arete), sedan betonar vikten av samarbete för att tjäna samhället 

(eunoia), framhäver sin kompetens vid samarbete med andra (fronesis) och avslutar 

likt tidigare mönster med en ekonomisk topik med välvilja (eunoia) riktad till 

aktieägare men även till kunderna själva. 
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8 Diskussion 
Slutsatserna i denna uppsats visar bland annat att topiker baserade på välvilja, 

eunoia, genomgående i hållbarhetsredovisningarna tillskrivs en större tyngd än 

övriga strategier för trovärdighet. Det systematiska länkandet av moraliska topiker 

till topiker av välvilja samt det tydliga uppbackandet av moraliska argument ställer 

frågor om varför moral och god karaktär aldrig ensamt tillåts motivera ett företags 

hållbarhetsengagemang. För att förklara denna relation mellan moraliska topiker 

och topiker av välvilja krävs sannolikt närmare undersökande av förhållandet 

mellan dessa och studier huruvida detta mönster förekommer även i andra typer av 

företagskommunikation. 

     En intressant ingång till denna frågeställning kan dock vara iakttagelsen att de 

moraliska topikerna och karaktärsargumenten, arete, i stor utsträckning anknöt till 

företagets goda gärningar inom miljö och samhälle. Det i hållbarhetsredovisningar 

obligatoriska efterföljande visandet av välvilja, eunoia, hade å andra sidan stark 

anknytning till ekonomiska fördelar och aktieägarvärde. Företagens konstanta 

rättfärdigande av CSR utifrån ett ekonomiskt perspektiv ställer frågor huruvida 

engagemang i hållbarhet i själva verket är ett resultat av affärsutveckling snarare än 

socialt ansvarstagande. Har marknadens efterfrågan av företag med 

hållbarhetsåtaganden förvandlat CSR till en möjlig investeringsmöjlighet med 

beräkning av kostnad och vinst som självklara inslag? 

     Detta problematiserar i så fall den legitima föreställning som skapas av ett 

företag som engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Ett allt för stort fokus på de 

ekonomiska fördelarna med CSR riskerar att urvattna förtroendekapitalet till den 

grad då litet eller inget förtroende kommer av redovisat hållbarhetsarbete. Vi 

hamnar här i ett närmast paradoxalt förhållande där företagen i sin strävan att 

uppnå legitimitet och skapa förtroende använder sig av retoriska topiker som med 

oaktsam användning i det långa loppet riskerar att få motsatt effekt och 

underminera företagens förtroende. 

     Användningen av ekonomiska topiker för att rättfärdiga moraliska åtaganden 

beror sannolikt även på den målgrupp hållbarhetsredovisningar riktar sig till. Som 

konstaterades i den inledande delen av analysavsnittet utgör aktieägare och 

intressenter med ett ekonomiskt intresse av företaget en viktig målgrupp att 

övertyga med hjälp av bland annat publikationer. En målgruppsanpassning av 
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innehållet i hållbarhetsredovisningar ger således upphov till återkommande 

specifika mönster i användandet av topiker och val av förtroendeskapande 

strategier. 

     Detta skulle kunna förklaras utifrån Lloyd Bitzers teorier kring den retoriska 

situationen, då aktieägare och intressenter har makt att påverka företaget på mycket 

kännbara sätt. De utgör således de ”mediators of change” som Bitzer menar är den 

publik som måste övertygas.81  

     Bitzer beskriver också hur talaren genom sin blotta karaktär, stil och sitt 

retoriska angreppssätt kommer att aktualisera vissa hinder. Att VD-orden i hög 

grad framställs som ett personligt utlåtande från företagens VD skulle kunna utgöra 

ett hinder i de fall den verkställande direktören är hårt kritiserad. En av aktieägare 

och intressenter ifrågasatt VD kommer således att drabbas av barriärer och hinder i 

sin strävan att uppnå legitimitet. Utifrån James McCroskeys forskning kring 

primär- och sekundärethos skulle det betyda att en viss nivå primärethos måste 

uppnås för att motivera användande av förtroendeskapande strategier i 

hållbarhetsredovisningar.82 Denna slutsats får även stöd i tidigare forskning av 

Ashforth & Gibbs som visat att företag som av omgivningen betraktas ha låg 

legitimitet kommer att ha svårare att öka sin legitimitet än företag med starkare 

legitimitet.83 

     Det retoriska problemets karaktär skiftar självklart mellan de olika företagen 

men det gemensamma, övergripande problemet är skapandet och upprätthållandet 

av förtroende inför företagets hållbarhetsarbete. Denna uppsats har dock visat att 

förtroende inför hållbarhetsarbete inte endast handlar om moralisk dygd och goda 

intentioner utan att övertygande av ”mediators of change” i hållbarhetsredovisning 

kräver stöd av ekonomiska topiker med välvilja, eunoia, gentemot målgruppen. 

     Vidare forskning krävs för att ge en djupare förståelse för hur de 

förtroendeskapande strategier och topik-kluster som frekvent observerats i denna 

uppsats används. Studier av andra typer av företagskommunikation kan ge insikt i 

huruvida den moraliska kontra ekonomiska uppbyggnaden av argument som 

                                                
81 Bitzer, s. 7-8. 
82 För vidare läsning kring primärethos: McCroskey, James C., An introduction to rhetorical 
communication: a western rhetorical perspective, 9th ed., Allyn and Bacon, Boston, MA, 2006, s. 
82. 
83 Ashforth och Gibbs, 1990, s. 180. 
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förekommer i hållbarhetsredovisning även återfinns i till exempel 

pressmeddelanden, framträdanden vid bolagstämmor eller på företagens hemsidor. 

 

9 Sammanfattning 
Ett av huvudmålen med års- och hållbarhetsredovisningar har tidigare konstaterats 

vara att skapa förtroende för och att legitimera ett företags handlingar. Vid studier 

av redovisning utifrån ett retoriskt perspektiv blir därför ethosbegreppet särskilt 

intressant. Denna uppsats behandlar användandet av förtroendeskapande medel 

med särskilt fokus på ethosargumentation. Uppsatsen bygger vidare på tidigare 

forskning inom legitimitetsskapande och retorisk kommunikation i års- och 

hållbarhetsredovisning. 

     VD-ord i fem hållbarhetsredovisningar från svenska företag framgångsrika 

inom CSR studeras och argumenten kodas med teoretisk utgångspunkt i Aristoteles 

strategier för skapandet av förtroende (uppfyllandet av ethos), fronesis, arete och 

eunoia. 

     Resultaten visar att topiker baserade på välvilja, eunoia, genomgående i 

hållbarhetsredovisningarna tillskrivs en större tyngd än övriga strategier för 

trovärdighet. Kluster av topiker identifieras där moraliska topiker, arete, och 

topiker som framhäver företagens kompetens, fronesis, konsekvent stöds av eunoia 

och av topiker som framhäver ekonomisk välvilja, ofta riktad mot aktieägare och 

andra intressenter. Vidare forskning behövs för att bringa ytterligare klarhet i 

varför, i vilka sammanhang och i vilken utsträckning dessa funna kluster återfinns i 

såväl redovisning som i andra typer av förtroendeingivande 

företagskommunikation. 
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