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Abstract/Sammanfattning 
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Syfte: Syftet med denna uppsats är att jämföra Marabou (Premium) och Pacaris 

konstruktioner av CSR för att finna likheter och skillnader samt att undersöka på vilket sätt de 

förhåller sig till Dahlsruds dimensioner av begreppet CSR och därigenom hur de förhåller sig 

till CSR.  

Metod: Metoden som används i denna uppsats är inspirerad av Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Alla plan analyseras inte i denna undersökning.  

Teoretiskt perspektiv: Som en övergripande teori antas ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, då metoden som används i denna uppsats bygger på den. Mer ingående teorier 

som används är teorier om CSR utifrån Alexander Dahlsruds fem dimensioner av begreppet.  

Empiri: Marabou, Marabou Premium och Pacaris hemsidor. Endast de websidor som har en 

tydlig koppling till CSR undersöks i uppsatsen.    

Slutsatser: Både Marabou och Pacari vill framstå som pålitliga företag som gör så mycket de 

kan för hållbarheten i konstruktionen av sitt CSR. Båda företagen förknippar CSR som att 

jobba med miljö och sociala frågor, men nämner även de andra tre av Dahlsruds dimensioner. 

Pacari antar en nationalistisk ton, något som inte Marabou nämner under dessa dimensioner.  

Marabou säger sig jobba mot ett mål, att de strävar efter att bli bättre när det gäller hållbarhet, 

medan Pacari säger sig redan ha uppnått det de ville och jobbar istället för att behålla detta.  

Marabou samarbetar med Rainforest Alliance när det gäller dessa frågor medan Pacari själva 

åtar sig olika projekt och samarbetar direkt med sina kakaobönder. Alexander Dahlsrud och 

Johan Lundin diskuterar detta om att begreppet CSR kan komma att gröpas ur, då företag 

använder detta begrepp på olika sätt i skapandet av sitt CSR. Dock kommer författaren till 

denna uppsats fram till att både Marabou och Pacari använder sig av detta begrepp på ungefär 

samma sätt. Problemet är snarare om företag faktiskt gör det de säger att de gör, inte hur 

begreppet definieras, enligt mig.  
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1. Inledning 

Något som ges allt mer uppmärksamhet i dagens medialandskap är CSR, corporate social 

responsibility eller CR, corporate responsibility. Hur ägnar sig företag åt det här? Med vilka 

organisationer jobbar dem? Vilka resultat kommer de fram till? Det kan ställas många frågor 

om detta och dessa frågor bör ställas.  

Att CSR har hamnat i fokus kan bero på allmänhetens och även medias allt större intresse för 

klimat- och sociala frågor. Det känns i alla fall, enligt mig, som att CSR är i ropet just nu och 

en viktig del inom public relations. Det finns nästan inget företag idag värt namnet som inte 

ägnar sig åt det här, på olika sätt och med olika framgång så klart. En del företag är väldigt 

innovativa i sitt sätt att utveckla dessa program och andra föredrar att kanske göra det lite 

lättare för sig genom att samarbeta med olika NGO:s, Non Governmental Organizations, som 

är frivilliga organisationer på lokal, nationell eller internationell nivå och som jobbar ideellt 

med exempelvis miljöfrågor (www.ngo.org). Jag vill poängtera att det inte behöver vara 

sämre att jobba tillsammans med en NGO än att åta sig olika projekt själv som företag. Så 

länge de faktiskt gör det för den goda sakens skull och att de vill vara med om att skapa ett 

mer hållbart samhälle.  

På grund av mitt eget intresse för choklad har jag valt att undersöka två företag som verkar i 

denna bransch. Valet föll först på Marabou samt deras varumärke Marabou Premium då jag 

fick se en reklamfilm för Marabou Premiums produkter som retade upp mig. Filmen bestod av 

klipp ifrån en regnskog med vattenfall, exotiska fåglar och vackra träd samt slutklämmen 

”Välkommen till vår trädgård” och bilder på deras produkter. Jag blev nyfiken och gick in på 

deras hemsida samt moderhemsidan för Marabou för att läsa mer om deras produkter och vart 

ifrån de importerar sin kakao. Där hittade jag också deras CSR-program som jag fann 

intressant att undersöka. 

Vidare så kände jag till ett annat företag som jobbar inom samma bransch. Företaget heter 

Pacari och finns i Ecuador, där de producerar sin choklad som de sedan exporterar till i stort 

sett hela världen. Jag hade möjlighet att få träffa en av ägarna till det här företaget för ett par 

år sedan som berättade mer om företaget och hur de jobbar för ett mer hållbart samhälle. Detta 

låg i mitt bakhuvud när jag kollade på Marabou och Marabou Premiums hemsidor och det var 

då jag bestämde mig för att det kunde vara intressant att undersöka vad det finns för likheter 

och skillnader mellan dessa båda företag.  
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra Marabou (Premium) och Pacaris konstruktioner av 

CSR för att finna likheter och skillnader samt att undersöka på vilket sätt de förhåller sig till 

Dahlsruds dimensioner av begreppet CSR och därigenom hur de förhåller sig till CSR. 

3. Frågeställningar 

Vad förmedlar Marabou (Premium) respektive Pacari med sina corporate social responsibility 

program på sina hemsidor våren 2012? 

Vad finns det för likheter och hur skiljer sig dessa företags hemsidor åt? 

Hur förhåller sig Marabou (Premium) och Pacari till Dahlsruds dimensioner av begreppet 

corporate social responsibility? 

Vad säger det om deras sätt att förhålla sig till corporate social responsibility utifrån dessa 

dimensioner? 

4. Material och avgränsningar 

Det empiriska materialet som valts för detta syfte och undersökning är Marabous hemsida och 

Marabou Premiums hemsida, som är ett av Marabous egna varumärken som har en 

självständig hemsida och Pacaris hemsida. Med tanke på syftet så har endast de delar som kan 

kopplas till CSR tagits med i undersökningen, alltså har sådant som rör själva produkterna 

tagits bort, då de inte är relevanta för undersökningen. Vidare har inte några reklamkampanjer 

tagits med i analysen, utan endast de sidor som kan associeras till corporate social 

responsibility. Bilder och annat visuellt material har valts bort, då fokus i denna uppsats ligger 

på skriven text. Det är i texterna som dessa företags CSR-arbete tydligast framkommer samt 

deras syn på detta. Dock skulle en bildanalys kunna vara intressant för framtida 

undersökningar. Marabou och Marabou Premiums hemsidor är skrivna på svenska medan 

Pacaris hemsida endast är på engelska. Tidsperioden för detta material är våren 2012. 

På Marabous hemsida har sidan ”Några hållbara tankar” under Om Marabou tagits med och 

under Rainforest Alliance, som samarbetar med Marabou, har alla sidor tagits med och är som 

följer: ”Mot en godare värld, en ruta i taget”, ”Vad är Rainforest Alliance?”, ”Vad innebär en 

certifiering?”, ”Så förändras odlarens liv”, ”Marabou och Rainforest Alliance” och till sist 

fliken ”Frågor och Svar”.  
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På Marabou Premiums hemsida har sidorna ”God choklad som gör gott” och ”Vårt samarbete 

med Rainforest Alliance” som återfinns under Rainforest Alliance tagits med. Ett undantag 

har gjorts för ett av avsnitten ur Marabou Premiums kampanj ”Resan till chokladens 

ursprung” som återfinns på startsidan, som handlar om Rainforest Alliance. På grund av att 

det är en video och inte en skriven text, kommer inte den här videon att vara med i analysen, 

och författaren är medveten om att vissa viktiga aspekter kan gå förlorade i och med detta.  

På Pacaris hemsida har texten på första sidan tagits med i analysen och under About Us har 

avsnitten ”Environment” och ”Social Responsibility” tagits med. Under Our Passion har 

avsnitten ”Organic” och ”Fair Trade” använts i analysen. Under Sustainability har sidorna 

”Project Flashlamp”, ”Organic Agriculture”, ”Technical Enablement Program” och 

”Reaching Potentials – In Support of Special Needs Education in Ecuador” tagits med.    

Först kommer bakgrunden till dessa båda företag att presenteras och sedan kommer tidigare 

forskning inom detta område att tas upp. Vidare presenteras den teoretiska ramen för denna 

uppsats och sedan metoden som kommer att användas för själva undersökningen. Efter det 

presenteras analysen, där företagen undersöks samtidigt. Sedan avslutas uppsatsen med 

slutsatser och en avslutande diskussion följt av litteraturförteckning.  

5. Bakgrund 

Nedan kommer en bakgrundsbeskrivning till de båda företagen att göras där historierna 

bakom företagen kommer att tas upp samt hur de jobbar med sin choklad. Vidare presenteras 

de båda företagens sätt att arbeta med CSR. Jag som författare till denna uppsats vill dock 

poängtera att detta avsnitt är skrivet utifrån företagens egna beskrivningar om sig själva och 

inte på vilket sätt jag personligen ser på dem. För att understryka detta så är fakta om dessa 

företag hämtade från deras egna hemsidor och kan såklart ses som att de vill lyfta fram sig 

själva på bästa sätt, vilket jag återigen vill betona att jag är fullt medveten om.   

5.1 Marabou 

Marabou grundades för snart hundra år sedan som ett dotterbolag till det norska Freia och 

fabriken förlades i Sundbyberg i Sverige. Sonen till grundaren av Freia, Henning Trone-Holst 

blev chef för fabriken, men det var inte förrän på 50-talet som receptet till dagens 

mjölkchoklad uppfanns och plötsligt fördubblades försäljningen av choklad. Henning 

utvecklade chokladsorter som Daim, Japp och Non Stop, smaker som finns kvar än idag. 

Marabou beräknar att de tillverkar runt 40.000 ton choklad per år (www.marabou.se).  

http://www.marabou.se/
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Enligt Marabou själva använder de endast noga kontrollerade råvaror och de har höga krav på 

sina anställda och leverantörer ifråga om kontroll av råvarorna, hygien och säkerhet. Kakaon 

växer runt ekvatorn och runt två tredjedelar av världsproduktionen kommer ifrån västra 

Afrika. Marabou använder sig huvudsakligen av kakao från Elfenbenskusten. Detta gäller 

även deras Marabou Premium sortiment, enligt Johanna Örth som jobbar för Kraft Foods 

(www.marabou.se).  

Elfenbenskusten producerar omkring 1,14 miljoner ton kakaobönor, enligt den senaste 

statistiken och det är omkring en miljon bönder som arbetar med denna produktion. 87% av 

kakaon produceras på familjeägda odlingar (www.marabou.se). Marknaden för Marabous 

choklad riktas i huvudsak mot Skandinavien (www.marabou.se).   

Marabous märke Marabou Premium inriktar sig på mörk choklad, främst chokladkakor och 

chokladaskar. Enligt deras hemsida är chokladen gjord på kakao med hög kvalitet och är 

noggrant utvald (www.maraboupremium.se).  

Marabou och Marabou Premium samarbetar med Rainforest Alliance, som är en NGO, Non 

Governmental Organization, som jobbar för en mer hållbar värld, både miljömässigt och 

socialt. De hjälper företag och bönder att utveckla ett bättre sätt att hantera miljön, samtidigt 

som de visar att detta kan löna sig ekonomiskt för de som ansluter sig till dem. De ser också 

till att arbetarna på dessa gårdar och företag har en säker arbetsmiljö och att de har ett boende 

och möjlighet till sjukvård (www.rainforest-alliance.org). Alltså innehåller en certifiering av 

en gård både miljömässiga och sociala förändringar till det bättre.   

5.2 Pacari 

Pacari Chocolate är ett familjeägt företag ifrån Ecuador, som producerar organisk choklad av 

högsta kvalitet enligt dem själva. Namnet Pacari kommer ifrån Quechuan, ett språk som 

kommer ifrån indianstammarna i Anderna, vilket betyder natur. Namnet valdes, förklarar 

Pacari, för att föra tankarna till just naturen och att deras choklad är 100% organisk och 

ecuadoriansk (www.pacarichocolate.com). Att odla organiskt innebär att man försöker 

efterlikna naturens eget sätt när man odlar, för att vara så skonsam som möjligt mot naturen 

(www.odla.nu).  

Santiago Peralta och Carla Barboto var båda dedikerade till att bygga upp ett företag som var 

både socialt och miljömässigt hållbart. De ville att deras produkter skulle hjälpa samhällen 

och landet omkring dem till att må så bra som möjligt. Kombinerat med tankar om hållbarhet 

http://www.marabou.se/
http://www.maraboupremium.se/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.odla.nu/
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fanns också en passion för bevarandet av den inhemska Arriba Nacional kakaon, den enda 

kakaobönan som företaget använder sig av i sin produktion av choklad. Enligt Pacari själva 

har bönan en rik och fyllig smak och som de säger själva, är vad som gör Ecuador speciellt. 

Så föddes Pacari, den första ”single-origin” chokladen som görs helt och hållet i Ecuador 

(www.pacarichocolate.com).   

Sedan 2002 jobbar Pacari direkt med småskaliga bönder och ägarna av företaget är 

involverade i hela processen av chokladtillverkandet, från samarbetet med bönderna till 

designen av förpackningarna. Pacari jobbar med små partier av kakao och, enligt dem själva, 

så väljer de noggrant ut ingredienserna till sin choklad, för att ge konsumenten en 

”unforgettable chocolate experience” (www.pacarichocolate.com).   

Pacari choklad finns att köpa i U.S.A, Kanada, Europa, Sydamerika och i Australien. De 

återfinns oftast i välsorterade chokladbutiker eller affärer som säljer organisk mat 

(www.pacarichocolate.com).  

6. Tidigare forskning – Begreppet CSR 

Inom ämnet CSR har det skrivits ofantliga mängder, både praktiska metodböcker och 

forskning. Går man in på www.csrsweden.se listar de enligt dem själva bland det mest 

läsvärda böckerna inom detta ämne. Där kan man även hitta studier och forskningsrapporter 

för att få en bredare bild av vad CSR är. Söker man på www.uppsatser.se får man upp 585 

träffar på uppsatser som innehåller ordet CSR. Det är med andra ord ett populärt ämne att 

skriva om och att undersöka. Ändå så är det ett begrepp som är svårt att ringa in den exakta 

betydelsen av.  

Denna uppsats teoretiska ram grundar sig på en artikel om CSR av Alexander Dahlsrud, How 

Corporate Social Responsibility is defined: an Analysis of 37 Definitions. I denna artikel som 

jag kommer att stödja min teoretiska ram på har Dahlsrud utvecklat fem dimensioner av CSR 

med utgångspunkt ifrån en innehållsanalys av redan existerande definitioner av begreppet. 

Vidare har han räknat hur ofta dessa förekommer på google och kommit fram till att dessa 

dimensioner ofta är förenliga med varandra. Det Alexander Dahlsrud menar att det är på 

vilket sätt CSR konstrueras socialt i olika kontexter som gör begreppet förvirrande, och inte 

själva definitionen av det (Dahlsrud 2006:1). Dessa dimensioner kommer att presenteras 

närmare i den teoretiska ramen. Dahlsrud doktorerade 2009 från NTNU, Norwegian 

http://www.pacarichocolate.com/
http://www.pacarichocolate.com/
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University of Science and Technology, och hans avhandling handlade om hur företag bidrar 

till hållbarhet genom CSR. 

Johan Lundin tar upp Alexander Dahlsruds dimensioner i sin magisteruppsats ”Att vilja bli 

accepterad – En studie av ett tobaksbolags användning av CSR”. Han menar att detta 

tobaksbolag använder sig av dessa dimensioner, som Lundin använder som diskurser och som 

även jag kommer att göra i denna uppsats, för att kunna hantera en legitimitetskris samt att 

tobaksbolaget vill framstå som ansvarsfullt och pålitligt. Efter att ha granskat deras sociala 

redovisning för 2008 med hjälp utav kritisk diskursanalys så kommer Lundin fram till att 

detta företag använder sig utav fyra av dessa dimensioner. Alltså lämnar Lundin den sista 

dimensionen, den frivilliga därhän. Lundin påpekar, som även Dahlsrud, att i och med att 

CSR är ett sådant stort begrepp kan det lätt gröpas ur då det är så lättillgängligt för alla typer 

av företag och organisationer (Lundin 2010:2).  

Lundin gör en deskriptiv ansats i att förklara detta i sin uppsats, medan denna uppsats utgår 

ifrån en komparativ studie för att jämföra och se vad som skiljer sig åt i två företags 

förmedlade CSR.    

7. Teoretisk ram - Socialkonstruktionismen och fem dimensioner av CSR 

Som en övergripande teori vilar den här uppsatsen på socialkonstruktionismens grunder, då 

metoden som används i denna uppsats bygger på denna. Metoden som kommer att användas 

är inspirerad av kritisk diskursanalys, vilket jag ämnar presentera under metoddelen. Mera 

ingående teorier som kommer att användas är teorier om PR, med inriktning på CSR.  

Först presenteras en kort förklaring av socialkonstruktionismens grunder, och sedan läggs 

fokus på CSR och de inriktningar som finns inom detta.  

Socialkonstruktionismen utgår ifrån att verkligheten är socialt konstruerad och hur denna 

konstrueras är det som en forskare inom detta område vill ta reda på. Poängen med den här 

inriktningen är att avslöja det som uppfattas som självklart, för att sedan sticka hål på 

detta(Alvesson&Sköldberg 2008:81). 

En viktig aspekt inom den här teorin handlar om vad som är själva essensen i de sociala 

konstruktionerna. För många forskare är diskursen det centrala, det talade och skrivna språket 

(Alvesson&Sköldberg 2008:101). 
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Själva begreppet CSR är inte helt klart, då det finns en hel uppsjö utav definitioner och dessa 

är oftast partiska mot särskilda intressen och på sätt hindras utvecklingen och 

implementeringen av begreppet. Detta kan skapa förvirring i användandet av ordet, då alla 

inte använder det på samma sätt (Dahlsrud 2006:1). Enligt Borglund, De Geer och 

Hallvarsson så är CSR ”enkelt uttryckt – att ta ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör 

organisationens viktigaste intressenter, exempelvis anställda, kunder, leverantörer, 

lokalsamhällen och huvudmän” (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:63). Dahlsrud menar 

istället att CSR är en social konstruktion, men att det går att särskilja de definitioner som 

används flitigast (Dahlsrud 2006:2). 

I Dahlsruds artikel har han gått igenom en mängd litteratur för att finna olika definitioner av 

begreppet som resulterade i 37 olika definitioner av CSR. Dessa kopplades sedan samman till 

fem dimensioner. Vidare gjorde han en sökning på Google efter hur ofta dessa förekommer 

(Dahlsrud 2006:3). De fem dimensionerna är som följer: 

·        Den miljömässiga dimensionen – naturen och miljön. 

·        Den sociala dimensionen – förhållandet mellan företag och samhälle. 

·        Den ekonomiska dimensionen – socioekonomiska eller finansiella aspekter. 

·        Stakeholder dimensionen – enskilda stakeholders eller grupper av stakeholders. 

·        Den frivilliga dimensionen – handlingar som inte är fastställda av lagen. 

Dessa dimensioner kommer författaren till denna uppsats att använda sig av som olika 

diskurser av begreppet. Nedan listas lite mer ingående vad dessa innebär. 

7.1 Den miljömässiga dimensionen 

Hållbar utveckling är något som diskuteras flitigt just nu och att alla måste ta på sig sin del av 

ansvaret, även företag och organisationer (Persson & Persson 2011:180). Enligt svenskt 

näringsliv så finns det ett ökat tryck på företag att respektera grundläggande standarder när 

det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrättsprinciper oavsett vart i världen företaget 

har sin verksamhet. Företagen måste själva bestämma sig för hur de ska arbeta med dessa 

frågor utifrån sina egna förutsättningar (www.svensktnaringsliv.se). Globala handelsavtal som 

WTO, World Trade Organization, berör i princip de flesta länder (Persson & Persson 

2011:182). I och med den globala ekonomin har människan blivit en miljöfaktor som skulle 
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kunna jämföras med oceanerna eller atmosfären, vi har blivit lika världsomspännande 

(Persson 1999:131). 

Till viss del är miljöarbetet frivilligt, men det finns vissa regler för detta som är reglerat i 

lagar. Dessa gäller all verksamhet som är skadlig för miljön och de lagregleringar som finns 

har som mål att främja en hållbar utveckling (Persson 1999:133). Allmänheten och 

miljöorganisationer har fått mer inflytande på hur miljöärenden hanteras, och detta kan vara 

en orsak till varför företag har börjat tänka mer miljömässigt (Persson 1999:142). 

Det finns två internationellt erkända system när det gäller miljöledning. Dessa är EMAS-

förordningen, som ursprungligen kommer ifrån EU och bygger på en frivillig miljöstyrning, 

och ISO 14001, som är ett internationellt standardiserat miljöledningssystem som är känt i 

hela den industriella världen. Dessa båda finns för att bättra på och samtidigt utvärdera 

företags och myndigheters miljöarbete och att även informationen till kunder och allmänhet 

når ut bättre (Persson 1999:145). Att ansluta sig till dessa är frivilligt, men kan ge ekonomiska 

vinster för de företag som ingår i detta (Persson 1999:146). 

7.2 Den sociala dimensionen 

Denna dimension diskuteras på samhällsnivå och det rör bland annat företagets 

samhällsansvar i vid bemärkelse samt företagets roll i samhället (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson 2009:86). Det ökade intresset för etik och sociala frågor har gjort det nödvändigt 

för företag att visa att de är ansvarstagande och på så sätt försvara sin verksamhet inför 

politiker och allmänheten. Allt detta för att uppnå arbetsro (Fredrikson 2002:71). Det är oftast 

de företag som riskerar den mesta kritiken från media och allmänhet som är de mest 

avancerade inom CSR och dessa företag inser vikten av att visa att de tar ansvar (Borglund, 

De Geer & Hallvarsson 2009:99). 

Ett verktyg som företag använder sig av inom CSR är välgörenhet, vilket ses som ett sätt att 

bygga relationer med. Vare sig det gäller nationella företag som jobbar inom det egna 

samhället eller internationella företag som är verksamma i fattigare länder, där de kan till 

exempel stödja samhället genom att bidra till att bekämpa fattigdomen (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson 2009:135).  

Det viktiga med välgörenhet är att det finns en tydlig koppling mellan företagets verksamhet 

och det ekonomiska stödet företaget ger. Annars finns det risk för kritik utifrån där företaget 
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kan kritiseras för att donera pengar istället för att ta ansvar för sina handlingar (Borglund, De 

Geer & Hallvarsson 2009:135). 

Vidare så ska välgörenhet vara något som de anställda på företaget kan känna sig stolta och 

engagerade över. Det bör även stödja företagets affärsmål och vara godkänt av aktieägarna 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:137). 

7.3 Den ekonomiska dimensionen 

En av de största anledningarna till varför företag ägnar sig åt CSR är konkurrens, varför 

konsumenten bör välja ett företag framför ett annat. Historiskt sett så har konkurrensen 

hårdnat för företag och det blir viktigare och viktigare att särskilja sig från mängden. Företag 

vill att konsumenterna skall associera just deras produkter eller deras idéer med positiva 

värden (Fredrikson 2002:71). CSR kan hjälpa företag med detta och samtidigt bygga tillit och 

skapa goda relationer med företagets intressenter (Falkheimer 2002:29-30). Tillit och 

trovärdighet är viktigt för ett företags överlevnad och just genom att engagera sig i denna typ 

av goodwill som CSR utgör kan förtroende från marknaden och intressenterna byggas 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:17). 

För större företag är det näst intill självklart att ägna sig åt CSR då det ger fördelar i ett 

konkurrenssyfte. Det kan även ses som ett skydd mot eventuella skandaler som kan uppdagas 

i media och som kan skada företagets rykte och förtroende på marknaden. Lite mindre företag 

kan kanske dra sig för att utforma CSR-strategier på grund av höga kostnader som kan 

tillkomma verksamheten ifråga om implementering av dessa strategier och kontroller av 

verksamheten (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:134). ”De rika företagen har mer råd 

än de fattiga”. Även om detta kan vara ett faktum så pekar forskningen på att ett väl utfört 

CSR-arbete ger positiv påverkan på viktiga värden för företaget som till exempel för ett 

företags varumärke eller tillit från intressenterna, något som oftast är värt mer än kostnaderna 

som läggs ner på CSR-arbetet (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:155). 

En annan del i den ekonomiska dimensionen är att många företag och organisationer har 

börjat agera i förebyggande syfte i relation till sin omgivning. Det handlar inte bara om att 

sälja en produkt utan att skapa uppmärksamhet kring ett visst ämne och påverka debatten i 

samhället till företagets fördel. En sådan strategi kan vara att skapa händelser som uppfattas 

som intressanta och viktiga, så kallade pseudohändelser. Dessa är inte spontana utan väl 

planerade för att få ut maximal uppmärksamhet. Dessutom är det en snedvriden bild av 
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verkligheten då dessa händelser är direkt kopplade till ett specifikt företag, en organisation, en 

produkt och så vidare (Fredrikson 2002:73-74). 

7.4 Stakeholder dimensionen 

 Med stakeholder, eller intressenter, menas en organisation, grupp eller enskild person som 

indirekt eller direkt har en del i en organisation och som kan påverka organisationen eller 

själva bli påverkade utav organisationens handlingar, policys eller motiv. Det är med andra 

ord de som har anknytning till ett företag på något sätt och de kan till exempel vara 

konsumenter, anställda, ägare, leverantörer och samhället (www.businessdictionary.com). 

Företag måste följa de regler, lagar och förordningar som finns, men dessutom följa 

självreglerande ansatser så som CSR-arbete, för att skapa förtroende från omgivningen 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:69). 

För att behålla förtroendet från sina stakeholders eller intressenter så måste ett företag vara 

transparent och villiga att uppge information om sin organisation. Detta bör göras både genom 

att presentera data som kan mätas, statistik för investerare och organisationer som vill granska 

företaget, men även i lite lättare sammanhang och med mer lättförståeliga formuleringar för 

företagets kunder och anställda. Detta för att underlätta för intressenterna att kommentera och 

framföra sina åsikter på organisationens arbete och dessutom för att kunna skapa en dialog för 

att öka legitimiteten (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:120-121). 

Just denna dialog mellan företaget och dess intressenter kan avlägsna eventuella misstankar 

om att CSR endast är ett marknadsföringsknep från företagets sida. Det är viktigt att tänka på 

att både dokumentera och informera om de goda resultaten men även svagheterna i arbetet 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:124). 

Det handlar om att både lyssna och föra ett samtal parterna emellan för att hitta ett mellanläge 

som båda kan vara nöjda med, för att uppnå det ”högsta gemensamma”. Samtidigt så gäller 

det att frambringa något nytt som inte existerat innan (Tufvesson 2002:207).  

7.5 Den frivilliga dimensionen 

CSR handlar om mer än att bara skapa bra relationer till sina intressenter. Det handlar även 

om att skydda viktiga principer och vissa värden, och denna värdegrund är en del av CSR-

arbetet. Företag vill agera ansvarsfullt mot sina intressenter utifrån den värdegrund som 

företaget har. Ofta utgår man från denna när man ska definiera ett företags CSR-strategi 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:89-90).  
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Enligt Dahlsrud så är ett exempel på en fras som kan användas inom den här dimensionen 

”based on ethical values”, alltså att CSR är baserat på etiska ställningstaganden från företagets 

sida (Dahlsrud 2006:4). 

Det finns två olika teoretiska perspektiv när det gäller etik och det är det deontologiska 

perspektivet och det teleologiska perspektivet. De deontologiska teorierna kan även kallas för 

pliktteorier (Jarud 2002:172). Detta synsätt kan kopplas till filosofen Immanuel Kant, som 

menade att vissa principer inte får brytas oavsett om konsekvensen av detta handlande blir 

bra. Det är alltså själva handlingen som är god eller ond och inte konsekvensen av detta 

handlande (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:88). 

De teleologiska teorierna kan även kallas för konsekvensteorier. Här är det inte fråga om 

själva handlingen är god eller ond utan snarare om att en handling är god eller ond beroende 

på vilka konsekvenser den leder till (Jarud 2002:172). Inom detta synsätt talas det även om 

utilitarismen, om hur flest människor kan bli positivt påverkade av den här handlingen 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:88). 

Jacquie L´Etang tar upp detta om företag som har valt att följa det utilitära synsättet. Hon 

menar att om inte företag utvärderar sina CSR-program genom att undersöka vad 

förmånstagarna för detta program tycker och tänker om själva programmet, så kan inte 

företaget påstå att de har bidragit till lycka. De måste kunna visa upp kostnads – och 

förmånsanalyser både från donatorns och mottagarens perspektiv, men även från samhället i 

stort (L´Etang 2006:415). 

Utifrån det pliktetiska synsättet så ligger fokus på motivationen bakom ett CSR-projekt och 

förhållandet mellan donator och mottagare. Enligt det här synsättet så måste ett företag visa 

att de gör detta utav plikt och inte egennytta. Om ett projekt drivs igenom av egennytta så är 

det moraliskt fel enligt detta synsätt och använder endast mottagarna av denna välvilja som ett 

medel för att nå sina egna mål (L´Etang 2006:415). 

Det finns bevis för att konsumenter faktiskt bryr sig om ett företags motivation och 

intentioner när det gäller deras CSR-projekt, så detta är något att ha i åtanke när man som 

företag utvecklar detta (L´Etang 2006:415). 
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8. Kritik mot CSR 

Den vassaste kritiken mot corporate social responsibility står nobelprisvinnaren Milton 

Friedman för. Han ansåg att företag endast var socialt ansvariga för sin egen vinstmaximering 

och inget annat. Det ultimata samhället enligt honom är ett samhälle som är så individuellt 

fritt som möjligt, att staten begränsar sin reglering och dessutom att företag skall vara så lite 

ansvariga som möjligt. Han ville belysa det individuella ansvaret framför det kollektiva 

(L´etang 2006:411).  

Milton Friedman definierade corporate social responsibility som företag som donerar pengar 

och resurser till lokala samhällen och välgörenhetsorganisationer. De enda som företag är 

ansvariga för, enligt honom, är deras aktieägare, och inga andra. Varken staten eller företag 

borde donera pengar till de behövande, det borde vara upp till individuella aktörer (L´etang 

2006:412). 

9. Metod 

Som redan klargjorts i den teoretiska ramen så kommer kritisk diskursanalys användas som 

metod för den här uppsatsen. Inspiration till analysverktygen som används hämtas ifrån 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, således kommer inte alla verktyg och plan att 

analyseras i denna uppsats, utan endast vissa utvalda delar. Faircloughs kritiska diskursanalys 

går ut på att studera texten, den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken (Fairclough 

1995). Alla verktyg behöver inte användas, enligt Jørgensen & Phillips, utan urvalet av 

verktyg och hur dessa appliceras på materialet beror på vilka frågeställningar som ska 

undersökas samt forskningens omfattning (Jørgensen & Phillips 2002:76).  

Då det i denna uppsats kommer att undersökas likheter och skillnader för två företag när det 

gäller konstruktionen av deras CSR samt på vilket sätt de förhåller sig till Dahlsruds 

dimensioner utav begreppet och därigenom hur de förhåller sig till CSR, så är kritisk 

diskursanalys en bra metod att tillämpa. Den inriktar sig på frågor om makt då olika diskurser 

föreslår vissa typer av handlingar och en viss praktik som bör följas. Diskurser kan även ses 

som en strid om vem som ska få skapa mening (Bergström & Boréus 2005:328). Just detta är 

vad som ska undersökas i denna uppsats, vilka diskurser som förekommer i texterna och på 

vilket sätt de kämpar mot varandra om att vara den som definierar begreppet CSR. 

Kritik som riktats mot diskursanalys är på vilket sätt gränserna sätts för det diskursiva och det 

icke diskursiva samt hur det icke diskursiva ska behandlas (Bergström & Boréus 2005:351). 
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Detta är något som författaren till denna uppsats haft i åtanke när analysen gjorts och eftersom 

att Dahlsruds dimensioner av CSR använts som diskurser i denna studie, har tydliga gränser 

för vad som konstituerar de diskurser som ska undersökas gjorts i den teoretiska ramen. 

Reliabiliteten, alltså tillförlitligheten i studien, har också ifrågasatts för vissa typer av 

diskursanalys. Ju bättre utvecklade analysverktyg, desto större möjlighet till bra 

intersubjektivitet, att olika forskare kommer fram till samma resultat (Bergström & Boréus 

2005:352). En utförlig beskrivning av de analysverktyg som används i denna studie kommer 

att tas upp. Validiteten är också något som kan ifrågasättas när det gäller diskursanalys, då det 

är fråga om tolkning, hur rimliga är tolkningarna som görs? Det handlar om att ”man mäter 

det man avser att mäta” (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003:40).         

Först kommer en presentation av diskursanalys rent generellt att göras samt grunderna till 

kritisk diskursanalys. Efter det kommer de analytiska verktyg som ska användas i uppsatsen 

att presenteras.  

9.1 Diskursanalys 

Det som diskursanalys fokuserar på är språket och hur det organiserar den sociala 

verkligheten. Tanken är att språket inte skildrar verkligheten så som den är, utan att det 

hjälper till att forma själva verkligheten (Bergström & Boréus 2005:305). Diskurser är således 

konstruerade och konstruerande på samma gång (Börjesson 2003:16).  

Mats Börjesson definierar diskurs: ”En vanlig allmänt syftande förklaring till begreppet 

Diskurs är att det är fråga om en reglerad samtalsordning med institutionaliserade 

framställningsprocedurer (eller praktiker). Detta betyder att samtalsprocedurers innehåll och 

form styrs av historiskt och kulturellt givna regler” (Börjesson 2003:19). Det finns med andra 

ord vissa regler som följs inom olika typer av sammanhang när det gäller språket och som 

dessutom påverkar hur dessa framställs, något som dessutom skiftar genom tiden.  

Dessa regler och ordningar sätts i verket av handlingar och detta kan relateras till makt, något 

som är en stor del av diskursanalys. För det är just språket som sätter gränserna för vad som 

kan sägas, tänkas och därigenom utföras (Bergström & Boréus 2005:306).  

Det som studeras är då hur något sägs, varför det sägs på det sättet och hur det kunde ha sagts 

på ett annat sätt. En annan del som också är viktig att undersöka inom diskursanalys är vem 

som tillåts att tala. Varje situation där en rådande diskurs gäller har någon eller några som 

anses mest kompetenta att föra talandet (Börjesson 2003:21).  
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Tanken med diskurser är att sociala fenomen aldrig är färdiga utan hela tiden förändras och 

omstruktureras. Mening kan aldrig fastställas och detta gör att det pågår en kamp mellan olika 

definitioner av samhället och identiteter däri (Jørgensen & Phillips 2002:24).  

9.2 Kritisk Diskursanalys 

Norman Fairclough är den forskare som oftast förknippas med kritisk diskursanalys och han 

tog diskursanalysen ett steg längre genom att inkludera den sociala praktiken i begreppet. Han 

menar att användandet av diskurser är en form av social praktik (Fairclough 1995, Bergström 

& Boréus 2005).  

Faircloughs kritiska diskursanalys lägger fokus på två aspekter, nämligen den kommunikativa 

händelsen och ordningen av diskurser. Den kommunikativa händelsen är själva texten, som 

kan bestå i allt från en tidningsartikel till hemsidor och dokumentärer. Ordningen av diskurser 

är den generella strukturen och ordningen och hur dessa utvecklas inom samhället (Fairclough 

1995:56).  

Den kommunikativa händelsen delas upp i tre plan som består av texten, den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken. En analys av en text innebär att forskaren tittar på mindre 

delar av texten, såsom meningar och ord, men även hur texten är organiserad och hur 

meningarna hänger ihop med varandra. Det är alltså både meningen och formatet som 

undersöks. Den diskursiva praktiken består av hur texten är producerad och distribuerad och 

dessutom hur den konsumeras (Fairclough 1995:57). Detta behöver inte innebära att den 

faktiska produktionen av texten behöver undersökas, utan detta kan även göras lingvistisk, där 

forskaren tittar på vilka diskurser som förekommer i texten, interdiskursivitet, samt 

intertextualiteten, alltså på vilket sätt texten relaterar till andra texter (Jørgensen & Phillips 

2002:82). Med den sociala praktiken menas att texten och den diskursiva praktiken sätts i det 

sociala sammanhang som dessa är en del av (Fairclough 1995:57).  

9.3 Analytiska verktyg 

På den textuella nivån är det mycket som kan undersökas, till exempel hur meningar är 

uppbyggda och vilka ord som används. Detta kallas för en syntaxanalys (Bergström & Boréus 

2005:323). Dock kommer detta inte undersökas i denna uppsats utan det som kommer att 

undersökas på den textuella nivån är vart fokus läggs. Detta kan undersökas genom att titta på 

textens transitivitet och modalitet (Bergström & Boréus 2005:323).  

Transitivitet handlar om på vilket sätt handlingar och processer anknyter till ett objekt eller 

subjekt. Det kan också undersökas på vilket sätt de inte anknyts. Intresset i att undersöka detta 
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ligger i att finna vilka ideologiska konsekvenser dessa olika typer av transitivitet kan ha i en 

text (Jørgensen & Phillips 2002:83). Olika typer av transitivitet kan vara exempelvis: ”Jag 

gillar det här förslaget”, ”Företaget gillar det här förslaget” eller ”Någon gillar det här 

förslaget”. I denna uppsats kommer författaren till denna uppsats att undersöka på vilket sätt 

Marabou och Pacari knyter an till sitt CSR. 

Modalitet är ytterligare ett sätt att undersöka på vilket sätt dessa företag förhåller sig till sitt 

CSR. Det innebär att undersöka hur starkt något påstås och hur pass mycket en avsändare kan 

bindas samman med ett särskilt innehåll (Bergström & Boréus 2005:323).  Jørgensen & 

Phillips beskriver det såhär:”Analyses of modality focus on the speaker ´s degree of affinity 

with or affiliation to her or his statement. The statements, “it´s cold”, “I think it´s cold” and 

“perhaps it´s a little cold” are different ways of expressing oneself about the temperature; that 

is, they represent different modalities by which speakers commit themselves to their 

statements to varying degrees” (Jørgensen & Phillips 2002:83-84). I denna uppsats så 

undersöks de olika aspekterna av modalitet som Marabou och Pacari använder sig av och på 

vilket sätt de ställer sig bakom sitt CSR. Detta är en viktig del i undersökningen då det får 

fram företagens syn på sitt CSR.   

Den diskursiva nivån kommer att undersökas med hjälp av interdiskursivitet. Själva processen 

och distributionen av texten kommer alltså att läggas på en lingvistisk nivå. Konsumtionen av 

dessa texter, alltså hemsidor, kommer inte att undersökas i den här uppsatsen, då det kan vara 

svårt att få fram någon information om detta och för att det dessutom inte är relevant för 

frågeställningarna och syftet.  

Interdiskursivitet undersöker vilka diskurser som förekommer i en kommunikativ händelse. 

Genom att uttrycka en diskurs på ett nytt sätt så kan gränserna för dessa diskurser ändras och 

då även ordningen av diskurser (Jørgensen & Phillips 2002:73). Detta är en ständig kamp 

diskurserna emellan, vilken som ska definiera verkligheten. Inom denna kamp är det en 

pågående hegemoni där diskurser lånar av varandra för att återanvända vissa element av en 

diskurs för att ta över makten av den förra (Jørgensen & Phillips 2002:48). I denna uppsats så 

är diskurserna som ska undersökas redan fastställda i den teoretiska ramen. Dessa appliceras 

på Marabou, Marabou Premiums respektive Pacaris hemsidor för att undersöka vilken eller 

vilka av diskurserna som framkommer mest samt vad som sägs inom dessa diskurser. 

Marabou och Marabou Premium kommer att behandlas under samma rubriker, då Marabou 

Premium är Marabous märke och därför har liknande information på sina sidor.  
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När det gäller den sociala praktiken så ges inga fasta direktiv för hur detta ska undersökas, det 

kommer oftast fram i undersökandet av själva texten (Bergström & Boréus 2005:325). Dock 

kommer inte fokus ligga på den sociala praktiken, utan kommer endast att kommenteras 

löpande i undersökningen där den är tydlig. Ordningen av diskurser kommer inte heller att 

analyseras, mer än interdiskursivt i texten. Detta för att frågeställningarna och syftet kan 

besvaras ändå utifrån den textuella och den diskursiva nivån. Därför vill jag återigen påpeka 

att detta inte är en fullskalig kritisk diskursanalys så som Fairclough beskriver den, utan 

endast inspiration till de analytiska verktyg som används.      

10. Analys/resultatredovisning 

11. Den textuella nivån 

I den här delen av analysen undersöks texterna utifrån vart fokus läggs. Det som undersöks är 

hur starkt Marabou och Pacari knyter an till sitt CSR, på vilket sätt de ställer sig bakom detta 

och hur pass mycket de ställer sig bakom sitt CSR.  

11.1 Transitivitet - Marabou och Marabou Premium 

På Marabou och Marabou Premiums hemsidor kan det tydligt urskiljas en transitivitet när det 

gäller deras CSR. Det mest förekommande är ”Vi”, ”Vår”, ”Vårt” och ”Marabous ägare Kraft 

Foods”. Ett exempel på detta är ifrån Marabous hemsida: 

”Vi samarbetar därför med flera olika organisationer som tänker lika mycket på 

hållbarhetsfrågor som vi gör” (www.marabou.se).  

Detta visar på att de är seriösa när det gäller hållbarhetsfrågor och att de tar detta arbete på 

allvar då de endast väljer ut organisationer som tänker som de själva när det gäller detta. 

Ytterligare ett exempel är: 

”På Kraft Foods har vi valt att jobba med Rainforest Alliance för kakaon till Marabou…” 

(www.marabou.se).  

I princip samma mening finns på Marabou Premiums hemsida men istället för Kraft Foods 

står det: 

”Vi har valt att samarbeta med Rainforest Alliance…” (www.maraboupremium.se). 
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Att de samarbetar med denna organisation påpekas flera gånger på båda hemsidorna, för att 

understryka vad de gör för att jobba med hållbarhetsfrågor. Dessutom radas det upp flera 

förändringar som Marabou har vidtagit för att tänka mer på att förbättra miljön. Under hela 

detta avsnitt förekommer ”Vi” i varje mening och avslutas med: 

”Som du ser har vi gjort framsteg i vår strävan mot hållbarhet men vi jobbar hela tiden på att 

fortsätta vårt viktiga arbete” (www.marabou.se).  

Här påpekas det i ännu högre grad att de vill förknippas med alla de förändringar de har gjort 

för att tänka mer hållbart. Vidare tituleras läsaren ”du” för att ytterligare förstärka att de 

vänder sig till dig som konsument och att du gör ett bra val om du väljer deras choklad.  

Undantag för denna starka transitivitet finns, när det beskrivs om vad Rainforest Alliance gör 

för att jobba med hållbarhet. Där nämns inte Marabou eller Marabou Premium alls.  

11.2 Transitivitet - Pacari 

På Pacaris hemsida förekommer det en stark transitivitet med till exempel ”We” och ”Ours” 

som de vanligast förekommande orden. Dock nämner Pacari sig själva ofta som just ”Pacari” 

istället för ”We”. Ett exempel på detta är: 

”At Pacari, we are concerned with the sustainability of the ecosystem within Ecuador. We 

believe that business, especially in a developing country like ours, has a duty to support 

healthy and environmentally sound production” (www.pacarichocolate.com).  

Ytterligare exempel på detta är: 

“Pacari only purchases from certified organic farms” (www.pacarichocolate.com). 

Något som lyfts fram starkt på deras hemsida är samarbetet mellan Pacari och de bönder de 

jobbar tillsammans med. Därför förekommer också ”they” och ”small scale farmers” ofta på 

hemsidorna. Ett exempel: 

”We work directly with small scale farmers, not middle men, to ensure that they are fairly 

compensated for their products” (www.pacarichocolate.com). 

Under sidorna som berör vilka projekt Pacari stödjer är transitiviteten inte lika påtaglig. Pacari 

som företag lyfts inte fram lika ofta och förknippas då heller inte lika starkt med dessa 

program.  

http://www.marabou.se/
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11.3 Sammanfattning 

Både Marabou och Pacari har en stark transitivitet när det gäller konstruktionen av sitt CSR. 

Båda företagen vill tydligt förknippas med vad de gör för hållbarheten och att de är pålitliga 

och ärliga företag. Marabou trycker på sitt samarbete med Rainforest Alliance samt vad de 

själva har gjort för att förbättra miljön. Pacari lyfter fram sitt samarbete med de bönder de 

jobbar med.    

11.4 Modalitet - Marabou och Marabou Premium 

Något som märks tydligt på både Marabou och Marabou Premiums hemsidor är att de vill 

understryka att de jobbar mot ett mål, att de strävar efter att förbättra sina produkter och 

hanteringen av dessa och att göra det mer hållbart. Exempel: 

”Men strävan efter hållbarhet genomsyrar även våra förpackningar, våra fabriker och hur vi 

väljer att transportera våra produkter” (www.marabou.se).  

Marabou och Marabou Premium vill visa på att de gör så mycket de kan för tillfället, samt att 

de hela tiden jobbar på att förbättra sig genom att uttrycka sig såhär: 

”Det finns inte tillräckligt med kakao av rätt kvalitet från certifierade gårdar än, men vi köper 

så mycket vi kan” (www.marabou.se). 

Här läggs ansvaret över på de som certifierar gårdarna, inte på Marabou och Marabou 

Premium själva. Hade det funnits fler farmar som var certifierade så hade de med andra ord 

köpt mer ifrån dem, men just nu finns det, enligt Marabou och Marabou Premium, inte 

tillräckligt många som är certifierade. Detta exemplifieras på båda dessa hemsidor: 

”Vår strävan är givetvis att 100% av bönorna ska komma från gårdar som är Rainforest 

Alliance certifierade” (www.maraboupremium.se).  

11.5 Modalitet - Pacari 

På Pacaris hemsida är vad de redan åstadkommit som ligger i fokus och hur de gör för att 

kunna behålla detta. Till exempel: 

”All of the ingredients are 100% organic and produced according to fair and equitable 

standards” (www.pacarichocolate.com).  

“We pay a significant premium over market prices so that the producers capture sufficient 

value for their hard work and can continue their sustainable farming methods, preserving the 

genetic diversity of cacao in Ecuador (www.pacarichocolate.com).  

http://www.marabou.se/
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De vill här understryka att de är mer än rättvisa när de samarbetar med sina bönder, för att de 

ska känna att det lönar sig att odla organiskt. De vill dessutom påskina att detta inte är något 

tillfälligt, utan det är något de verkligen jobbar på att behålla och utveckla. Exempel: 

”…we have developed long term commitments with each of our producers” 

(www.pacarichocolate.com). 

Dessutom vill de visa på att du som konsument kan bidra till deras fortsatta arbete genom att: 

”By choosing Pacari Chocolate, you are contributing to these efforts” 

(www.pacarichocolate.com). 

11.6 Sammanfattning 

Modaliteten på Marabou och Marabou Premiums hemsidor vill visa att de jobbar mot ett mål, 

att de strävar efter förbättring när det gäller hållbarheten. De vill även visa att de gör så 

mycket de kan för tillfället då det inte finns tillräckligt med farmar som är certifierade ännu. 

Där lägger de över en stor del av ansvaret till de organisationer som jobbar med certifiering. 

Till skillnad från Marabou så visar modaliteten på Pacaris hemsida att de trycker på vad de 

redan har gjort för hållbarheten och hur de gör för att kunna behålla detta samt att de vill 

understryka att de är rättvisa i sitt samarbete med bönderna.  

12. Den diskursiva nivån - Interdiskursivitet  

I den här delen av analysen undersöks vilka av Dahlsruds fem dimensioner av CSR, eller 

diskurser som jag valt att använda dem som, som förekommer på hemsidorna. 

Undersökningen gäller då att finna spår av dessa diskurser i texterna och hur de förhåller sig 

till varandra samt vilken eller vilka diskurser som är mest påtagliga.  

12.1 Den miljömässiga dimensionen - Marabou och Marabou Premium 

Det är tydligt när hemsidorna undersöks att Marabou inriktar sig mest på miljön när det gäller 

att visa att de jobbar för hållbarhet. Vad Marabou själva gör för att vidta åtgärder för att 

förbättra världen gäller det uteslutande vad de gör för att förbättra miljön. Exempel: 

”Allt ska värderas utifrån ett klokt tänk kring miljön” (www.marabou.se). 

Efter det redovisas vad Marabou konkret har gjort själva för att förbättra sig. Exempel: 

”Vi har tagit bort ytterfolien på Noblesse och på så sätt minskat användningen av 46 ton 

förpackningsmaterial per år” (www.marabou.se).  

http://www.pacarichocolate.com/
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”Bara i Upplands Väsby har vi minskat energiförbrukningen med nästan 20% sedan 2005” 

(www.marabou.se).  

Detta syftar då på deras fabrik som är belägen där.  

När det gäller deras köp av kakao nämns både miljö och socialt ansvar. Där tar de även upp 

deras samarbete med olika organisationer som jobbar just för detta. En tolkning som kan 

göras är att Marabou försöker få det att framstå som att all deras choklad är odlad på ett 

hållbart sätt, men samtidigt kan det läsas på hemsidan att endast 30% av deras kakao kommer 

från certifierade odlingar. Exempel: 

”…den kakao vi köper ska vara odlad och framställd på ett sätt som bidrar till hållbarhet – 

både när det gäller miljö och socialt ansvar” (www.marabou.se).  

12.2 Den miljömässiga dimensionen - Pacari 

På Pacaris hemsida är inte den miljömässiga dimensionen den enda som framträder klart och 

tydligt. Dock är den en stor del av deras hållbarhetstänk. Exempel: 

”…we are concerned with the sustainability of the ecosystem within Ecuador” 

(www.pacarichocolate.com).  

“Using organically produced ingredients ensures that no harm is done to the environment 

during the growing process” (www.pacarichocolate.com).  

De köper kakao och samarbetar endast med de gårdar som är certifierade som organiska 

farmar och detta står klart och tydligt på hemsidan.  

De stödjer fyra olika projekt när det gäller CSR på deras hemsidor där två av dessa projekt till 

viss del är inriktade på miljön. Project Flashlamp ser till så att bönder i avlägsna byar har 

solcellslampor som ljuskälla på kvällen istället för batteridrivet ljus. Detta är bättre, enligt 

Pacari, då det står:  

”Improper disposal of these batteries poses serious health concerns and environmental 

hazards” (www.pacarichocolate.com).  

Detta har också att göra med den sociala dimensionen. 

Det andra projektet som kan förknippas med den miljömässiga dimensionen är Organic 

Agriculture, men även där finns det en stark koppling till den sociala dimensionen. Pacari 
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sponsrar fyra stycken jordbruksskolor för att se till att information om organiskt odlande finns 

med i utbildningen. För att, som de säger själva: 

”Because we are commited to encouraging organic agriculture in Ecuador, we feel it is 

critical to start in the schoolroom” (www.pacarichocolate.com).  

12.3 Sammanfattning 

Marabou lägger mest fokus på den miljömässiga dimensionen i konstruktionen av sitt CSR. 

Detta är också det enda de som företag gör själva för att tänka på hållbarheten. I själva 

handeln med kakao nämns både miljö och socialt ansvar, men då i samband med de 

organisationer som de samarbetar med. Dock verkar det som att de vill framhäva att deras 

kakao är odlad på ett hållbart sätt och ändå är det endast en tredjedel av den som faktiskt är 

certifierad. I Pacaris konstruktion av sitt CSR är inte den miljömässiga dimensionen den mest 

framträdande, men den är en av de största delarna och är starkt sammankopplad med den 

sociala dimensionen. De köper endast organisk kakao och de stödjer olika projekt för att 

förbättra miljön.    

12.4 Den sociala dimensionen - Marabou och Marabou Premium 

Denna dimension är den som framträder näst tydligast efter den miljömässiga dimensionen. 

Dock nämns endast denna dimension i samband med beskrivningar av vad Rainforest 

Alliance gör för att förbättra detta. Marabou själva stödjer sig på att de samarbetar med den 

här organisationen och på så sätt bidrar till att hjälpa till med den sociala hållbarheten. 

”Rainforest Alliance är en organisation som värnar om regnskogen där kakaon odlas, och alla 

de människor och djur som lever där” (www.marabou.se).  

”För att förbättra socialt, får odlaren i ansvar att ge anständiga löner till sina anställda. Men 

också ansvaret att hjälpa dem med bättre boende och en säker arbetsplats. Och inte minst, 

verka för att deras barn ska få gå i skolan, och att hela familjen ska få tillgång till ordentlig 

hälsovård” (www.marabou.se).  

Det som Rainforest Alliance i sin tur gör är att de lägger över det sociala ansvaret på 

bönderna. De hjälper till att lära dem på vilket sätt man på bästa sätt sköter en gård för att på 

egen hand kunna försörja sig.  

12.5 Den sociala dimensionen - Pacari 

På Pacaris hemsida är det tydligt att den sociala dimensionen är precis lika viktig som den 

miljömässiga. De jobbar inte bara för att förbättra miljön, de vill samtidigt bidra till att 
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samhället utvecklas på bästa sätt. Här kan det tolkas som att Pacari för ett nationalistiskt 

projekt för att förbättra sitt land och samhället de verkar i. Det har nämnts innan att de 

samarbetar med små gårdar som endast odlar organiskt, och att Pacari dessutom betalar bra 

för att de ska fortsätta att göra så. Det är tydligt att det talas om ett samarbete mellan Pacari 

och dessa bönder och att det sker på lika villkor, de hjälper varandra. 

”We are located within a few hour´s drive from most of our producers, and we work closely 

with them to help improve their organic agriculture processes and bean quality” 

(www.pacarichocolate.com). 

Förutom detta kan alla de fyra program som Pacari sponsrar eller jobbar med ses som att de 

bidrar till den sociala hållbarheten. Project Flashlamp som nämndes i den miljömässiga 

dimensionen vill minska ner kostnaderna för dessa bönder: 

”…the cost of the batteries is extremely expensive in proportion to their income, and puts a 

heavy financial burden on the households” (www.pacarichocolate.com).  

Organic Agriculture har också nämnts innan i den miljömässiga dimensionen där Pacari vill 

att de som går i jordbruksskola lär sig om organisk produktion. Vidare så hjälper SKS Farms, 

Pacaris ”parent company” till med att kordinera doneringar av använda datorer till skolor som 

ägnar sig åt jordbruk. Om man som kund skulle vilja donera så kan man höra av sig till 

Pacari.  

Det sista projektet som Pacari stödjer hjälper barn med olika typer av handikapp till att 

utvecklas på bästa sätt. För det här projektet har Pacari donerat en viss summa pengar.  

”Reaching Potentials is a pilot project aimed at inclusive education for children with various 

types of disabilities…” (www.pacarichocolate.com).     

12.6 Sammanfattning 

Denna dimension är också en viktig del av Marabous konstruktion av sitt CSR och som 

framkommer näst tydligast. Den nämns endast i Marabous samarbete med Rainforest Alliance 

och vad denna organisation gör för den sociala hållbarheten och Marabou stödjer sig på detta. 

Pacaris konstruktion av sitt CSR fokuserar lika mycket på den miljömässiga som den sociala 

dimensionen. De samarbetar med bönder som de betalar bra, för att de ska få en bättre 

levnadsstandard. De stödjer dessutom olika program som bidrar till den sociala hållbarheten. 

Här kan det skönjas en nationalistisk tanke då de jobbar för att förbättra samhället de lever i, 

och som Pacari vill ska utvecklas på bästa sätt.  



27 
 

12.7 Den ekonomiska dimensionen - Marabou och Marabou Premium 

Denna dimension är inte lika påtaglig som de förra. Dock finns den ändå där, på två olika sätt. 

För det första kan det tolkas som att Marabous eget miljöarbete inte endast är till för att 

förbättra miljön, utan även för att locka medvetna kunder. De spelar också på det faktum att 

Marabou har funnits länge och har ätits av generationer och att de har lärt sig mer genom åren 

hur man framställer choklad på bästa sätt. Som det redogjorts för innan har Marabou vidtagit 

flera olika åtgärder för att förbättra miljön. Detta kan även ses som åtgärder gjorda i 

konkurrenssyfte då: 

”Vill du veta mer om vad vi gör och vilka projekt vi driver?” (www.marabou.se). 

Här vill Marabou och Kraft Foods, som är deras ägare, vara så transparenta som möjligt, då 

du som kund kan gå in på deras hemsida för att läsa mer om vad de gör för miljön för att du 

som kund ska känna att du kan få en inblick i företaget och på så sätt kan tillit skapas.  

Det andra sättet som denna dimension presenteras är hur de bönder som samarbetar med 

Rainforest Alliance förbättrar sin egen ekonomi genom detta.  

”Rainforest Alliance vill göra världen lite godare. Det gör man genom att arbeta för 

förbättring inom tre olika områden: miljön, det sociala och det ekonomiska” 

(www.marabou.se).  

Detta skulle kunna tolkas som att Rainforest Alliance verkar för den allmänna ekonomin, men 

det står tydligt att: 

”För att sedan klara av allt detta får odlaren hjälp att bli en mer effektiv företagare, med bättre 

ekonomi” (www.marabou.se).  

Detta gynnar även de som köper kakaobönorna av dessa bönder, enligt Marabous hemsida, då 

bönorna oftast får en högre kvalitet efter denna certifiering. Detta exemplifieras även på 

Marabous hemsida med en berättelse om en kakaobonde från Ghana som har gått från att, 

som Marabou beskriver det, levt ett liv i misär, till att: 

”Livet känns värt att leva igen. Det syns i stoltheten när Nana visar runt folk på odlingen” 

(www.marabou.se). 

Denna berättelse kan ses som en pseudohändelse, då det är Marabou själva som beskriver 

förvandlingen från icke certifierad gård till en certifierad sådan, och behöver nödvändigtvis 

inte tolkas på samma sätt av bonden. Marabou vill antagligen visa på något konkret som 
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Rainforest Alliance gör, något som man som läsare kan ta till sig, och dessutom känna att 

Marabou är pålitliga och de verkligen jobbar för att människor ska få det bättre genom den 

här organisationen.   

12.8 Den ekonomiska dimensionen - Pacari 

Pacari skriver inte särskilt mycket om denna dimension. De verkar förlita sig på den 

miljömässiga och den sociala dimensionen mer, för att nå ut med sin verksamhet. Dock 

nischar de sig på ett sätt som kan tolkas som att de vill vara lite mer exklusiva, för att 

medvetna kunder även ska känna att de köper en lyxig produkt.  

”We carefully select the finest ingredients and work in small batches in order to bring you an 

unforgettable chocolate experience” (www.pacarichocolate.com). 

Genom att påvisa vilka program de stödjer eller jobbar med samt att de påpekar att de jobbar 

direkt med bönderna och att de inte använder sig av några mellanhänder, vill de visa att de är 

det rätta valet att göra när man som konsument vill ha en lyxig produkt, men ändå en rättvis 

sådan. 

Förutom att framhålla sina produkter som lyxiga och rättvisa, i ett konkurrenssyfte, så påpekar 

de även att de jobbar för att förbättra ekonomin för de bönder de samarbetar med. Genom att, 

som nämnts innan, betala ett bra pris för bönorna som odlas, så att bönderna ska känna att de 

tjänar på att odla organiskt. Även Projekt Flashlamp, som Pacari driver tänker på böndernas 

ekonomi genom att dela ut solcellslampor som är mycket billigare än batteridrivna sådana: 

”At night, theese flashlamps provide illumination for at least 5-6 hours without the expense 

and environmental issues associated with batteries of standard flashlights” 

(www.pacarichocolate.com).  

12.9 Sammanfattning 

Båda dessa företag vill nischa sig i ett konkurrenssyfte fast på två olika sätt. Marabou spelar 

på det faktum att de har funnits under en lång tid och att de har lärt sig mer och mer om hur 

man tillverkar choklad på bästa sätt. Pacari vill istället inrikta sig på att vara en lite mer 

exklusiv produkt, för att locka medvetna kunder. Marabou använder sig av en pseudohändelse 

när de beskriver hur en bondes liv i Ghana har förändrats sedan hans gård blev certifierad. 

Pacari trycker på sitt samarbete med kakaobönderna och att de jobbar direkt med dem och att 

de vill förbättra deras ekonomi. Detta är olika taktiker i konstruktionen av CSR, men de båda 

företagen vill ändå samma sak. Att locka kunder.  

http://www.pacarichocolate.com/
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12.10 Stakeholder dimensionen - Marabou och Marabou Premium 

Det är tydligt att Marabou riktar sin CSR mot sina konsumenter på hemsidan. De använder sig 

av en informell ton och det verkar som att de vill att informationen på hemsidan ska vara så 

lättförståelig som möjligt.  

”Har du sett den där lilla gröna grodan på våra chokladförpackningar? Den sitter där för att 

kakaon i vår choklad är odlad på en Rainforest Alliance-certifierad gård” (www.marabou.se). 

Tonen blir nästintill barnslig med denna enkla förklaring. 

Det visas ingen direkt statistik för vad Rainforest Alliance åstadkommer med sin certifiering, 

utan det visas endast vad som görs för att förbättra kakaoböndernas liv och att de efter en 

certifiering går igenom en revision varje år för att se om bönderna fortfarande håller denna 

standard. Det finns med andra ord, inga siffror eller dylikt som visar hur många människor de 

hjälper eller på vilket sätt, endast en deskriptiv del av vad de gör.  

Den enda statistiken som visas på hemsidan är på vilket sätt Marabou har förbättrat sig 

miljömässigt genom att vidta speciella åtgärder för att minska utsläppen och avfallet. Detta 

har även nämnts innan och att de dessutom uppmanar läsaren till att gå in på Kraft Foods 

hemsida för att läsa mer om dessa förbättringar, för att verka så transparenta i sitt arbete som 

möjligt. Detta skulle kunna locka andra intressenter än just konsumenter, då det mer konkret 

visar vad de gjort för förbättringar.  

12.11 Stakeholder dimensionen - Pacari 

Tonen på Pacaris hemsida kan ses som formell då, den skulle kunna tilltala olika typer av 

stakeholders. De presenterar dock ingen statistik på hur deras program och deras samarbete 

med kakaobönderna har hjälpt bönderna. De visar till exempel upp deras projekt som de 

stödjer, Reaching Potentials, genom att: 

”Through its parent company (SKS Farms), Pacari donated a portion of the profits from the 

sale of the holiday 2009 gift boxes to support the objectives of this important program…” 

(www.pacarichocolate.com). 

Detta är det närmaste till statistik som kan hittas på deras hemsida.  

De stakeholders som verkar vara några av de viktigaste för Pacari är just bönderna de 

samarbetar med, då de nämner detta samarbete frekvent på hemsidan. De vill att det ska synas 

att det är ett samarbete mellan företaget och bönderna och att det är ett partnerskap dem 
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emellan. Även här kan den nationalistiska tonen anas, då detta samarbete ligger i fokus på 

hemsidan. 

”Because we have been able to build a trusted business relationship, and provide advisory 

services as part of our partnership…” (www.pacarichocolate.com).  

Detta samarbete är också påtagligt i projektet Technical Enablement Program, där Pacari 

donerar använda datorer till jordbruksskolor i Ecuador. Där skriver de att de mesta datorer 

som doneras är genom deras klienter och kunder. Detta kan även ses som att de vill nå ut till 

konsumenter som kan känna att de verkligen bidrar med något.  

Pacaris hemsida verkar vara skriven på ett sådant sätt att det skulle kunna rikta sig till olika 

typer av stakeholders, men då den är så allmänt skriven är det svårt att få fram till vem de 

riktar sig mot mest.  

12.12 Sammanfattning 

Marabou använder en informell ton på sin hemsida för att den ska kunna förstås av så många 

som möjligt. Hemsidan riktas till konsumenterna. Viss statistik förekommer då de redovisar 

vilka förbättringar de har gjort miljömässigt, som kan vara intressant för andra stakeholders. 

Pacari använder sig istället av en formell ton som kan rikta sig till flera typer av stakeholders. 

De visar dock inte upp någon form av statistik. Samarbetet med bönderna verkar vara några 

av de viktigaste intressenterna för Pacari och återigen kan den nationalistiska tonen anas.  

12.13 Den frivilliga dimensionen - Marabou och Marabou Premium 

Denna dimension är inte heller så väldigt påtaglig. Dock finns den ändå representerad på 

hemsidan. Att de samarbetar med Rainforest Alliance är ett frivilligt åtagande och det 

förklarar Marabou såhär: 

”För att vi arbetat med choklad i över hundra år, och vi räknar med att fortsätta med det en 

lång tid framöver. Vi är därför beroende av att dess huvudsakliga ingrediens odlas på ett 

hållbart sätt. Vi känner följaktligen ett ansvar för att ta vara på den känsliga regnskogen och 

de odlare och deras familjer som lever där” (www.marabou.se).  

På detta sätt vill Marabou påskina att det är deras plikt att bistå Rainforest Alliance i deras 

arbete mot en mer hållbar värld. Samtidigt så har det även påpekats i föregående dimensioner 

att endast 30% av deras kakao kommer ifrån certifierade odlingar. Marabous svar till detta är 

att det inte finns tillräckligt med gårdar som är certifierade och att de köper så mycket de kan.  
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12.14 Den frivilliga dimensionen - Pacari 

Pacari skriver på sin hemsida som har nämnts även tidigare att: 

”We believe that business, especially in a developing country like ours, has a duty to support 

healthy and environmentally sound production” (www.pacarichocolate.com).  

De menar då att de inte är endast deras plikt att skydda hållbarheten i Ecuador. De uttrycker 

att de tycker att företag i största allmänhet, men särskilt i utvecklingsländer, borde ha denna 

syn på hållbar utveckling och att detta borde vara något självklart. De samarbetar, som sagt, 

endast med de bönder som odlar organiskt då de vill hjälpa till att bevara Ecuadors ekologiska 

mångfald, något som också kan ses som en plikt från deras sida. Pacari vill dessutom visa att 

de gör mer för bönderna än att samarbeta med dem.   

”We undertake a number of sustainability programs for the benefit of the cacao-growing 

communities with which we work” (www.pacarichocolate.com).  

Det har även påpekats förut vilka dessa program är och att Pacari frivilligt ställer upp på att 

sponsra dessa program, då de beskriver dessa program som viktiga och nyttiga för samhället.  

12.15 Sammanfattning 

Båda dessa företag verkar vilja trycka på att det är deras plikt att jobba för hållbarheten, i 

konstruktionen av sitt CSR. Marabou vill visa att samarbetet med Rainforest Alliance är 

frivilligt och dessutom väldigt viktigt för dem. Om de då säger sig ha ett ansvar över hur 

kakao odlas kan frågan ställas varför de inte ser till att göra mer för detta. Endast 30% av 

deras kakao är certifierad och dessa siffror rimmar lite illa med deras starka engagemang och 

kan ses som ett tecken på att det används för egennytta, för att marknadsföra sig själva som ett 

ansvarstagande företag snarare än att det faktiskt är så. Pacari menar att det är alla företags 

plikt att göra något för hållbarheten och återigen kan detta kopplas nationalistiskt. Pacari vill 

jobba för bevarandet av Ecuadors ekologi och för samhällets utveckling, något de tycker är 

oerhört viktigt, speciellt i ett utvecklingsland som deras.   

13. Slutsatser och diskussion 

13.1 Vad Marabou (Premium) respektive Pacari förmedlar med sitt CSR 

Det är tydligt att båda dessa företag vill hävda sig när det gäller konstruktionen av sitt CSR. 

Det som Marabou vill förmedla med sitt CSR på sina hemsidor är att de är ett pålitligt företag 

som är seriösa när det gäller hållbarhet och att de verkligen står bakom detta. De påpekar att 
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de endast samarbetar med organisationer som tycker att hållbarhet är lika viktigt som de 

själva gör. Dock nämner de inte sig själva som företag när Rainforest Alliance beskrivs, 

endast att de samarbetar med dem, vilket kan få en att undra hur mycket de egentligen gör i 

detta samarbete. De vill även understryka tydligt att de själva jobbar för att förbättra 

hållbarheten genom att ha vidtagit vissa åtgärder när det gäller miljön. Marabou vill samtidigt 

visa att de inte är färdiga och nöjda med sitt CSR som det är nu. De vill visa att de jobbar mot 

ett mål och att de hela tiden strävar efter att bli bättre. De vill också visa att de gör så mycket 

de kan för tillfället då det inte finns tillräckligt med certifierade farmar att köpa kakao ifrån. 

Där med vill de understryka att det är just därför de inte har 100% certifierad kakao i sin 

choklad. Det är inte deras fel enligt Marabou, som jag tolkar det, utan att Rainforest Alliance 

och liknande organisationer som jobbar med certifiering inte jobbar i tillräckligt hög takt för 

att det ska finnas tillräckligt med sådan kakao. De lägger helt enkelt över ansvaret på dessa 

organisationer. De vill med andra ord förmedla att de är ett snällt företag som gör så gott de 

kan och att de helt enkelt inväntar mer certifierade gårdar. 

Pacari vill även dem visa att de är ett företag som kan litas på och att de vill, i lika hög grad i 

sin konstruktion, förknippas med sitt CSR som Marabou. Dock vill de lyfta fram sitt 

samarbete med bönderna nästan som ett partnerskap, som att de har lika stor andel i företaget 

och har lika mycket ansvar som Pacari. För att Pacari ska kunna köpa organisk kakao krävs 

det också att bönderna odlar på det här sättet. Genom att betala bra för den här kakaon kan 

bönderna fortsätta att odla organiskt. De hjälper varandra helt enkelt. Dock nämner Pacari inte 

sig själva i lika hög grad när det gäller de projekt de driver. De beskriver mer vad projekten 

går ut på och inte så mycket om vad de faktiskt gör som företag för dessa projekt. De nämner 

att de donerat en viss summa pengar till ett projekt och att de, med hjälp av sina kunder och 

andra intressenter, har kunnat donera datorer till ytterligare ett projekt. Detta öppnar upp för 

tolkningen av att de vill lyfta fram dessa projekt mer än vad Pacari kanske jobbar med dem på 

riktigt. Förutom att Pacari vill visa att de verkligen står bakom sitt CSR i sin konstruktion av 

detta, så vill de också framställa sig själva som ett företag som redan har åstadkommit det 

mesta och att de istället jobbar för att behålla detta. De köper redan 100% organisk kakao och 

de vill fortsätta att göra detta. De stödjer projekt som redan gjort förbättringar i samhället på 

flera sätt. Detta stödjer även tolkningen att de redan är färdiga med sitt CSR enligt dem själva. 

De behöver inte göra mer för att klassas som ett hållbart företag eller i alla fall så som det 

framställs på deras hemsida.  
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13.2 Likheter och skillnader mellan Marabou (Premium) och Pacaris CSR 

Likheten mellan Marabou och Pacari är att de båda vill framställas som pålitliga företag som 

gör så mycket de kan för hållbarheten i konstruktionen av sitt CSR. Båda företagen verkar 

vilja lyfta fram sina egna program så mycket som möjligt, även fast de kanske inte gör så 

mycket mer än att faktiskt donera pengar till dessa. Båda företagen ger en känsla av att de 

själva jobbar för programmen och att de är viktiga för företagen och hållbarheten. Utöver 

detta så finns det inte så många likheter när det gäller dessa företags konstruktioner av CSR. 

Skillnaderna är desto mer påtagliga. Marabou säger sig jobba mot ett mål och att de strävar 

efter att förbättra sig, medan Pacari verkar vilja visa på vad de redan åstadkommit och vad de 

gör för att behålla detta. Detta öppnar upp för tolkningen att Marabou fortfarande utvecklar 

sitt CSR medan Pacari har stagnerat och nöjer sig med det de redan har gjort. Det står klart 

och tydligt att Marabous choklad endast innehåller 30% certifierad kakao, medan Pacaris 

choklad redan är 100% organisk. Här vill jag också påpeka att organisk kakao och certifierad 

kakao inte är samma sak, då certifiering innehåller mer än att odla organiskt. Detta visar på att 

Marabou har mycket kvar att göra medan Pacari på den här punkten redan åstadkommit det de 

ville.  

Förutom detta så trycker Marabou mer på den miljömässiga dimensionen än vad Pacari gör i 

deras konstruktioner av CSR. Det är det enda Marabou faktiskt gör själva för hållbarheten, 

medan Pacari jobbar lika mycket för miljön som för den sociala dimensionen, enligt deras 

hemsida. Pacari vill bidra till att samhället utvecklas och samarbetar direkt med sina bönder 

och de vill visa att det är ett partnerskap, dem emellan, utan mellanhänder. Detta öppnar upp 

för tolkningen att Pacari tänker nationalistiskt och att de ser sitt CSR som ett nationalistiskt 

projekt, något som inte förekommer hos Marabou. Båda två använder sitt CSR i 

konkurrenssyfte, men på olika sätt. Marabou spelar på att de har funnits i generationer och är 

ett stabilt företag som hela tiden utvecklas och lär sig nya saker, medan Pacari vill nischa sig 

som lyxig och exklusiv choklad som samtidigt är hållbar. Min tolkning är att de båda vill 

locka kunder på att visa sig hållbara i sin produktion. Förutom detta vill Marabou visa att 

genom att bönderna samarbetar med Rainforest Alliance (och därigenom med Marabou) så 

förbättrar de sin ekonomi och även kvaliteten på bönorna, vilket såklart är en win-win 

situation för alla, enligt Marabou. Pacari vill istället trycka på sitt samarbete med bönderna 

och att det sker på lika villkor. En möjlig tolkning är att Marabou och Rainforest Alliance vill 

hjälpa bönderna som inte vet hur man ska odla på bästa sätt och snarare säger till dem hur de 

ska göra, än att som i Pacaris fall, samarbeta med dem för att få fram bästa resultat.  
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Marabou verkar rikta sig mest till sina konsumenter på sin hemsida, på grund av den 

informella tonen de använder och att allt är skrivet på ett så lättförståeligt språk som möjligt. 

De visar dock viss statistik som skulle kunna vara intressant för andra stakeholders, genom att 

visa upp vilka förbättringar de har gjort i sin produktion i fabriken här i Sverige. Pacaris 

hemsida är skriven på en mer formell ton och verkar vara anpassad till så många som möjligt. 

De vill dock understryka sitt samarbete med bönderna som en av deras viktigaste 

stakeholders, något som återigen kan tolkas som ett slags nationalistiskt projekt.  

Både Marabou och Pacari vill visa att det är deras plikt att göra så mycket som möjligt för 

hållbarheten i konstruktionen av sitt CSR. Ändå så tolkar jag det som att det är mycket prat 

och lite gjort när det gäller Marabou, då de skriver att det är deras plikt att bistå Rainforest 

Alliance i deras arbete med hållbarhet, och ändå så gör inte Marabou mer för att förbättra 

denna. Det stödjer tolkningen att Marabous CSR är mer marknadsföring än att de faktiskt vill 

hjälpa till. Pacari skriver också att det är deras plikt att jobba med hållbarhet, men att de också 

tycker att alla företag borde göra det, speciellt de i utvecklingsländer. Detta kan återigen 

tolkas som att Pacari för ett nationellt projekt för att förbättra sitt hemland och att de vill att 

alla företag ska hjälpa till med detta. Detta kan även tolkas som att Pacari klappar sig själva 

lite på axeln för väl utfört arbete och att de dessutom nästan kritiserar andra som inte jobbar 

med dessa frågor. Jag tycker visserligen att Pacari gör mycket för hållbarheten utifrån vad 

som står på deras hemsida, men jag tycker samtidigt att hållbarhetsfrågor hela tiden kan 

utvecklas. 

13.3 Hur Marabou (Premium) och Pacari förhåller sig till Dahlsruds dimensioner 

Det är tydligt att Marabou sätter den miljömässiga dimensionen först och att den är viktigast 

för dem i deras konstruktion av sitt CSR. Det är också det enda Marabou gör själva för att 

jobba med hållbarhet. Den andra dimensionen som nämns ofta är den sociala dimensionen, 

men endast i samband med vad Rainforest Alliance gör. Marabou rider alltså lite på vad den 

här organisationen gör för det sociala. Efter den sociala dimensionen så nämns den 

ekonomiska mest och detta i ett konkurrenssyfte först och främst. De använder sig av en 

pseudohändelse, då de beskriver förbättringen för en bonde i Ghana utifrån sitt eget 

perspektiv och för att de konkret vill visa konsumenter och andra intressenter att de förbättrar 

människors liv genom att de samarbetar med Rainforest Alliance. Både stakeholder 

dimensionen och den frivilliga dimensionen är väldigt små och inte så närvarande på 

Marabous hemsida. Dock finns de representerade. Stakeholderdimensionen framträder på det 

sättet hemsidan är skriven på, informell och lätt att förstå, för att visa på att de riktar sig till 
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konsumenterna. Den frivilliga dimensionen nämns som att det är Marabous plikt att samarbeta 

med Rainforest Alliance och jobba för hållbarhet, men detta känns mer som marknadsföring 

än att de faktiskt vill göra detta.  

För Pacari är det tydligt att de använder sig i lika stor grad av både den miljömässiga och den 

sociala dimensionen i konstruktionen av sitt CSR. De tar upp dessa dimensioner lika mycket 

och trycker på att de är lika viktiga för hållbarheten. De köper endast organisk choklad, men 

betalar samtidigt bra för att bönderna ska fortsätta att odla på det här sättet och att de 

dessutom kan få en bättre levnadsstandard. De projekt Pacari stödjer involverar miljön lika 

mycket som det sociala. Den ekonomiska dimensionen framträder inte mer än i ett 

konkurrenssyfte, då de vill visa sig som lite mer exklusiva och att det är lyxigt att köpa 

organisk choklad. Stakeholderdimensionen är svår att urskilja, då det är svårt att få fram vilka 

de riktar sig till. Hemsidan är skriven på ett formellt sätt och kan rikta sig till de flesta. Dock 

visar de inte upp någon statistik som kan vara intressant för investerare. Den frivilliga 

dimensionen är också förhållandevis liten, men de tar än dock upp att de finner att det är deras 

plikt att jobba för hållbarhet, speciellt då de jobbar i ett utvecklingsland och en nationalistisk 

ton kan anas i detta. Detta känns mer verkligt än Marabous pliktkänsla för CSR, enligt mig.  

13.4 Vad detta säger om deras sätt att förhålla sig till CSR 

Det är tydligt att Marabou först och främst förknippar CSR med miljö och att arbeta med 

förbättring av denna i sin konstruktion av sitt CSR. Det kan tolkas som att de vill klämma in 

den sociala dimensionen också, för att de ska vara så, för att det ser bra ut och att det 

förväntas av ett CSR-arbete. De tar även upp de andra dimensionerna, men de är inte lika 

påtagliga som de förra två. Därför tolkar jag det som att Marabou förknippar CSR med miljö 

och sociala frågor. Pacari jobbar lika mycket med det sociala som det miljömässiga, enligt 

deras hemsida, och därför är det dessa dimensioner som framträder mest i deras konstruktion 

av sitt CSR. Liksom Marabou så förekommer inte de andra dimensionerna lika starkt och 

därmed förknippar Pacari CSR, även dem, som att jobba med miljö och sociala frågor. Dock 

antar Pacari en nationalistisk ton i detta som inte Marabou gör. Det är tydligt att både 

Marabou och Pacari använder sig av Dahlsruds fem dimensioner i konstruktionen av sitt CSR, 

men Pacari använder sig utav en annan aspekt, en nationalistisk sådan som jag redan påpekat. 

Detta är något som Dahlsrud inte tar upp i sin artikel, men som skulle kunna läggas till. På 

vilket sätt företag använder sig av CSR i ett nationalistiskt perspektiv, för att främja det 

samhälle företaget är en del av. 
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13.5 Avrundning  

Johan Lundin kommer fram till samma sak i sin uppsats när det gäller ett företags förmedling 

av sin konstruerade CSR, nämligen att företagen vill framstå som pålitliga och ansvarsfulla. 

Detta verkar vara en av de största anledningarna för företag att ägna sig åt det här. Ur ett 

konkurrensperspektiv så är just den här typen av goodwill ett bra sätt att locka kunder och 

visa att företaget hjälper till för att förbättra hållbarheten. Johan Lundin och Alexander 

Dahlsrud tar båda upp detta om att begreppet CSR kan komma att gröpas ur, då företag 

använder detta på olika sätt i skapandet av sitt CSR. Utifrån min studie så håller jag inte 

riktigt med, då båda de företag jag undersökt har använt sig av detta begrepp på ungefär 

samma sätt i konstruktionen av sitt CSR. Problemet, enligt mig, är inte på vilket sätt 

begreppet CSR definieras av företag. Problemet är snarare om företag faktiskt genomför det 

de säger att de gör, på vilket sätt de gör det och vad resultaten av detta blir. Detta är det svåra 

att få fram, om företagens CSR verkligen hjälper på det sättet som de själva säger att det gör. 

Detta är något som skulle kunna undersökas närmre, och som skulle vara väldigt intressant ur 

både forskningsperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Jag talar då om den sociala 

dimensionen som endast har kommenterats i denna uppsats, då materialet till undersökningen 

inte räcker för att nå denna aspekt.  

Detta är mina tolkningar av hur Marabou och Pacari konstruerar sitt CSR och jag har utgått 

ifrån vad som har sagts direkt i texterna. Därför finner jag att mina tolkningar av detta är 

rimliga. Dock kan det självklart finnas andra alternativa tolkningar som skulle kunna vara lika 

rimliga som de jag har gjort i denna uppsats.  

14. Litteratur och källförteckning 

14.1 Tryckta källor 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008) Tolkning och reflektion. 2a uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Bergström, Göran & Kristina Boréus (red) (2005) Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur 

Borglund, Tommy, De Geer Hans & Hallvarsson, Mats (2009) Värdeskapande CSR: Hur 

företag tar socialt ansvar. Falun: Norstedts Akademiska Förlag. 



37 
 

Dahlsrud, Alexander (2006) How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 

37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. (online) 

tillgänglig http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.132/pdf  (2012-05-08) 

Fairclough, Norman (1995) Media Discourse. London & New York: Arnold 

Falkheimer, Jesper. Framväxten av public relations i det senmoderna samhället. i Larsson, 

Larsåke (red.) (2002) PR på svenska: Teori, strategi och kritisk analys. Lund: 

Studentlitteratur. Kapitel 2.  

Fredrikson, Magnus. Organisationers (re) presentation. i Larsson, Larsåke (red.) (2002) PR på 

svenska: Teori, strategi och kritisk analys. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 4. 

Jarud, Andreas. Etik i publika relationer. i Larsson, Larsåke (red.) (2002) PR på svenska: 

Teori, strategi och kritisk analys. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 9.  

Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2002) Discourse Analysis: as theory and method. 

London: Sage 

L´Etang, Jacquie. Corporate Responsibility and Public Relation Ethics. i L´Etang, Jacquie 

(red) & Pieczka, Magda (red.) (2006) Public Relations: Critical Debates and Contemporary 

Practice. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Kapitel 21. 

Lundin, Johan (2010) Att vilja bli accepterad: En studie av ett tobaksbolags användning av 

CSR Lunds universitet, företagsekonomiska institutionen (online) tillgänglig 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1620543&fileOId=24357

36 (2012-05-14) 

Persson, Torsten (1999) Miljökunskap. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur 

Persson, Christel & Persson, Torsten (2011) Hållbar utveckling – Människa, miljö och 

samhälle. Lund: Studentlitteratur 

Tufvesson, Anna. Dialog som utvecklingsverktyg i det interna arbetet. i Larsson, Larsåke 

(red.) (2002) PR på svenska: Teori, strategi och kritisk analys. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 

11.  

Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen Leif Ove (2003) Metodbok för 

medievetenskap. Malmö: Liber  

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1620543&fileOId=2435736
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1620543&fileOId=2435736


38 
 

14.2 Elektroniska källor 

http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html tillgänglig 2012-03-30 

http://www.marabou.se/marabou/page?locale=sesv1&PagecRef=643 tillgänglig 2012-04-06  

http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=645 

tillgänglig 2012-04-06 

http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=644 

tillgänglig 2012-05-14 

http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=642 

tillgänglig 2012-05-14 

http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=806 

tillgänglig 2012-05-14 

http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=807 

tillgänglig 2012-05-14 

http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=808 

tillgänglig 2012-05-14 

http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=809 

tillgänglig 2012-05-14 

http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=810 

tillgänglig 2012-05-14 

http://www.maraboupremium.se/choklad.php tillgänglig 2012-04-06 

http://www.maraboupremium.se/ra.php tillgänglig 2012-05-14 

http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html tillgänglig 2012-05-02 

http://www.odla.nu/artiklar/ute/gronsaker/organisk-biologisk-odling 2012-05-31 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

tillgänglig 2012-05-14 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Item

id=27 tillgänglig 2012-04-06 

http://www.marabou.se/marabou/page?locale=sesv1&PagecRef=643
http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=645
http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=644
http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=642
http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=806
http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=807
http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=808
http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=809
http://www.marabou.se/marabou/page?siteid=marabou-prd&locale=sesv1&PagecRef=810
http://www.maraboupremium.se/choklad.php%20tillgänglig%202012-04-06
http://www.maraboupremium.se/ra.php%20tillgänglig%202012-05-14
http://www.odla.nu/artiklar/ute/gronsaker/organisk-biologisk-odling
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27


39 
 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Item

id=61 tillgänglig 2012-04-06 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Item

id=34 tillgänglig 2012-05-14 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Item

id=57 tillgänglig 2012-05-14 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Item

id=58 tillgänglig 2012-05-14 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Item

id=59 tillgänglig 2012-05-14 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Item

id=62 tillgänglig 2012-05-14 

http://www.rainforest-alliance.org/about tillgänglig 2012-04-09  

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-ansvarsfullt-foretagande_12246.html 

tillgänglig 2012-03-28 

http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=34
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=34
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=57
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=57
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=58
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=58
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=59
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=59
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=62
http://www.pacarichocolate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=62
http://www.rainforest-alliance.org/about%20tillgänglig%202012-04-09

