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Abstract 

Bildens betydelse som kommunikationsmedel i företagsrapporter har under det senaste 

decenniet ökat. Bilden är ett användbart verktyg för att väcka känslor och bygga förtroende 

hos åskådaren. Företag kan i sin tur använda bilden som verktyg för att påverka sin image. 

Den här uppsatsen bidrar till att överbygga det kunskapsgap som finns mellan vikten av 

bilden som kommunikationsmedel och den bristande forskning som finns på området. 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån Sveriges tio största aktiebolag och deras CSR-rapporter. 

Genom en semiotisk bildanalysmetod har förändringen av bildanvändningen i CSR-rapporter 

studerats utifrån de tre åren 1999, 2005 samt 2011. De teoretiska begreppen etos, patos och 

logos har använts för att möjliggöra en analys av resultatet. Undersökningen visar att antalet 

bilder har ökat mellan de undersökta åren, men att bilderna per sida i CSR-rapporterna har 

minskat. Vidare har grupperna patos och logos ökat medan etos har minskat. 
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1. Inledning 

Det visuella elementet är en del av det mänskliga språket, bilden överkommer språkbarriärer 

då den går att förstå oavsett vilket språk som talas. Människor exponeras dagligen för visuella 

element till exempel i form av reklamaffischer, trafikskyltar och kartor (Pettersson, Svensson 

& Wearn, 2004). Idag används bilden som ett vetenskapligt verktyg i till exempel 

vetenskapliga studier och företags rapporter (Aspers, Fuehrer & Sverrisson, 2004; Höög, 

2010). Att addera en bild till en text kan få åskådaren att stanna upp och tillgodogöra sig 

informationen bättre, eller förstärka det intryck som texten ämnar ge (Carlsson & Koppfeldt, 

2008). Enligt Aspers et al. (2004) används bilden för att illustrera, analysera och förklara. 

Bilder kan således tala till vårt intellekt och logiska tänkande, de kan även väcka känslor 

vilket kan leda till engagemang (Aspers et.al., 2004). Eftersom bildens betydelse har ökat är 

den en viktig del av företagens kommunikation med omvärlden (Aspers et.al., 2004). Bilder 

används för att förstärka företagens visioner och arbete. Bilden har blivit ett centralt verktyg 

när företag kommunicerar idéer och visioner. En av de mer abstrakta idéerna ett företag 

kommunicerar är dess corporate social responsibility arbete (företags sociala ansvar)(Meyer, 

2004), ett område som har växt sig starkt det senaste decenniet (Nilsson et. al., 2009). Bilder 

används som ett verktyg för att framställa företagens abstrakta CSR-arbete på en konkritiserad 

nivå (Höllerer et. al., 2012).  

Uttrycket Corporate Social Responsibility (CSR) myntades redan under 70-talet (Nilsson, 

2009). En modern tolkning av CSR-begreppet är EU-kommissionens definition; “a concept 

whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations 

and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.” (European Commission, 

2011, sida 3). I Sverige lades grunden för det sociala ansvaret redan vid industrialiseringen, då 

små bruk med tillhörande städer byggdes upp runt om i landet (Grafström, Götheberg & 

Windell, 2008). Sedan dess har företagens CSR-arbete uppmärksammats allt mer och idag 

utvecklas företagens CSR-arbete huvudsakligen utifrån företagsintressenternas påtryckningar. 

CSR är som tidigare nämnt ett abstrakt begrepp som omfattar åtgärder företagen vidtar utöver 

vad verksamheten, lagen och anständigheten kräver. Då CSR bygger på intressenternas krav 

är begreppet under ständig förändring i takt med att samhället förändras (Nilsson et.al., 2009). 

Även företagens kommunikation och rapportering rörande sitt CSR-arbete förändras i takt 

med omvärlden (Hooghiemsta, 2000). Detta då den bild omvärlden har av ett företag är 

avgörande för dess framgång, företag med en god image har i genomsnitt högre omsättning 

och lockar fler intressenter (Hinn& Rossling, 1994). CSR-rapporten är en av de 
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kommunikationskanaler som används för att påverka företagens image genom att väcka ett 

intresse och engagemang hos åskådaren och för att lyckas med detta är bilden ett viktigt 

verktyg i CSR-rapporteringen (Hooghiemstra, 2000, Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

1.1 Problematisering 
Användandet av bilder har ökat i samhället under det senaste decenniet, vilket har lett till att 

varje generation exponeras för fler bilder dagligen än vad tidigare generationer gjorde. Trots 

denna ökande exponeringen har bildens betydelse inte alls undersökts i samma utsträckning 

som det verbala språket (Pettersson et al., 2004). Den erfarne årsrapportsdesignern Anthony 

Russell har gjort följande uttalande rörande vikten av bilder i årsrapporter; ”The photograph is 

very important in an annual. It is the most effective, real, believable way of telling a story. To 

a large degree the annual depends on the success of the photography.” (Squiecs, 1989, p. 

209). Breitbarth, Harris och Insch (2009) forskar i ämnet hur bilder används i CSR-rapporter 

och de menar att Russels uttalande även gäller för CSR-rapportering (Breitbarth, Harris & 

Insch, 2009). Trots forskningen kring viken av bilden i samhället saknas det studier rörande 

användningen av bilder som kommunikationsverktyg idag (Styhre, 2010).  

Kunskapsgapet mellan företags användning av det dynamiska visuella elementet och 

den forskning som finns på området idag är stort. Detta gap är ett uppmärksammat problem 

och något som denna uppsats berör genom att undersöka användningen av bilder i CSR-

rapporter utifrån en semiotisk bildanalysmodell. Föreliggande undersökningen kommer att 

behandla förändringen av visuella element i CSR-rapporter ur ett nutidshistoriskt perspektiv 

genom att studera tre år; 1999, 2005 och 2011. Detta rådande kunskapsgap i den gällande 

forskningen utgör således utgångspunkten för vår problemformulering; 

 

Hur har användandet av visuella element i CSR-rapporter förändrats under det senaste 

decenniet? 

1.2. Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att genom den semiotiska bildanalysmodellen undersöka 

hur användningen och förändringen av visuella element i CSR-rapporter har sett ut under det 

senaste decenniet med utgångs punkt från åren 1999, 2005 och 2011. Undersökningen ämnar 

bidra med kunskap rörande användningen av bilder och dess utveckling i CSR-rapporten. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Denna uppsats teoretiska ramverk innefattar teorier från ett flertal forskare och författare. 

Teorin inleds med en historisk redogörelse om CSR och CSR-rapporteringens utveckling, med 

inriktning på de tre valda åren 1999, 2005 och 2011. Vidare presenteras legitimitetsteorin 

och även vikten av god image för företagen. Teorin avslutas med ett avsnitt om 

kommunikation genom bilder där denotativa perspektivet och det konnotativa perspektivet 

beskrivs med hjälp av termerna etos, patos och logos. 

2.1 CSR-historia 
Ur ett historiskt perspektiv har CSR förändrats och utökats under de senaste decennierna. 

Företag tog sitt sociala ansvar redan vid industrialiseringen men det var först i mitten av 1900- 

talet CSR-arbetet uppmärksammades av omgivningen (Nilsson, 2009). Intresset växte sedan 

under 60-och 70-talet då många artiklar gavs ut i ämnet. Det diskuterades om hur den fria 

marknaden rubbat maktbalansen och att företagen var tvungna att ta sitt ansvar för att nå 

framgång. Diskussionen inkluderade även företagens ansvar för miljö och djurliv. Under 60- 

och 70-talet skedde ett flertal skandaler rörande företags påverkan på sin omgivning, något 

som fick stor uppmärksamhet i media runt om i världen vilket i sin tur bidrog till en ökad 

diskussion om företags CSR. (Grafström et al., 2008) 

Företagens intressenters medvetenhet rörande företagens bristande CSR-arbete 

ökade under början på 90-talet. Denna nyfunna medvetenhet framkallade kritik mot många av 

världens multinationella företag. Debatten utökades då kritikerna menade att företagen bör ta 

sitt ansvar även i de utvecklingsländer där de placerat sin produktion. Därigenom började 

även intressenterna ifrågasätta företags produktionskedjor och kravet på CSR spred sig till fler 

branscher. Så småningom lyftes även miljöaspekterna i CSR fram, mycket på grund av de 

klimatförändringar som äger rum i världen. Resultatet av de uppmärksammade 

klimatförändringarna ledde till att företag rapporterade om CSR med en starkare inriktning på 

miljö.(Grafström et al, 2008) I Sverige ändrades och utökades regelverket för god 

redovisningssed år 1999 utifrån företagsintressenternas ökade krav på CSR. Ändringen och 

utökningen innebär att miljöbalken fortfarande gäller men att utöver det förväntas företagen 

ha det övergripande målet att främja hållbar utveckling, detta kom att förändra företagens 

redovisning (SFS: 1995:1554). Utökningen innebar också att vissa företag var tvingade att 

redogöra för sin påverkan på yttre miljö i förvaltningsberättelsen (Flening, 1999). Under år 

1999 inledde fler företag miljöarbete då de insåg riskerna med de växande miljöproblemen. 
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Företagens intressenter blev mer miljökunniga och krävande vilket påverkade företagen att 

agera (Flening, 1999). 

Samtidigt som regelverksförändringen skedde i Sverige år 1999 påbörjades också 

arbetet med Global Reporting Initiative (GRI) i USA. GRI är en institution med visionen att 

ta fram ett ramverk för hållbarhetsredovisning. I början av 2000-talet påbörjades arbetet och 

några år senare etablerades riktlinjer för företags CSR-rapportering (Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers, 2008). 

År 2005 hade CSR växt sig stort runt om i världen och det var svårt att finna ett större 

företag som saknade CSR-redovisning eller CSR-engagemang. Att förbättra samhället och 

skydda miljön var företagens främsta CSR-mål. Vid denna tidpunkt hade företags intresse för 

miljöredovisning ökat, bland annat redovisade cirka 750 organisationer efter GRI:s riktlinjer 

under denna tidsperiod (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008). År 2005 ökade intresset 

för CSR ytterligare genom demonstrationer och företagsskandaler som uppmärksammades i 

media, CSR blev allt mer en självklarhet. Företags CSR-aktiviteter började även vid denna 

tidpunkt rankas och bedömas av oberoende parter (Windell, 2006). En faktor som har 

påverkat den moderna synen på CSR hos företag är den världsomfattande ekonomiska kris 

som ägde rum åren 2008 och 2009. Under dessa år uppkom en ny debatt rörande vad CSR 

omfattar. Utöver tidigare fokuspunkter väcktes bland annat frågan om företags ansvar för 

samhällets ekonomi (Horrigan, 2011). På dagens marknad tar CSR sig uttryck på flera olika 

sätt. Över lag ägnar sig företag åt den typen av CSR som ger uppmärksamhet i media, är lätta 

att belysa och ger tydliga resultat som syns för omvärlden (Griffin, 2008).  

2.2 Legitimitetsteorin 
Det finns många förklaringar till varför företag ägnar sig åt CSR och en av dem är 

legitimitetsteorin (Gray, Owen & Adams, 1996). Legitimitetsteorin är en av de mest använda 

teorierna när ett företags ”CSR-beteende” undersöks och beskrivs (Hooghiemstra, 2000). 

Teorin innebär att ett företag endast kan existera om deras värderingar går hand i hand med 

samhällets värderingar, till exempel bör ett klädföretag vara emot barnarbete eftersom det är 

samhällets värdering, även då barnarbete är den mest kostnadsbesparande alternativet för 

företaget (Gray et al, 1996). Ett företags överlevnad är beroende av att hålla sig inom 

gränserna och normerna i samhället. Samhällets gränser och normer förändras hela tiden och 

genom att rapportera sitt CSR-arbete kan företagen kontinuerligt visa att de är legitima och en 

god samhällsmedborgare. (Hooghiemstra, 2000) 
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Den uppfattning som samhället har om ett företag kallas för image och den grundar sig på var 

människor tror och känner om företaget. God image är viktigt för företag, till exempel kan ett 

företag med en god image ta ut högre priser för sina produkter och har lättare att locka till sig 

investerare. På så sätt har företag med ett god image konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter med sämre image(Hooghiemstra, 2000). På senare år har företagens sociala 

ansvar blivit en del av företagens image (Griffin, 2008). Därför är det troligt att företag 

rapporterar om CSR för att stärka sin image och för att visa att de är legitima (Hooghiemstra, 

2000). I kampen om samhällets legitimitet har företagens kommunikation och rapporter haft 

en central roll(Höllerer et. al., 2012).  

2.3 Kommunikation genom bilder 
Bildens förmåga att presentera stora mängder komplex data på ett förståeligt sätt gör den till 

ett användbart verktyg vid kommunikation. Bilden används både för att illustrera och för att 

öka kunskap hos åskådaren.(Höög, 2010) Då bildens betydelse ökar i samhället är det 

önskvärt att den används i större utsträckning vid företags kommunikation. Företag använder 

bilder i CSR-rapporter och även andra rapporter för att förstärka de budskap de vill 

kommunicera (Aspers et al., 1998). Bilden används för att väcka intresse hos läsaren eller 

skapa omväxling i läsningen (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Visuella element kan användas 

för att åberopa och överbygga en känsla åskådaren har, till exempel kan ett kärnkraftverk ge 

en positiv känsla om ett glatt barn på en grön äng illustreras framför kärnkraftverket. Det 

visuella elementet är ett verktyg som kan användas både för att överbygga den negativa 

känsla som till exempel ett kraftverk kan ge men kan även användas för att illustrera känslor 

som inte går att beskriva med ord.(Raab, 2008) Det vi ser och hur vi tolkar en bild påverkar 

den helhetsupplevelse vi får av innehållet i till exempel en CSR-rapport (Höög, 2010). Bilden 

är således ett användbart verktyg för att påverka intressenternas bild av företaget och 

därigenom påverkas även företagets image (Bergström, 2004).  

2.3.1 Denotativa och konnotativa bilder 

För att analysera användningen av det visuella elementet som kommunikationskanal kan en 

semiotisk bildanalys användas. Bildanalysen består av två delar, den denotativa delen och den 

konnotativa delen. Under den denotativa delen av bildanalysen görs en saklig förklaring av 

vad som finns i bilden. Motiven i bilden kan vara vad som helst, men bilderna kan framställas 

på olika sätt. Denotativa bilder kan vara berättande bilder, dessa bilder visar ofta människor 

och används för att förmedla en historia. Denotativa bilder kan även vara faktabilder med ett 
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undervisande budskap. Faktabilder innefattar allt ifrån röntgenbilder till en bild på en produkt 

eller på hur en produkt används (Bergström, 2004). 

Den konnotativa delen av bildanalysen innebär den subjektiva bedömningen åskådaren 

gör av bilden, den känsla bilden förmedlar. Beroende på de associationer personer gör till 

föremål utifrån vår bakgrund och hur vi tolkar världens intryck i stort bedöms bilder olika av 

olika personer. Konnotativa bilder kan tillhöra tre olika grupper beroende på hur de används; 

(1) etos, (2) logos och (3) patos. Dessa tre delar används för att skapa förtroende, förståelse 

och känslor genom de bilder åskådaren ser.(Carlsson& Koppfeldt, 2008). 

2.3.1.1 Etos – skapa trovärdighet 

Etos-bilder skapar en positiv inställning till det ämnet bilden illustrerar. Åskådaren bemöts på 

ett sådant sätt att denne känner sig hörd och accepterad vilket gör att åskådaren kan 

identifierar sig med sändaren av bilden.(Renberg, 2007) Med hjälp av etos-bilder kan företag 

lyfta fram samarbeten eller tillställningar företaget deltagit i vilket skapa en bild av den 

”livsstil” de har. Åskådaren får därigenom en bild av företagets image, vilket bidrar till att en 

”vi- känsla” skapas.(Carlsson & Koppfeldt, 2008) Etos överbygger skillnader mellan parter 

genom att lyfta fram likheter vilket väcker en känsla av tillhörighet. För att förstärka detta kan 

människors fördomar utnyttjas för att skapa en känsla av ”vi och dem”, till exempel kan bilder 

som framställer något som åskådaren vill förknippa sig med att användas i kombination med 

bilder som åskådaren inte vill förknippas med. (Renberg, 2007) Människor som porträtteras i 

bilder bidrar till en känsla av gemenskap skapas. Personens kläder och utseende talar om 

vilken samhällsgrupp denne kommer ifrån, även kön och en persons ställning i samhället 

påverkar dennes trovärdighet. Detta leder till att åskådaren antingen känner samhörighet med 

personen på bilden, eller den inte känner samhörighet. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

Historiskt sett har det till exempel varit framgångsrikt att använda sig av en äldre, vit man för 

att skapa förtroende. Så är inte fallet idag då innebörden av vad som inger förtroende och 

skapar gemenskap hela tiden förändras i takt med samhällets värderingar.(Renberg, 2007) 

2.3.1.2 Patos- väcka känslor 

Sändarens kraftigaste verktyg är patos. Patos-bilder har förmågan att beröra och väcka starka 

känslor(Renberg, 2007). En bild kan väcka känslor och ett effektivt sätt att väcka känslor är 

att visa känslor i bilden. Risken är dock att det blir för mycket eller för oäkta vilket gör att 

bilden istället tappar trovärdighet. Patos-bilder kan få människor att agera, ändra inställning, 

byta beteenden som varit djupt rotade.(Persson, 2010) Känslor som avundsjuka och vrede kan 

omvandlas till solidaritet och medkänsla (Renberg, 2007). Företag kan utnyttja människors 
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känslor för att få dem att göra val som gynnar företaget, vad gäller provokation måste det 

göras inom rimliga gränser för att inte få fel effekter. Patos går hand i hand med etos då det 

genom bilder går att skapa en känsla av förtroende och kunskap.(Carlsson & Koppfeldt, 2008)  

Effektfulla patos-bilder i CSR-rapporter är humor, medkänsla samt bilder som får 

människor att känna sig behövda (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Om patos används rätt är det 

ett kraftfullt verktyg, men det gäller att ha kunskap om sina mottagare för att hålla bilderna 

provocerande och intresseväckande och inte falla över på provocerande och vredesskapande 

(von Bonsdorff, 2010). Patos är också ett tacksamt verktyg då vi människor av naturen gärna 

bortser från vårt logiska tänkande när vi berörs känslomässigt. (Renberg, 2007) 

2.3.1.3 Logos- frambringa logik 

Kärnan i retoriken är den organiserade tanken, logos. Logik i argument samt framställandet av 

logiken det bidrar till övertygelse när företag kommunicerar(Renberg, 2007). För att 

mottagaren ska kunna ta till sig ett budskap måste företag informera, handla och ge konkreta 

exempel. Logos-bilder talar till människans förnuft och kritiska omdöme och bygger på 

verifierbar fakta.(Renberg, 2007) Bilderna upplyser och undervisar åskådaren med hjälp av 

till exempel siffror, statistik och diagram. Logos kan även spela på människors vilja att känna 

sig duktiga och intelligenta genom att till exempel använda sig av gåtor som lockar åskådaren 

att lösa problemet och därigenom få informationen. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 
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2.4 Sammanfattning av teori 
Ur ett historiskt perspektiv syns en ökand trend vad gäller CSR-rapportering. Denna ökning 

beror bland annat på den ökande spridningen av information i medier och omvärldens krav på 

miljömedvetna företag. CSR-arbetet har från sekelksiftet och framåt gått mot ett mer 

miljöinriktat håll vilket kan bero på de klimatförändringar som ägt rum i världen. Vidare 

påverkade även händelser så som till exempel finanskrisen under åren 2008 och 2009 synen 

på CSR och högre krav på ansvar för samhällets ekonomi riktades mot företag. Företagens 

främsta kommunikationskanal vad gäller deras CSR-arbete är CSR-rapporterna. I CSR-

rapporterna kan företagen lyfta fram sitt engagemang för att påverka sin image och 

legitimitet, vilket är en avgörande framgångsfaktor för företag. För att vara legitima måste 

företagen hålla sig inom normerna och gränserna i samhället, men dessa gränser ändras 

konstant liksom innehållet i CSR-rapporterna. 

Bildens betydelse har också varit under utveckling det senaste decenniet och bilden har 

blivit ett viktigt verktyg för företagen vid kommunikationen med deras intressenter genom 

CSR-rapporterna. Bilden används för att väcka känslor, skapa förtroende och förståelse hos 

åskådaren. För att lyckas med detta kan företag använda sig av de tre grupperna etos, patos 

och logos. Bilder tillhörande gruppen etos används för att skapa trovärdighet. För att skapa 

trovärdighet överbygger etos-bilderna skillnader mellan företaget och dess intressenter och 

skapar således en “vi-känsla”. Patos-bilder används för att väcka starka känslor hos 

åskådaren, genom till exempel bilder som provocerar. Patos-bilder kan genom att väcka 

känslor hos åskådaren få denne att ta ställning eller agera på ett sätt som kan gynna företaget. 

Logos-bilder frambringar logik samtidigt som de de undervisar och upplyser. 
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3. Metod 

En undersökning av visuella kommunikationsmedel i form av bilder har genomförts. Det 

empiriska materialet till undersökningen är i första hand hämtade från i CSR-rapporter från 

Sveriges tio största aktiebolag år 2011, 2005 och 1999. Vid avsaknad av CSR-rapporter har 

företagens årsredovisningar använts. De största aktiebolagen valdes ut till undersökningen då 

de av lag är tvungna att redovisa sin verksamhet(SFS: 1995:1 554). Informationen i 

årsredovisningarna gör företagen transparanta för omvärlden vilket leder till stor insyn och 

högre krav. På grund av de krav som ställs på stora företag går de före i utvecklingen av 

ansvarstagande och CSR-rapportering och de mindre företagen tenderar att följa efter 

(Grafström et al., 2008). Därför kan resultatet från en undersökning av de stora bolagen anses 

spegla även mindre bolags agerande. För att svara på frågan hur användandet av bilder 

förändrats mellan åren 1999, 2005 och 2011 är undersökningen baserad på de bilder som 

företaget har presenterat i sina CSR-rapporter från de åren. Studien är en kvantitativ studie där 

analysenheten bilder i CSR-rapporter studerats genom kvantitativa mått. Materialet består av 

1086 bilder från 25 CSR-rapporter och 6 årsredovisningar ifrån tio företag. Studien har 

inspirerats av Höllerer et al. (2012) studie där deras syfte är att undersöka antalet bilder och 

vilken typ av bilder som finns i CSR-rapporter under åren 2001-2008 i Österrike. Vår studie 

bygger vidare på Höllerer et al. (2012) studie, då åren 1999, 2005 och 2011 kommer att 

undersökas utifrån ett svenskt perspektiv.  

Genom tidsjämförelse görs det möjligt att förstå användningen av bilder och dess 

utveckling. Windell (2006) skriver att artiklar rörande ämnet CSR ökade kraftigt under år 

2000, därför finner vi år 1999 som ett lämpligt år att starta studien. Windell (2006) avslutar 

sin studie vid år 2005 då hon visar att CSR-artiklarna har ökat kraftigt sedan 1999. Därför 

undersöks år 1999 och 2005 även i den här studien för att se om Windells resultat om ett ökat 

CSR-intresse återspeglas i företagens användning av bilder i CSR-rapporteringen. År 2011 

har valts för att vi ska kunna följa trenden fram tills idag. 

Studien byggs på en deskriptiv och jämförande design. Den deskriptiva designen har 

valts för att kunna beskriva förändringen av bildmotiven i CSR-rapporter. En jämförande 

design används eftersom vi vill jämföra de valda åren samt de bilder som analyserats. 
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3.1 Urval 

Urvalet består av de tio största svenska aktiebolagen som är tagna från företaget 

largestcompanies.se lista. Listan innefattar Nordens största företag och från listan har de 

största svenska företagen plockats ut, då undersökningen har ett svenskt perspektiv. 

Anledningen till att svenska företag har studerats är för att undvika de ekonomiska och 

kulturella skillnader som kan förekomma mellan länder och som kan påverka företags grad av 

CSR-rapportering. Listans definition av de största företagen är de företag med högst 

omsättning. Företagen som har undersökts är Volvo AB, Ericsson Telefonaktiebolaget LM, 

Vattenfall AB, Skanska AB, Volvo personvagnar AB, Hennes och Mauritz AB, Svenska 

Cellulosa Aktiebolaget (SCA), TeliaSonera AB, Electrolux AB samt ICA AB. I urvalet finns 

det två företag som har bytt namn under den tidsperioden som undersöks. TeliaSonera var 

tidigare två företag, Telia och Sonera, de slogs samman 2002 (TeliaSonera, 2012). Således har 

både Telia och Soneras CSR-rapportering undersökts för år 1999. Volvo AB avyttrade Volvo 

personvagnar AB år 1999 (BBC News, 1999). Vidare undersöks samma CSR-rapport från år 

1999 för de båda företagen. Undersökningen är i första hand baserad på dessa rapporter, men 

vid året 1999 saknar fem företag CSR-rapporter och därför har motsvarande CSR-avsnitt i 

årsredovisningarna undersökts. I uppsatsen benämns samtliga rapporter som handlar om 

socialt ansvar för CSR-rapporter för att underlätta för läsaren. 

3.2 Kvantitativ bildanalys 
För att genomföra undersökningen och svara på frågeställningen har en kvantitativ 

bildanalysmetod använts. Bilderna kommer att analyseras genom en semiotisk 

bildanalysmetod som utförs i två steg. Bilderna studeras först ur ett denotativt perspektiv och 

sedan ur ett konnotativt perspektiv. (Cornell, 1982)I det denotativa perspektivet studeras vad 

som finns i bilden utan tolkning, till exempel människor, föremål och miljö (Aspers et al., 

2004). I den denotativa delen av bildanalysen kommer vi att studera följande; (1) innehåll; 

identifiera och klassificera personer, objekt, platser och händelser i bilden, (2) genre; fånga 

upp typ eller kategori som bilden tillhör, till exempel gruppbild (Aspers et al., 2004). I 

bildanalysen har de två krav som finns för att något ska få räknas som denotation tagits i 

beaktning; bilderna får inte tolkas abstrakt och denotationen ska fungera särskiljande, till 

exempel får inte en skrattande människa beskrivas som en glad människa (Cornell, 1982). 

Den andra delen av bildanalysen är den konnotativa. Forskningsteorier tyder på att 

företag ämnar skapa en känsla genom sitt val av bilder, således är det av stor vikt att kunna 
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avgöra vilken känsla bilden ger, detta behandlas i den konnotativa delen (Cornell, 1982). 

Konnotationen innebär att se vilka tolkningar, vilka känslor samt sinnesstämning bilden kan 

ge åskådaren. Till exempel så kan två bilder med samma motiv tagna på samma plats ge olika 

intryck och känslor beroende på hur människorna och föremålen står i bilden och vilka färger 

och ljussättning som används. (Cornell, 1982) 

3.3 Undersökningens genomförande 
Studien syftar till att bidra med information rörande utvecklingen av användandet av bilder i 

CSR-rapporter. Då rapporterna har utvecklats till större grad de senaste åren utgår 

undersökningen från en omvänd kronologisk ordning. Året som studerades först var 2011 

sedan studerades år 2005 och därefter år 1999. Undersökningen inleddes med att räkna 

sidorna och antalet bilder i CSR-rapporterna eller årsredovisningarna, detta sammanställs till 

en summa av bilder och antal sidor för varje enskilt år. Då undersökningen utgår från en lista 

över de största aktiebolagen i Sverige så inleddes underökningen med det största svenska 

företagets, Volvo AB, CSR-rapport från år 2011. Efter det att Volvo AB:s CSR-rapport 

studerats gick undersökningen vidare till de följande företagen i listan, från det största till det 

minsta företaget som tagits med i studien. 

I enlighet med bildanalysmetoden studerades bilderna i två steg. Först studerades 

bilderna denotativt för att se vad de beskrev. Därefter studerades samma bilder ur ett 

konnotativt perspektiv, bildernas betydelse utifrån känsla och upplevelse. För att få en så 

rättvisande bedömning som möjligt gjordes bildanalysen av oss författare på enskilt håll. 

Detta för att undvika att diskussioner oss emellan skulle påverka bedömningen av bilden. 

Författare 1 gjorde den denotativa bildanalysen och under analysens gång beskrevs bilderna 

med ord som författare 1 tyckte passade. Samtidigt genomförde författare 2 den konnotativa 

bildanalysen på samma sätt. Därefter gjorde författare 1 den konnotativa analysdelen och 

författare 2 gjorde den denotativa analysdelen utifrån den andra författarens redan valda ord. 

Detta gjordes för att se att vi tolkade bilderna på samma sätt. Därefter sammanställde vi våra 

enskilda reslutat i ett gemensamt dokument. De bilder där våra bedömningar gick isär visades 

för en tredje part som fick bedöma bilden för att avgöra vilket ord som bäst beskrev bilden, 

dock var det ytterst få bilder där vår bedömning gick isär. När detta hade genomförts för året 

2011 CSR-rapporter gjordes samma process för åren 2005 och 1999.  

Därefter skapades större kategorier där de ursprungliga förklarande orden delades in. 

Detta för att resultatet skulle kunna visas på ett tydligt sätt. Orden som beskriver den 

denotativa delen delades in i åtta kategorier; produkter, naturbild, diagram, människor, 
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storstad, rekvisita, alternativa energikällor och porträtt. Kategorierna fungerar som 

samlingsnamn av de ord som användes för att beskriva bilderna. Till exempel så består 

kategorin produkter av bilderna som beskrevs med orden pappersprodukt, fordon, telefon, 

kläder och elektroniska produkter, eftersom varje företag i undersökningen producerar olika 

typer av produkter. Se bilaga 2. Kategorinamnen har vi själva skapat med utgångspunkt att de 

ska vara möjligt att jämföra utvecklingen av de denotativa kategorierna med de konnotativa 

kategorierna. Till den konnotativa delen av bildanalysen skapades nio stycken kategorier. De 

nio kategorierna är; medkänsla, innovation, fridfullhet, skapande, glädje, kunskap, 

funktionalitet, provocerande samt förtroende. De konnotativa kategorierna består av 

samlingsnamn för de ord som användes för att förklara känslorna bilderna gav. Kategorierna 

skapades utifrån de tre perspektiven etos, patos och logos för att möjliggöra en bedömning av 

företagens bakomliggande tanke med valet av bilder i CSR-rapporterna. Bilderna som 

studerats tillhör både denotativa och konnotativa kategoriseringar, till exempel kan en bild på 

ett skrattande barn tillhöra kategorierna människor, glädje och medkänsla.  Tabell 1.1 ger en 

övergripande bild av kategorierna och dess indelning. 

 

Tabell 1.1 

Semiotisk bildanalys 

Denotativa bilder 

Produkter 

Naturbild 

Diagram 

Människor 

Storstad 

Rekvistia 

Porträtt 

Alternativa 
energikällor 

Konnotativa bilder 

Etos 

Innovation 

Skapande 

Glädje 

Funktionalitet 

Förtroende 

Patos 

Medkänsla 

Fridfullhet 

Provocerande 
bilder 

Logos 

Kunskap 
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Resultaten fördes sedan in i två diagram, ett för de denotativa bilderna och ett för de 

konnotativa bilderna. Därefter skapades ett diagram över hur antalet bilder och antalet sidor i 

CSR-rapporter har förändrats under de tre åren. Sedan beräknades medeltalet av antal bilder 

per sida för de tre åren och ett diagram gjordes utifrån resultatet. Efter att resultatet samlats in, 

bearbetats och presenterats i diagram gick arbetet vidare med att ställa resultatet emot den 

teori som samlats in till studien samt en analys av resultatet. 

3.4 Metodkritik 

Risken med en jämförande design är att alla företag är olika, vilket även förstärks av att 

företagen i undersökningen är verksamma inom olika branscher. Generaliseringarna som blir 

vid ett jämförande av företagen kan därför anses mindre trovärdiga (Esaiasson et al., 2012).  

Något som kan ha påverkat undersökningen är våra privata associationer rörande 

bilderna. Även då problemet hållits i åtanke under undersökningens gång är det svårt att 

bortse helt ifrån sina egna personliga associationer.(Cornell, 1982) Således finns risken att 

kategorierna i undersökningen inte är talande för en större population. Vid skapandet av 

kategorier och kategorinamn finns risken att våra egna preferenser kan ha influerat skapandet. 

Kategorinamnen kan komma att färga läsningen eftersom det är utefter våra egna tolkningar 

de ha skapats. Läsaren borde ha i åtanke att kategorinamnen är samlingsnamn av de 

underkategorier bildanalysen gav, dessa underkategorier kan ses i bilaga 2 och bilaga 3.  

Undersökningen är gjord utifrån de tio största aktiebolagen år 2011. Risken finns att de 

företag som var störst 2011 inte var lika stora år 1999 och 2005 vilket kan innebära att deras 

CSR-rapportering varit anpassad efter dåvarande storlek. Ett stort företag kan tänkas ha mer 

omfattande rapportering än ett mindre då större företag har mer krav ifrån omvärlden. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt av uppsatsen kommer resultaten av vår undersökning att presenteras. Empirin 

är uppdelad i tre delar. I den första delen kommer de kvantitativa resultaten framställas. I den 

andra delen kommer den denotativa delen presenteras, följt med en presentation av den 

konnotativa delen. 

4.1 Kvantitativa förändringar 
Diagram 1.1 visar hur både antalet bilder och antalet sidor har ökat i CSR-rapporterna mellan 

de aktuella åren. På X-axeln visas de tre undersökta årtalen och på Y-axeln visas antalet, de 

två staplarna visar sedan antalet bilder och antalet sidor. I figur 1.1 syns det att omfattningen 

av CSR-rapporter har ökat under de tre undersökta åren.  

 

 

1.1 Kvantitativa förändringar 

Diagram 1.1 visar att antalet sidor i CSR-rapporterna har ökat och även antalet bilder i CSR-

rapporterna. År 2011 använder 10 stora företag 541 sidor och 489 bilder för att presentera sitt 

CSR-arbete, till skillnad ifrån år 1999 då samma företag använde sig av 144 sidor och 222 

bilder. 

Vid år 1999 användes 1,54 bilder på per sida CSR-rapporten, år 2005 användes 0,96 

bilder på varje sida och år 2011 användes 0,90 bilder på varje sida. Således har antalet bild per 

sida minskat över tid, se figur 1.2 nedan. X-axeln visar åren mellan 1999 och 2011 och Y-

axeln visar antalet bilder per sida.  
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1.2 Antal bilder per sida 

4.2 Denotativa bilder 

I diagram 1.3 visas reslutat från den första delen av bildanalysen, den denotativa delen. I 

stapeldiagrammet kan skillnader och likheter mellan de olika åren studeras. På diagrammets 

Y-axel visas procentsatsen av det totala antalet bildmotiv i CSR-rapporterna och på X-axeln 

syns de olika bildkategorierna. Staplarna för ”1999” utgör från varje kategori sammanlagt 

100% 

 

 

1.3 Denotativa bilder 
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4.2.1 Produktbilder 

Den första kategorin är produkter, kategorin består av bilder som visar företagets produkter. 

Bilderna nedan är exempel på detta.  

 

1.1 Produktbild                    1.2 Produktbild 

Bild 1.1 är tagen ifrån Electrolux Substainability Report 2005 och i bilden syns en produkt, en 

dammsugare i hemmamiljö. Bild 1.2 är tagen ifrån Ericssons Annual Report 1999 och visar 

endast företagets produkt. Bilder på produkter har minskat sedan år 1999, vid detta årtal 

bestod cirka 25 % av alla bilder i CSR-rapporterna av bilder på produkter. År 2005 minskar 

kategorin kraftigt till 16 % av alla bilder för att sedan öka igen till 20 % år 2011.  

4.2.2 Naturbilder 

Kategorin naturbilder visar bilder på miljö och växter. Naturbilderna utgjorde år 1999 12 % 

för att sedan öka till 14 % år 2005, därefter gick antalet naturbilder ner och utgjorde år 2011 

9% av det totala antalet bilder i CSR-rapporterna. Kategori består även utav bilder som har 

natur som bakgrund. Exempel på naturbild som endast innehåller natur är bild 1.3 som är 

tagen ifrån SCA Hållbarhetsredovisnings rapport 2011. I det andra exemplet, bild 1.4, kan vi 

se fin natur samt människor, även denna bild är klassad som en naturbild och bilder är tagen 

ifrån TeliaSonera CSR Report år 2005. 

 

 

 

 

 

1.3 Naturbild                  1.4 Naturbild 
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4.2.3 Diagram 

Diagram är störst av de denotativa kategorierna och har även ökat mellan de aktuella åren. 

Ökningen har skett successivt med en ökning på 2 procentenheter mellan åren 1999 och 2005 

och en ökning med 4 procentenheter mellan åren 2005 och 2011. Idag utgör de diagrammen 

en knapp tredjedel av det totala antalet bilder som använts i CSR- rapporterna. I kategorin 

ingår alla former av diagram, framförallt har företagen använt sig av stapel och cirkeldiagram, 

tabeller är inte en del av kategorin. Bild 1.5 som är tagen ifrån Volvo AB Environmental 

Report 1999 visar ett diagram som finns i de flesta av rapporterna. Bild 1.6 visar exempel på 

hur en världskarta kan användas för att informera om företagets verksamhet, bilden är tagen 

ifrån Electrolux Substainability Report 2005. Båda dessa bilder är exempel på vilka bilder 

som räknas till kategorin diagram. 

 

 

 

1.5 Diagram     1.6 Diagram 

4.2.4 Människor 

Kategrin människor har vuxit för varje år. År 1999 bestod 21 % av alla bilder i CSR-

rapporterna av bilder på människor, kategorin ökade med 2 procentenheter till år 2005 för att 

år 2011 öka ytterligare till 26 % . Kategorin innehåller bilder på människor både i Sverige och 

utomlands. Alla bilder med människor har räknats med bortsett från de bilder som är tagna 

som porträtt. Det första exemplet nedan, bild 1.7, visar en närbild som är tagen ur SCA:s 

Miljöredovisnings rapport år 1999. Bild 1.8 är ett exempel på den mest förekommande bilden 

i kategorin; människor som befinner sig på vad som ser ut att vara en arbetsplats, bilden är 

tagen ifrån Vattenfalls CSR Report 2011. Det tredje och fjärde exemplet är bilder på 

människor i andra länder än Sverige. Bild 1.9 kommer ifrån Volvo AB:s CSR and 

Substainability Report 2011 och bild 1.10 är tagen ifrån H & M:s Conscious Actions 

Substainability Report 2011.  

1.7 Människor          1.8 Människor        1.9 Människor                      1.10 Människor 
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4.2.5 Storstad 

Kategorin storstad minskade marginellt mellan 1999 och 2005 för att därefter minska med 4 

procentenheter fram till år 2011. År 2011 utgjordes 7 % av alla bilder av storstadsbilder. 

Bildmotiven varierar eftersom städerna och arkitekturen sett annorlunda ut under de olika 

årtalen. Bild 1.11 är ett typexempel på en storstadsbild, liknande bilder återkommer i ett 

flertal rapporter med eller utan människor och produkter i bilden, bilden är tagen ifrån SCA:s 

Hållbarhetsredovisnings rapport från år 2011. 

 

 

 

 

1.11 Storstad  

4.2.6 Rekvisita  

Kategorin rekvisita är den minsta kategorin i undersökningen. I kategorin finns de bilder som 

endast visar objekt, till exempel en symaskin, frukt eller ett djur. Eftersom de undersökta 

företagen kommer från olika branscher visar de upp olika typ av rekvisita, till exempel visar 

H&M upp en symaskin medan SCA visar upp container. Exempel på vad som finns i 

kategorin är bilderna nedan. Bild 1.12 kommer ifrån SCA:s Hållbarhetsredovisnings rapport 

från år 2011 och bilden visar frukt i närbild, bild 1.13 är tagen från SCA:s Miljöredovisning 

från året 1999, bilden visar en piltavla. Under år 1999 bestod endast 0,7 % av alla bilder i 

CSR-rapporterna av bilder med rekvisita, under år 2005 ökade detta procenttal till 1,4 % men 

sjönk igen år 2011 till 1,1%. 

 

  

 

 

1.12 Rekvisita       1.13 Rekvisita  
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4.2.7 Alternativa energikällor 

Alternativa energikällor är en liten kategori. Under alternativa energikällor finns bilder som 

innehåller vindkraft, vattenkraft samt solenergi. Kategorin har ökat marginellt under de tre 

åren. År 1999 utgjorde endast 0,4 % av alla bilder i CSR-rapporterna av bilder från denna 

kategori. Under år 2005 sjönk siffran till 0,2 % men kategorin ökade sedan till 1,6% år 2011. I 

bild 1.14 visas ett exempel på en bild i kategorin alternativ energikälla. Det är ett 

vindkraftverk som är i en uppbyggnadsfas, bilden är tagen från Vattenfalls CSR Report från år 

2011 och det är framförallt bildmotivet vindkraftverk som är återkommande i rapporterna. 

 

 

 

 

1.14 Alternativa energikällor 

4.2.8 Porträtt  

Den sista kategorin är porträtt, under denna kategori räknas samtliga bilder som porträtterar 

människor. År 1999 utgjorde porträtten 6 % av alla bilder och ökade sedan år 2005 till 7 %, 

därefter minskade kategorin igen till 4 % år 2011. Den generella stilen av porträtt är att 

porträttera människor framför vit och enkel bakgrund, som bild 1.15 som är tagen ur 

TeliaSoneras CSR Report från år 2005. En annan typ av porträtt som förekommer är de 

mindre formella, de kan till exempel ha en annan bakgrund eller ett porträtt när personen i 

bilden inte tittar in i kameran. Bild 1.16. är ett exempel på en bild som ser mer avslappnad ut, 

bilden är hämtad ifrån SCA:s Miljöredovisning från året 1999. 

 

  

 

 

 

1.15 Porträtt            1.16 Porträtt 



24 
 

4.3 Konnotativa bilder 
I diagram 1.4 syns resultatet för bildanalysens andra del, den konnotativa delen. På 

diagrammets Y-axel visas procentsatsen av det totala antalet bildmotiv i CSR-rapporterna. På 

X-axeln syns de olika bildkategorierna. Varje stapel visar ett varsitt år och varje år utgör totalt 

100 procent vardera.  

 

1.4 Konnotativa bilder 

4.3.1 Medkänsla 

I kategorin medkänsla ingår de bilder som ger känslan av att företaget engagerar sig och 

bidrar med resurser till utomstående parter. Exempel på bilder som räknats in i den här 

kategorin är bilderna 2.1 och 2.2.  

2.1 Medkänsla                                 2.2 Medkänsla 

Bild 2.1 är hämtad från Ericssons CSR Report från år 2011. Bilden ger känslan av att Ericsson 

arbetar för att ge barn i andra länder en utbildning, bilden associeras med medkänsla för 

omvärlden. Bilden 2.2 bilden är tagen ifrån Volvo AB:s Sustainability Report 2011. I bilden 

syns tydligt flertalet vindkraftverk i bakgrunden, framtill står en Volvolastbil parkerad. Bilden 
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ger intrycket att Volvo och miljöansvar hör ihop. Kategorin medkänsla har ökat från cirka 8 % 

år 1999 till 12 % år 2005 för att år 2011 utgöra 14 % av det totala antalet bilder i CSR-

rapporterna. Kategorin har därigenom nära dubblerats under de studerade åren och gått från 

att vara den minsta kategorin till den näst största.  

4.3.2 Innovation 

Kategorin innovation innefattar bilder som ger en känsla av nyskapande och även bilder som 

gestaltar byggnader och vägar. Bilderna ser många gånger inte äkta ut de ser ut att vara 

illustrationer av vad företagen i framtiden vill skapa.  

2.3 Innovation           2.4 Innovation 

Bild 2.3 är ett exempel på en bild som kategoriserats som innovativ. Bilden är hämtad från 

Volvo AB:s CSR and Substainability Report 2011. I bilden syns en till synes nybyggd bro som 

går högt över skogslandskapet. Bron ser ut att vara inklippt i bilden vilket ger känslan av att 

bron inte är byggd än, men kan komma att byggas i framtiden. Bild 2.4 är hämtad från 

Skanskas Substainable Development kapitel i deras Annual Report från år 2011 och visar en 

stor byggnad. Huset ger ett intryck av modernitet och nytänkande. Resultatet från 

undersökningen visar att andelen nyskapande bilder har legat på en relativt låg men stadig 

nivå. År 1999 bestod 7 % av alla bilder i CSR-rapporterna utav bilder i kategorin innovation, 

sedan har den siffran minska med cirka en procentenhet fram tills 2011.  

4.3.3 Fridfullhet 

Kategorin fridfullhet utgörs av till exempel bilder som visar somriga gröna miljöer med 

lekande barn och en strålande sol eller naturbilder som visar höst eller vintermiljöer. Bilderna 

gav en känsla av fridfullhet och harmoni. Se bilderna 2.5 och 2.6 nedan som exempel. 

2.5 Fridfullhet           2.6 Fridfullhet  
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Bild 2.5 visar en äng med blomstrande rapsblommor, i bakgrunden syns gröna träd och en 

klarblå himmel. Bilden känns varm och ger en fridfull känsla. Bild 2.6 är också en miljöbild 

som illustrerar ett isflak med en isbjörn ståendes i mitten, bilden ser kall och frisk. Bilderna är 

båda tagna från SCA:s Miljö- och socialt ansvars rapport från år 2005. Vad gäller resultatet 

för kategorin fridfullhet så har förändringen varit ojämn över de tre studerade åren. Mellan år 

1999 och 2005 ökade antalet miljöbilder med 2 procentenheter, för att till år 2011 minska med 

1,7 procentenheter, kategorin låg år 2011 på 10 %.   

4.3.4 Skapande 

Bilderna i kategorin skapande illustrerar en eller flera personer i arbete som kan kopplas till 

det aktuella företagets produktion. Bilder utan arbetande människor där enbart maskiner i 

produktionen är fotade är även de inräknade i kategorin. Bilderna ger känslan av att företagen 

skapar något och att de har en aktiv produktion. Bild 2.7 och 2.8 är exempel på detta. 

2.7 Skapande            2.8 Skapande  

Bild 2.7 visar en man uppe i en skylift. Baserat på de kläder mannen bär i kombination med 

att han är upphissad i en skylift ger bilden känslan av att mannen arbetar. I bild 2.8 syns en 

närbild tagen på en maskin från ett produktionsled. Bilden visar en arm från en maskin, armen 

lyfter något som ser ut att vara en del i en elektronisk produkt. Bild 2.7 är hämtad från 

Skanskas Substainable Development kapitel i deras Annual Report från år 2011 och bild 2.8 

från Ericssons CSR Report från år 2011. Produktionsbilderna har minskat från 15 % år 1999 

till 13% år 2005 och vidare ner till 11 % år 2011.   
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4.3.5 Glädje 

Bilderna i kategorin glädje visar leende och skrattande människor. Bilderna i denna kategori 

visar både personer som ser ut att vara anställda hos respektive företag men även människor 

som inte ser ut att arbete åt företaget utan enbart utstrålar glädje. Till denna kategori tillhör 

även bilder som ger en känsla av gemenskap och jämställdhet.  

2.9 Glädje                   2.10 Glädje 

Bild 2.9 visar ett runt bord med människor sittandes runt det. Samtliga människorna sitter 

framåtlutade och ser ut att trivas i varandras sällskap, både män och kvinnor sitter runt bordet. 

Bilden tagen ifrån Ericsson CSR Report 2011. Bild 2.10 är tagen från Skanskas Substainable 

Development kapitel i deras Annual Report från år 2011. De två personerna som bilden 

illustrerar ser ut att vara glada på sin arbetsplats. Kategorin har ökat från 8 % år 1999 till 13 % 

år 2011, resultatet var dock som högst år 2005 då kategorin utgjorde 15 % av det totala antalet 

bilder.  

4.3.6 Kunskap 

Kategorin kunskap innefattar bilder på information som förts in i olika typer av diagram. 

Bilderna ger känslan av en seriös framtoning. Bilderna är tydliga, enkla att förstå och ger ett 

intryck av att företaget har kunskap inom ämnet de presenterar.  

2.11 Kunskap              2.12 Kunskap 

Bild 2.11 visar ett stapeldiagram över energieffektivitet från Ericssons Sustainability Report 

2005. Bilden är tydlig och enkel att förstå och ger en bra överblick över ämnet. Bild 2.12 visar 

ett cirkeldiagram som är hämtad från Vattenfalls CSR Report från år 2011. Under samtliga 

studerade år har denna kategori varit den största. År 1999 bestod cirka 22 % av alla bilder av 

förklarande bilder, år 2005 var siffran 26 % och år 2011 ökade antalet till 27 %. 
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4.3.7 Funktionalitet  

Kategorin funktionalitet innefattar bilder som visar hur företagens olika produkter används. 

Till exempel visar H&M människor bärandes deras kläder, Skanska visar bebodda hus och 

Volvo visar lastbilar som kör genom landskap. Bilderna ger känslan av att företagens 

produkter är funktionella. År 1999 bestod 20% av alla bilder i CSR-rapporterna av bilder i 

funktionalitet kategorin. Denna siffra minskade dock år 2005 till 7% men år 2011 ökade den 

till 11%.  

Bild 2.13    Bild 2.14 

Bild 2.13 är tagen från Electrolux Sustainability Report från året 2005. Bilden visar ett kök 

och i mitten av bilden syns en kyl som är en av Electrolux produkter. Bilden visar hur 

företagets produkter passar in och används i vardagen. Bild 2.14 är hämtad från H & M:s 

Conscious Actions Substainability Report 2011 och visar tre modeller bärandes H&Ms 

produkter. Bilden visar hur kläderna kan bäras på ett snyggt sätt och hur de olika 

klädesplaggen kan kombineras med varandra.  
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4.3.8 Provocerande bilder 

Till kategorin provocerande bilder räknas alla typer av bilder som gav en känsla av 

provokation. En bild på sömmerskor i en lokal som väckte associationer till fattiga människor 

som arbetar hårt under dåliga förhållanden är ett exempel på provokativa bilder. Vidare tillhör 

även bilder som exempelbilden 2.15 denna kategori. Bild 2.15 ser ut att vara en trevlig bild 

som vid första anblick, därefter syns den stora fabriken i bakgrunden och känslan förändras. 

Bilden väcker irritation och fångar åskådarens uppmärksamhet. Den här typen av bilder har 

använts mycket sparsamt under alla de tre år vi undersökt. År 1999 utgjorde kategorin 0,7% 

och ökade sedan successivt för att år 2011 ligga på 1,4% . 

2.15 Provocerande bilder 

4.3.9 Förtroende 

Bilderna i kategorin förtroende visar välklädda personer, ofta i kostym. Personerna ger ett 

seriöst intryck antingen genom vad de gör i bilden eller genom att bilden är tagen som ett 

porträtt. Bild 2.16 visar en man klädd i kavaj, bilden är tagen snett framifrån, som ett klassiskt 

porträtt. Personen på bilden ser seriös ut, han ger en känsla av kontroll och auktoritet. Bilden 

finns i H & M:s Conscious Actions Substainability Report 2011. I bild 2.17 syns en kvinna i 

kavaj, hon ser allvarlig ut och skriver något på en tavla, på tavlan går även en tabell att ana. 

Bilden är hämtad från Volvo AB:s Sustainability Report år 1999. År 1999 utgjorde kategorin 

10 % för att sedan minska först till 7 % 2005 och sedan till 5 % år 2011. Kategorin har således 

näst intill halverats under de studerade åren. 

2.16 Förtroende     2.17 Förtroende 
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5. Analys 

5.1 Kvantitativa förändringar 
De empiriska resultaten visar att antalet sidor i CSR-rapporterna har ökat successivt mellan 

åren 1999, 2005 och 2011. Detta går i linje med vad Griffin (2008) menar om att CSR i 

dagsläget kan ta sig uttryck på flera sätt. När företagen har möjlighet att sprida ut sitt 

engagemang på fler områden kan det leda till att CSR-rapporterna blir mer omfattande. Även 

antalet bilder har ökat vilket kan tänkas vara en direkt följd av det ökade antalet sidor, men 

antalet bilder per sida har minskat fram tills 2011. Således har användningen av de visuella 

elementen minskat i förhållande till användningen av den verbala texten. Resultatet är 

överraskande då bildens betydelse i samhället har ökat (Aspers et al., 2004), vilket innebär att 

även användandet av bilder i CSR-rapporterna borde ha ökat. När CSR började 

uppmärksammas i media ökade intressenternas kunskap på området vilket ledde till högre 

krav på företagen, för att bemöta dessa krav utvecklade företagen CSR-rapporteringen 

(Grafström et al., 2008). När CSR-rapporteringen ökade innebar det att intressenternas 

kunskaper utökades ytterligare. Således skapas en koppling mellan CSR-rapportering och 

intressenters kunskap, de beror på varandra som bilden nedan visar.  

             

Företags CSR-rapportering påverkas av omvärlden, ett exempel på det är klimatfrågan. Under 

det första undersökta årtalet, 1999, hade debatten rörande klimatförändringar startas. Debatten 

gjorde avtryck i företagens CSR-rapporter då företagens viktigaste CSR-fråga var miljön 

(Grafström et al, 2008). Global Reporting Initiative (GRI) startades också upp under år 1999 

och många av de stora företagen använde sig av GRI:s riktlinjer när de rapporterade om sitt 

miljöarbete (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008). Våra empiriska resultat visar att 

naturbilderna är som mest återkommande i CSR-rapporterna år 2005. Detta kan tänkas vara 

en följd av de debatter och nya regler som togs fram kring sekelskiftet. Det är knappast troligt 

att CSR-rapporternas utformning anpassades direkt utan det skedde med en viss fördröjning. 

Således kan den stora användningen av naturbilder år 2005 tänkas vara en följd av de 

revideringar som ägde rum kring sekelskiftet. Antagandet kan styrkas med att användningen 

Företagens CSR-
rapportering 

Intressenternas 
CSR-kunskaper 
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GRI:s riktlinjer ökade mycket fram tills år 2005 då 750 svenska företag redovisade utifrån 

dessa riktlinjer (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008). 

5.2 Den denotativa och konnotativa förändringen  
Tabell 1.2 visar ökningen och minskningen av de denotativa samt konnotativa kategorierna 

mellan åren 1999 och 2011. I det över fältet syns de kategorier som ökat och i det under fältet 

de som har minskat. Vidare syns de denotativa kategorierna till vänster i tabellen och de 

konnotativa till höger.  

 Denotativa 

bildmotiv 

Procentuell 

förändring  

 Konnotativa 

bildmotiv 

Procentuell 

förändring  

Ökning ↑ Diagram + 6 %  Medkänsla + 6,4 % 

 Människor + 5,3 %  Glädje + 5,2 % 

 Alternativa 

energikällor  

+ 1,2 %  Förklarande bilder + 5,1 % 

 Rekvisita + 0,4 %  Provocerande bilder + 0,8 % 

 -   Fridfullhet + 0,5 % 

Minskning 

↓ 

Produkt -4,6 %  Funktionalitet - 8,9% 

 Storstad -4%  Förtroende -5% 

 Naturbild -2,7%  Skapande -3,4% 

 Porträtt -1,6%  Innovation -0,6% 

1.2 Tabell över de denotativa och konnotativa kategoriernas förändring 

Tabell 1.2 ger en översikt på hur användningen av visuella element har förändrats mellan de 

undersökta åren. En bild med samma motiv kan frambringa olika känslor hos åskådaren 

beroende på motivet och hur bilden är tagen (Cornell, 1982). Resultatet från vår undersökning 

visar att den denotativa kategorin människor har haft samma utvecklingskurva som den 

konnotativa kategorin glädje. Därför finns det anledning att tro att bilder som gestaltar 

människor år 2011 gav en känsla av glädje, eftersom som dessa kategorier har haft samma 

utvecklingskurva. Den denotativa kategorin som har ökat mest är diagramkategorin samtidigt 

som den motsvarande konnotativa kategorin kunskap har ökat. Kategorierna under 

konnotativa bildmotiv har inte förändrats lika mycket som de denotativa bildmotiven. Enligt 

Hooghiemstras (2000) legitimitetsteori förändras samhällets normer och företagen måste 

anpassa sig efter dem. De denotativa kategorierna är mer oföränderliga än de konnotativa 
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kategorierna, med andra ord förändras inte bildens innehåll lika mycket som känslan bilden 

ger. Det kan således betyda att objektet i bilden är det samma men bilden ger en annan känsla. 

Därför är det relevant att analysera de konnotativa kategorierna då de har förändrats mest och 

det är även de bilderna som företagen kan ändra för att kunna påverka till exempel sin image. 

5.3 Etos, patos och logos-grupperna 
Griffin (2008) påstår att företag ägnar sig åt den typ av CSR-arbete som är lättast för 

intressenterna att ta till sig. Griffins teori stöds även av legitimitetsteorin som förklarar 

orsaken till företags CSR-engagemang. Legitimitetsteorin säger att ett företags överlevnad är 

beroende av att hålla sig inom gränserna och normerna i samhället. Dock ändras gränser och 

normer i samhället med tiden och då måste företagen anpassa sina CSR-rapporter efter de nya 

normerna (Hooghiemstra, 2000). Utifrån Hooghiemstras (2000) teori är det rimligt att tro att 

företagen anpassar innehållet i sina CSR-rapporter efter samhällets normer för att fortsätta 

vara legitima. Således torde även de visuella elementen i CSR-rapporterna, till en viss grad, 

reflekterar normerna i samhället. För undersöka förändringen i de visuella elementen har en 

analys gjorts av bilderna utifrån de tre perspektiven etos, patos och logos.  

Etos, patos och logos symboliserar de medel som företagen kan använda sig för att 

påverka åskådarna genom bilder i CSR-rapporterna. Etos skapar en ”vi-känsla” som 

åskådaren kan identifiera sig med. Vidare skapar etos den känsla som företaget vill förmedla 

till sina intressenter, vilket är starkt förknippat med företagens försök att påverka sin image 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). Utav de nio konnotativa bildkategorierna i den här 

undersökningen tillhör, enligt oss, fem av dem etos. Kategorierna är innovation, skapande, 

glädje, funktionalitet samt förtroende. Det kategorier har gemensamt är att de på ett eller 

annat sätt förmedlar en känsla om vad företaget arbetar med och med vilken framtoning. 

Kategorin innovation visar att företaget är framtidsorienterat. Kategorin skapande visar vad 

företaget arbetar med samt ger det oss en känsla av hur det ser ut på arbetsplatsen samt vilken 

typ av stämning det är där. Bilder som ligger under kategorin glädje skapar en stark ”vi-

känsla”, dessa bilder visar hur ett företag vill att åskådaren ska se dem. Människor får en 

generell positiv attityd om de ser bilder med glada människor (Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

Bilder som ger intrycket av funktionalitet är förknippat med företagets produkter och 

marknadsföring, företaget visar åskådaren vilka produkter eller tjänster de producerar. Den 

sista kategorin som tillhör etos är förtroende, denna typ av bild visar vilken framtoning 

förtaget vill ge. Dessa typer av bilder förekom när till exempel styrelsen eller VD:n 

presenterades i CSR rapporterna.  
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Patos-bilder används för att väcka starka känslor hos åskådarna för att få dem att reagera 

och agera (Persson, 2010). Dessa bilder kan även väcka ett intresse hos åskådaren som 

kommer stanna upp och analysera bilden (Von Bonsdorff, 2010). Kategorierna som enligt oss 

tillhör patos är medkänsla, fridfullhet samt provocerande bilder. Kategorin medkänsla ligger 

på den tunna linjen mellan etos och patos, bilderna påverkar företagets image, men de kan 

även uppröra och väcka känslor hos åskådaren. Kategorin medkänsla tillåter åskådaren att 

skapa känslor som kan få de att vilja agera. Bilder som ger ett intryck av fridfullhet tillhör 

även de patos. Denna kategori kan ge företaget en ”vi-känsla” men trots det anser vi att 

kategorin tillhör patos eftersom dessa bilder kan väcka starka känslor hos individen. Vi anser 

att en fridfull miljö får oss att må bra och ger åskådaren en känsla av hopp eller väcker en 

strävan efter att skapa en bättre miljö. Den sista kategorin som ligger under patos är 

provocerande bilder. Bilder som finns under denna kategori är bilder som kan uppröra 

åskådaren, så som en skog som bli skövlad, en krockad bil eller en tillsynes dåligt behandlad 

anställd. 

Logos talar till människans förnuft, bilderna upplyser och undervisar åskådaren 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). Under logos finner vi kategorin kunskap, vars bilder 

undervisar läsaren genom diagram och andra informativa bilder. 

I figur 1.5 nedan ser vi hur de tre grupperna etos, patos och logos har förändrats under åren 

1999, 2005 samt 2011. 
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I diagram 1.5 syns det att etos-gruppen har minskat från år 1999 till 2011. År 1999 bestod 61 

procent av alla bilder i CSR-rapporterna av bilder från gruppen etos medan år 2011 bestod 

CSR-rapporterna av 48 procent etos. Trots att siffran har minskat mellan dessa år är etos den 

största gruppen i jämförelse med logos och patos. En förklaring till att etos-gruppen är störst 

är att företagen försöker skapa en “vi-känsla”. Denna “vi-känsla” styrker företagens goda 

image vilket är en förutsättning för ett företags framgång (Hooghiemstra, 2008). Något som 

måste hållas i åtanke är att även CSR-engagemang i sig ger en god image. Således försvåras 

analysen av de olika gruppernas påverkan på företagets image då det är svårt att avgöra om 

det är bilden i sig eller CSR-arbetet i helhet som skapar den goda imagen.  

Hooghiemstra (2000) menar att företag rapporterar om CSR för att stärka sin image och 

legitimitet. Bilder som innefattas av etos hjälper åskådaren att bilda sig en uppfattning om 

företaget därmed kan företaget behålla eller förstärka sin image och legitimitet. Även bilder 

från gruppen patos kan hjälpa företagen att upprätthålla sin legitimitet, då företagen måste 

visa medborgarna att deras värderingar gå i linje med de värderingar samhället har (Gray et. 

al., 1996). Om ett företag visar bilder som provocerar åskådaren genom att trycka på ömma 

punkter, så som fattigdom eller barnarbete, kommer åskådaren tolka att företaget delar samma 

uppfattning i ämnet och att de således är legitima.  

Trots vikten av att skapa sig en god image har etos-gruppen minskat mellan åren 1999 

och 2011. Mellan åren 1999 och 2005 minskade etos-gruppen med 12 procent för att sedan 

minska med ytterligare en procent mellan år 2005 och 2011. Förändring mellan åren 1999 och 

2005 kan ha berott på företagens ändrade fokus, istället för att försöka skapa en ”vi-känsla” 

försökte företaget väcka åskådarens känslor med hjälp av patos-bilder. Detta utesluter inte att 

företagen fortfarande försöker förstärka sin image, utan att de gör det genom andra typer av 

bilder. Som diagram 1.5 visar har patos-bilder ökat under de tre åren. Från att patos-gruppen 

utgjorde cirka 17 procent av alla bilder i CSR-rapporterna år 1999, till 25 procent år 2005 och 

2011. Patos-bilder ger CSR-rapporterna en annan karaktär eftersom de bilderna är till för att 

påverka åskådaren. Till exempel har kategorin provocerande bilder vuxit, den kategorin var år 

1999 nästan obefintlig men år 2011 hade den ökat, även då det endast ökade med omkring en 

procent. En anledning till att patos-gruppen har ökat kan vara för att vi idag lever i ett 

bildsamhälle där vi ständigt kommer i kontakt med visuella element och för att kunna sticka 

ut ifrån mängden måste bilderna väcka vårt intresse vid första anblick. 
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Logos-gruppen har också ökat under åren, år 1999 bestod cirka 21 procent av alla bilder utav 

logos, år 2005 var denna siffra 26 procent för att sedan öka med en procent till år 2011. 

Ökningen av logos-gruppen visar på att företagen vill upplysa och undervisa läsaren. 

Ökningen kan bero på att företagen vet att läsaren är mer utbildad i ämnet och därför ger dem 

mer konkret information. Bland annat påpekar Grafström et. al (2008) att fler människor har 

blivit mer utbildade i ämnet CSR genom spridningen av information via media. En annan 

faktor som kan ha bidragit till ökningen av logos-gruppen i CSR-rapporter är finanskrisen 

som ägde rum under åren 2008 och 2009. En ny debatt om vad företagens ansvar egentligen 

omfattar startades, från att ett företags CSR handlade om miljö och mänskliga rättigheter till 

att handla om ansvar för samhällets ekonomi (Horrigan, 2011). Detta kan ha drivit företagen 

till att använda sig av fler konkreta diagram och tabeller för att ge läsaren en seriös och enkel 

överblick över sitt CSR-arbete. 

Figur 1.5 visar att etos, patos och logos-grupperna har har nästan identiskt resultat för år 

2005 och 2011. Observationen är intressant då det skulle kunna tyda på att en viss ”typ” av 

bilder i CSR- rapporter har blivit utformade och standardiserade. 

6. Slutsats 

För att svara på vårt syfte och problemfrågeställning utgår denna slutsats från vår tidigare 

ställda fråga; hur har användandet av visuella element i CSR-rapporter förändrats under det 

senaste decenniet? 

All forskning på området tyder på att bildens betydelse samt ämnet CSR har genomgått en 

stor utveckling det senaste decenniet. Resultatet från vår undersökning visar att antalet sidor i 

företagens CSR-rapporter har ökat i takt med det ökade intresset från företagens intressenter. 

Vidare visar undersökningen att antalet använda bilder per sida i företagens CSR-rapporter 

har minskat under samma tidsperiod. Aspers et.al. menar att bilden torde användas mer i takt 

med dess utveckling, således frångår vårt resultat tidigare teorier. Utifrån dessa resultat väcks 

en tanke rörande huruvida företagen har en bristfällig kunskap vad gäller visuella element 

som verktyg i CSR-rapporter, eller att det är teorierna bakom bildanvändningen som inte är 

helt applicerbara på samhället idag. 

Bilder från gruppen etos skapar trovärdighet och en ”vi-känsla” i CSR-rapporterna, vilket är 

en förutsättning för att företagens CSR-rapporter ska kunna påverka företagets image. Det kan 

således anses häpnadsväckande att användningen av etos-bilder har minskat från år 1999 till 

år 2011 när företagsimage samtidigt blir allt viktigare. Slutsatsen är att företagen använder sig 
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av de andra grupperna för att göra ett intryck och stärka sin image, då resultaten i 

undersökningen visar att grupperna patos och logos har ökat mellan år 1999 och 2011. Logos-

bilder används för att frambringa logik på komplexa områden. Under det senaste decenniet 

har företagens intressenters kunskap på området CSR ökat. Kunskap är en förutsättning för att 

kunna tillgodogöra sig den information som ges i diagram, således anses det rimligt att 

gruppen logos har ökat. Även gruppen patos har ökat mellan de undersökta åren. Detta är 

intressant då det inte finns någon framtagen teori som tyder på patos-bilder torde vara ett 

effektivare verktyg för att påverka människor år 2011 än det var år 1999.  

Resultatet i undersökningen visar även att en fördröjning mellan förändringen av samhällets 

normer rörande CSR och företagens anpassning efter de nya normerna föreligger. I slutet av 

90-talet skedde en världsomfattande förändrig vad gäller synen på företags miljöpåverkan på 

grund av ökade klimatförändringar. Resultatet i vår undersökning visar dock att användningen 

av bilder med miljöperspektiv i CSR-rapporterna var större år 2005 än vad det var 1999. 

Följaktligen kan en fördröjning mellan samhällets förändrade normer och företagens 

anpassning efter dessa normer vad i CSR-rapporterna skönjas. Vidare visar resultatet från 

undersökningen en ökning av bildkategorin diagram har ägt rum mellan de undersökta åren. 

Ökningen mellan år 1999 och 2005 kan framförallt kopplas till samhällets ökade kunskaper 

om CSR. Mellan år 2005 och 2011 ökade kategorin diagram ytterligare. Ökningen kan vara 

en följd av den finanskris som ägde rum åren 2008 och 2009 vilket ökade kraven på 

företagens ekonomiska ansvar i samhället, då företagen vill visa upp enkla konkreta siffror för 

läsaren. Utifrån den fördröjning som visat sig tidigare mellan samhälle och CSR-

rapporteringen kan således slutsatsen dras att vi framöver med ganska hög sannolikhet 

kommer att se en bildanvändning i CSR-rapporterna som utformats för att bemöta det nya 

kravet på företagens ekonomiska ansvar.  

Det resultat som indelningen etos, patos och logos visade är att etos minskar medan patos och 

logos ökar. Etos, patos och logos är baserade på de konnotativa kategorierna och således är 

bildernas motiv inte är inräknade i denna grupp. Vårt resultat visar på att de denotativa 

kategorierna inte har ändrats i samma utsträckning som de konnotativa bilderna. Vi kan 

utifrån vår undersökning fastställa att motiven i bilderna, den denotativa delen av 

undersökningen, har varit relativt oförändrade. Samtidigt har den konnotativa delen, känslan i 

bilden, genomgått en avsevärt större förändring. Detta konstaterande skapar förändringen 

mellan etos, patos och logos som är ännu mer relevant. Den största skillnaden mellan 

grupperna etos, patos och logos äger rum mellan år 1999 och 2005 då etos minskade med tolv 
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procentenheter, patos ökar med cirka åtta procentenheter och logos ökar med cirka 5 

procentenheter. Dock så visar resultatet att grupperna inte har förändrats i samma utsträckning 

mellan år 2005 och år 2011, dessa år har nästintill identisk resultat. Slutsatsen som framträder 

är att känslan bilderna ger i CSR-rapporterna åren 2005 och 2011är lika och således finns det 

anledning att tro att en standardiserad CSR-rapport har utformats under de senaste åren. 

Denna slutsats ger företag en möjlighet att undersöka huruvida associationerna som bilderna i 

deras CSR-rapporter ger liknar andra företags. Detta gör att företagen kan välja huruvida de 

vill utforma en CSR-rapport som följer standardiseringen eller om de vill utforma en CSR-

rapport som skiljer sig från andra företags. Då vi lever i ett samhälle där vi ständigt exponeras 

för visuella element är det viktigt för företagen att sticka ut. För att möjliggöra framtagningen 

av en unik och intresseväckande CSR-rapport är det avgörande att besitta kunskap om hur 

andra företag utformar sina CSR-rapporter. 
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7. Förslag till vidare forskning 
Vår undersökning visar att företag använder sig av bilder från de tre grupperna etos, patos och 

logos i CSR-rapporteringen. Vilket innebär att de ämnar att använda bilden på ett optimalt sätt 

för att få så stor verkan av bildverktyget som möjligt. Det går också att skönja en 

standardisering vad gäller användandet av de tre grupperna. För vidare forskning skulle det 

vara intressant att studera hur företagen väljer att placera bilderna från etos, patos och logos i 

sina CSR-rapporter. Går det att finna en standardisering även vad gäller placeringen av 

bildgrupperna och hur ser den standardiseringen i så fall ut.  

Denna undersökning har enbart fokuserat på svenska företag och deras CSR-rapporter. En 

komparativ studie med fokus på ett annat land eller ur ett internationellt perspektiv skulle vara 

högst begärlig. En sådan studie skulle kunna studera om de stora internationella företagen 

följer samma mönster när de rapporterar om CSR, eller om var land har sitt unika sätt. 

  



39 
 

8. Källförteckning 
 Aspers, P, Fuehrer P, Sverrisson Á, (2004), Bild och samhälle- visuell analys som 

vetenskaplig metod, Studentlitteratur AB, Lund 

 BBC News, (1999), The company file Ford buys Volvo cars, 1999-01-28 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/264506.stm, besökt 2012-11-30 

 Bergström, (2004), Effektiv visuell kommunikation, Carlsson Bokförlag, Stockholm. 

 von Bonsdorff, J, (2010)Bilden som upprör, UR 

http://www.ur.se/Produkter/162135-UR-Samtiden-Bildens-betydelse-Iconoclash-bilder-

som-uppror, besökt 2013-01-06 

 Breitbarth, Harris & Insch, (2009), Pictures at an exhibition revisited; Reflections on a 

typology of images used in the construction of corporate social responsibility and 

sustainability in non-financial corporate reporting, Journal of Public Affairs J. Public 

Affairs, Wiley Online Library.  

 Carlsson & Koppfeldt, (2008), Visuell retorik, Liber AB, Slovenien 

 Cornell, P (1982) Bildanalys: teorier, metoder, begrepp, 3 uppl, Gidlund, Stockholm 

 Esaiasson. P, Gilljam. M, Oscarsson. H, Wängnerud. L, (2012) Metodpraktikan, konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 

 European Commission, (2011), A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social 

Responsibility, European Commission, Brussels 

 Flening. B, (1999) Årsredovisningslagens miljökrav – en handbok för revisorer och 

ekonomichefer, Ekerlids förlag, Stockholm 

 Grafström, M, Götheberg, P, Windell, K (2008), CSR: Företagsansvar i förändring, 

Författarna och Liber AB, Malmö  

 Gray. R, Owen. D & Adams. C, (1996), Accounting & accountability – changes and 

challenges in corporate social and environmental reporting, Prentice Hall Europe, Essex 

 Griffin, (2008), New strategies for reputation management, MPG Books Ltd Cornwall, 

Slovenien 

 Hinn & Rossling, (1994), Företags identitet, Liber- Hermods AB, Kristianstad 

 Hooghiemstra. R, (2000), Corporate Communication and Impression Management: New 

Perspectives Why Companies Engage in Corporate Social Reporting, Journal of Business 

Ethics, Vol. 27, No. 1/2, Business Challenging Business Ethics, pp. 55-68, SpringerStable 

 Höög, V, (2010)Bilden som vetenskapligt verktyg, UR, http://www.ur.se/Produkter/162132-

UR-Samtiden-Bildens-betydelse-Bilden-som-vetenskapligt-verktyg, besökt 2013-01-06 

http://www.ur.se/Produkter/162135-UR-Samtiden-Bildens-betydelse-Iconoclash-bilder-som-uppror
http://www.ur.se/Produkter/162135-UR-Samtiden-Bildens-betydelse-Iconoclash-bilder-som-uppror
http://www.ur.se/Produkter/162132-UR-Samtiden-Bildens-betydelse-Bilden-som-vetenskapligt-verktyg
http://www.ur.se/Produkter/162132-UR-Samtiden-Bildens-betydelse-Bilden-som-vetenskapligt-verktyg


40 
 

 Horrigan, (2011), Corporate Social Responsibility in the 21st century, Edward Elgar 

Publishing Limited, Cheltenham 

 Höllerer, M, Jancsary, D, Meyer, R (2012), Ways of seeing: The Visual Re- 

Contextulization of corporate social responsibility, WU Vienna University of Economics 

and Business, Vienna 

 Larsson. L, (2008), Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3 uppl., Studentlitteratur AB, 

Lund 

 Lindberg & Åberg, (2004), Fotografisk bild- Medieboken, Liber AB, Stockholm 

 Meyer, R, (2004). Globale Managementkonzepte und lokaler Kontext. Organisationale 

Wertorientierung im österreichischen öffentlichen, WUV Universitätsverlag, Wien 

 Nilsson, T, (2009), 125 år med Corporate Social Responsibility, Center för 

Näringslivshistoria. Stockholm 

 Persson, A, (2010)Bildens betydelse, UR, http://www.ur.se/Produkter/162307-UR-

Samtiden-Bildens-betydelse-Intervju-Anders-Persson, besökt 2013-01-06 

 Pettersson, R, Svensson, G & Wearn, (2004), Bild och föreställning – om visuell retorik, 

Studentlitteratur AB, Lund 

 Renberg, B, (2007), Retorikanalys, Studentlitteratur AB, Lund 

 Styhre, A, (2010), Visual culture in organizations: Theory and cases, New York: 

Routledge, London 

 Squiecs C. (1989), The corporate year in pictures. In The Contest of Meaning Bolton R 

(ed.).207–218. Massachusetts Institute of Technology: Cambridge 

 Sveriges komunikatörer, 2012, Ökat intresse för CSR 

http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning--Fakta/Nyheter/2008/Okat-intresse-for-

CSR/, besökt 2013-01-06 

 TeliaSonera, (2012) , Annual reports, http://www.teliasonera.com/en/investors/reports-

and-presentations/annual-reports/, besökt 2012-12-12  

 Windell, K, (2006), Corporate Social Responsibility under Construction: Ideas, 

Translations, and Institutional Change, Uppsala University, Department of Business 

Studies, Uppsala 

 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, (2008), Röster om transparens och 

hållbarhetsredovisning, Studentlitteratur AB, Danmark 

 

 

http://www.ur.se/Produkter/162307-UR-Samtiden-Bildens-betydelse-Intervju-Anders-Persson
http://www.ur.se/Produkter/162307-UR-Samtiden-Bildens-betydelse-Intervju-Anders-Persson
http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning--Fakta/Nyheter/2008/Okat-intresse-for-CSR/
http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning--Fakta/Nyheter/2008/Okat-intresse-for-CSR/


41 
 

CSR-rapporter och årsredovisningar 

Electrolux AB 

Electrolux Substainability Matters 2011 

Electrolux Sustainability Report 2005 

Electrolux Environmental Report 1999 

Ericsson Telefonaktiebolaget LM 

Sustainability and Corporate Responsibility Report 2011 

Sustainability Report 2005 

Annual Report 1999 

Hennes & Mauritz AB 

Conscious Actions Sustainability Report 2011 

Corporate Social Responsibility Report 2005 

Annual Report 1999 

ICA AB 

The ICA Group's Annual and Corporate Responsibility Report 2011 

Rapport om etik och samhällsansvar 2005 

Annual Report 1999 

Skanska AB 

Annual Report 2011, kapitel Sustainable Development (separat rapport) 

Sustainability Review 2005 

Skanska Environmental Report 1999 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 

SCA Hållbarhetsredovisning 2011 

Miljö- och socialt ansvar 2005 

Miljöredovisning1999 

TeliaSonera AB 

Corporate Responsibility Report 2011 

CSR Report 2005 

Telia Annual Report 1999 

Sonera Annual Report 1999 

Vattenfall AB 

Corporate Social Responsibility Report 2011 

Corporate Social Responsibility 2005 

Annual Report 1999 
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Volvo AB 

The Volvo Group CSR and Sustainability Report 2011 

Sustainability Report 2005 

Volvo AB Environmental Report1999 

Volvo Personvagnar AB 

Volvo Personvagnar AB 2010/11Företagsrapport med hållbarhet 

Sustainability Report 2005 

Volvo Environmental Report 1999 
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Bilagor 

Bilaga 1 CSR-rapporternas bild- och sidantal 
 

Namn på företag Antal bilder  
1999 

Antal bilder 2005 Antal bilder 
2011 

Totalt antal 
bilder 

Volvo AB 60 66 95 221 

Ericsson Telefonaktiebolaget 
LM 

2 32 51 85 

Vattenfall AB 10 43 32 85 

Skanska AB 22 17 33 72 

Volvo personvagnar AB 60 66 45 171 

Hennes & Mauritz AB 9 25 106 140 

SCA, Svenska cellulosa 
Aktiebolaget 

50 68 72 190 

TeliaSonera AB 0 12 17 29 

Electrolux AB 9 46 36 91 

ICA AB 0 0 2 2 

Totalt 222 375 489 1086 

 

 

Namn på företag Antal sidor    1999 Antal sidor 2005 Antal sidor 
2011 

Totalt antal 
sidor 

Volvo AB 20 20 101 141 

Ericsson Telefonaktiebolaget 
LM 

1 44 48 93 

Vattenfall AB 6 86 40 132 

Skanska AB 16 12 23 51 

Volvo personvagnar AB 20 20 44 84 

Hennes & Mauritz AB 10 81 89 180 

SCA, Svenska cellulosa 
Aktiebolaget 

59 66 78 203 

TeliaSonera AB 0 42 45 87 

Electrolux AB 12 19 48 79 

ICA AB 0 0 25 25 

Totalt 144 390 541 1075 
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Bilaga 2 Denotativa bilder  
 

Tema Ord 1999 2005 2011 Procentuell 
förändring 

Produkter Pappersprodukt 12 17 4  

 Fordon 46 24 61  

 Elektronisk produkt 0 11 4  

 Telefon 0 5 14  

 Kläder 3 6 32  

 Elbil 0 0 4  

 Hus 6 7 9  

Summa   68 (24,7 %) 70 (16,5 %) 128 (20,1%) -4,6 % 

Naturbild Natur 27 42 32  

 Träd 7 19 30  

Summa  34 (12,4 %) 61 (14,4%) 62 (9,7%) -2,7% 

Diagram Världskarta 3 5 2  

 Diagram 64 107 192  

Summa  67 (24,4%) 112 (26,4%) 194 (30,4%) +6% 

Människor Människor 57 87 142  

 Utländska människor i 
utlandet 

0 10 24  

Summa  57 (20,7%) 97 (22,7%) 166 (26 %) +5,3% 

Storstad Stad 10 10 21  

 Bro 6 0 1  

 Väg 4 4 5  

 Inomhus 10 33 17  

Summa  30 (10,9%) 47 (11,1%) 44 (6,9%) -4% 

Rekvisita Frukt 0 0 2  

 Djur 0 6 3  

 Symaskin 2 0 1  

 Container 0 0 1  

Summa  2 (0.7%) 6 (1,4%) 7 (1,1 %) +0,4% 

Porträtt Porträtt 16 31 27  

Summa  16 (5,8%) 31 (7,3%) 27 (4,2%) -1,6 

Alternativa 
energikällor 

Alternativa energikällor 1 1 9  

Summa  1 (0,4 %) 1 (0,2%) 9 (1,6 %) +1,2% 

Total summa  275 (100%) 425 (100%) 637 (100 %)  
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Bilaga 3 Konnotativa bilder  
 

Tema Ord 1999 2005 2011 Procentuell 
förändring 

Medkänsla Ansvar i u-land 1 10 14  

 Ansvar miljö 8 12 27  

 Ansvar allmänt 7 16 15  

 Handikapp 0 0 1  

 Global känsla 7 17 41  

 Utmärkelser 0 1 5  

Summa  23 (7,7%) 56 (12,4%) 103 (14,1%) +6,4 

Innovation Innovation 15 19 20  

 Generationsskifte 6 11 19  

 Nybygd stad & 
infrastruktur 

1 2 11  

Summa  22 (7,4%) 32 (7,1%) 50 (6,8%) -0,6% 

Fridfullhet Skön & somrig 
känsla 

25 23 24  

 Frisk luft  2 28 46  

Summa  27 (9,1%) 51 (11,3%) 70 (9,6%) +0,5% 

Skapande Produktion 22 26 29  

 Personer i arbete 22 34 54  

Summa  44 (14,8) 60 (13,5%) 83 (11,4%) -3,4% 

Glädje Glädje 20 36 54  

 Gemenskap 4 18 26  

 Jämställdhet 1 11 19  

Summa  25 (8,4%) 65 (14,7%) 99 (13,56%) +5,16% 

Kunskap Informativa bilder 64 115 194  

Summa  64 (21,5%) 115(25,6%) 194 (26,6%) +5,1% 

Förtroende Seriös person 31 31 39  

Summa  31 (10,3%) 31 (6,9%) 39 (5,3%) -5% 

Funktionalitet Produkt i 
användning 

50 26 55  

 Interaktion med 
omvärlden 

10 7 27  

Summa  60 (20,1%) 33 (7,3%) 82 (11,2%) -8,9% 

Provocerande 
bilder 

Provocerande 
bilder 

2 6 10  

Summa  2 (0,7%) 6 (1,3%) 10 (1,44%) +0,74% 

Total summa  298 (100%) 449 (100%) 730 (100%)  

 


