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ABSTRACT 
 

 

 

Titel:  CSR möter svensk papperstidning – CSR i svensk dagspress 

2008. 

 

Författare:  Jennie Davidsson och Sebastian Westman  

 

Handledare:  Lennart Hast  

 

Examinator: Matts Skagshöj 

 

Typ av rapport: C-uppsats 

 

Ämne:   Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp 

 

Sektion:  Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad 2013 

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för medias roll i 

förmedlingen av begreppet CSR, corporate social responsibility. Med 

media menas i studien svensk papperstidning.   

 

Metod:  Diskursanalys kring CSR i svensk tryckpress, inspirerad av Michael 

Foucault och Norman Fairclough, applicerad på nyhetsartiklar. I 

studien används ordet diskurs som en förklaring till att nyhetstexter 

påverkar den sociala verkligheten. CSR innebär företags sociala 

ansvar, kring frågor om bland annat miljö, som går utöver vad lagen 

kräver. 

 

Slutsatser:  Analysresultatet visar att CSR i nästintill samtliga artiklar benämns 

synonymt med samhällsansvar, som alltså varit det mest 

dominerande området som behandlats i de artiklar som har 

analyserats. Det framkommer även att det finns skillnader i 

artiklarnas intertextualitet, beroende på vilken tidning de tillhör. När 

CSR har omskrivits negativt har det varit kopplat till kategorin 

affärsnytta. 

 

Nyckelord:  CSR, diskurs, diskursanalys, makt, media, svensk dagspress, 2008 
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1. INTRODUKTION 

Tre kronor i timmen är lönen för en textilarbetare som syr kläder åt H&M i Kambodja, 

en lön som ingen i Kambodja kan försörja sig på (www.svd.se, ”H&M anklagas för att 

betala slavlöner”). Flera av H&M:s konkurrenter har skrivit avtal som betyder att 

anställda i produktionsländer skall ha en så kallad levnadslön, vilket betyder en lön den 

anställda skall kunna försörja sig på. Dessa avtal kallas för Corporate Social 

Responsibility-aktiviteter (CSR) och innebär aktiviteter som företag och organisationer 

frivilligt sammanställer och arbetar med för att uppnå till exempel högre förtroende för 

ett varumärke. Skulle H&M skriva liknande avtal hade textilarbetarna inte behövt jobba 

sjuttio timmar i veckan för att kunna försörja sig.  

Det är ofta liknande skandaler målas upp i svensk press, till exempel att IKEA 

retuscherade bort kvinnorna ur sin möbelkatalog i Saudiarabien (www.svd.se, ”Kvinnor 

raderade i saudisk Ikeakatalog”), eller att Telia Sonera anklagas för mutor och 

penningtvätt i Saudiarabien. Skandalnyheterna handlar om att företagen gjort något 

som anses vara tvivelaktigt företagande. Vissa skandaler får rättsliga efterspel medan 

andra skandaler påverkar varumärket så negativt att varumärket måste skrotas. Att 

aktivt kommunicera sitt CSR-arbete skulle minska risken att företag och organisationer 

blir mål för journalisterna. 

Det är inte sällan som journalisterna själva använder ordet CSR när de skriver om 

tvivelaktigt företagande. Det råder dock en diskussion kring vad begreppet innehåller. 

Å ena sidan har företagen och organisationerna en uppfattning, å andra sidan har 

journalisterna en uppfattning. Alla är de med och påverkar hur vi, allmänheten, 

uppfattar och senare förstår CSR. Med bakgrund i denna diskussion om CSR och 

medias rapportering, ämnar vi se vilka ord svensk dagspress använder när de 

rapporterar om CSR. Texterna bidrar till vår uppfattning av verkligheten och påverkar i 

förlängningen vårt egna handlingsmönster. Detta är vad som kallas för en diskurs och 

därför kommer denna studie söka efter vilka ord som ingår i den diskurs som vi kallar 

för ”CSR i svensk press”. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Denna studie har för avsikt att undersöka på vilket sätt CSR som begrepp har använts i 

svensk media år 2008. (Med svensk media syftar vi i denna studie till svensk dagspress 

i form av papperstidningar.) I relation till detta kommer fokus även att ligga på hur 

media bidrar till skapandet av begreppets innebörd. Studien ämnar alltså öka 

förståelsen av den innebörd CSR har tillskrivits den svenska allmänheten via media. 
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Förhoppningen med denna undersökning är att resultaten skall kunna bidra till den 

tidigare och fortsatta forskningen kring CSR.  

Följande frågor skall genom studien besvaras: 

1. Hur ser nyhetsrapporteringen kring CSR ut i svensk dagspress 2008? 

2. Vilka ord förknippar svensk dagspress med CSR år 2008? 

Fråga ett är den övergripande forskningsfrågan, medan nummer två skall ses som 

komplementerande för att finna svar på den första.  

1.2 Avgränsning 

En av denna studies avgränsning bygger på McCombs (2006) bok som handlar om den 

makt medierna har över dagordningen, d.v.s. hur medierna påverkar allmänhetens syn 

av vad som är aktuellt. Som introduktionen om fallet kring H&M visar är det genom 

media vi får en bild av hur något ser ut. Oftast får vi även en tillhörande åsikt till detta, 

d.v.s. att något vinklas positivt eller negativt. Utifrån detta har vi valt att analysera 

nyhetsartiklar från svenska tidningar. Att studera artiklar från svensk tryckpress ansågs 

vara mest relevant då det är den mest historiskt dominerande nyhetsförmedlingen. 

Materialinsamlingen har i sin tur avgränsats till de två svenska dagstidningar som når 

flest personer: Svenska Dagbladet och Dagens Industri (www.ts.se). Då texter och 

diskurser alltid hänvisar till tidigare texter och diskursiva struktureringar (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:12) har en avgränsning gjorts till år 2008. Detta val har 

även baserats på tidigare forskning (se del 1.5 Tidigare forskning), som visar att 

begreppet CSR började användas som vedertaget begrepp i svensk press år 2008. 

Eftersom det är just text i form av tidningsartiklar som har valts för analys har 

metodvalet varit en diskursanalys inspirerad av två kända teoretiker: Michael Foucault 

och Norman Fairclough. Metod och teori kommer även att diskuteras kritiskt under del 

två (se 2.6 Kritisk diskussion).  

1.3 Disposition 

För att förenkla läsningen av denna studie följer här en kort introduktion till dess 

disposition. Uppsatsen är indelad i fyra delar; introduktion, teoretiska utgångspunkter, 

analys samt slutdiskussion.  

Del ett omfattar delar som ger läsaren en inblick i vad CSR är samt hur tidigare 

forskning sett ut, allt detta för att enkelt förstå relevansen för vår studie. Det ges också 

ett exempel på en verklig händelse i början av introduktionskapitlet för att kunna förstå 

hur CSR kan se ut i det faktiska samhället. 
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Del två behandlar vald teori och viktiga utgångspunkter för att kunna förstå 

fundamentet för uppsatsen. Centrala begrepp i denna del är diskurs, makt, 

diskursanalys med inspiration av Norman Fairclough och Michael Foucault, samt en 

del som förklarar den hermeneutiska ansatsen. Det förs efter dessa presentationer en 

kritisk diskussion för att medvetet presentera tankesätt och gjorda val. Till sist ges 

också en presentation av urvalet av empiriskt material. 

Del tre består av analys på tolv artiklar från Dagens Industri och Svenska Dagbladet. 

Här finns också en sammanställning av nyckelord som diskuteras och presenteras i en 

tabell, tillsammans med en diskussion kring analysresultat. 

Del fyra är en sammanfattning av hela uppsatsen där det ges utrymme för en 

övergripande bild av problemställning, teori, metod, analys och diskussion. Uppsatsens 

frågeställningar diskuteras i förhållande till analysresultatet och förslag på vidare 

forskning ges. 

 1.4 Vad är CSR? 

För att få en bakgrund i vad Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om kommer 

en presentation av hållbarhetsproblematiken vi ser i världen, till exempel 

växthuseffekten och att Nordpolens is smälter allt snabbare, och uppkomsten av CSR-

begreppet i media att förklaras närmre. CSR:s relation till svensk media kommer också 

få en närmare presentation. Detta resonemang är intressant för studien i den 

bemärkelsen att det placerar CSR som ett fenomen i världen och det guidar läsaren till 

förståelse för begreppet för att senare kunna sätta det i relation till studiens 

vetenskapliga fråga. 

1.4.1 Varför CSR? 

Människans relation till naturen har alltid handlat om att bruka den på sina villkor (jfr 

Bonnedahl 2012:21). Detta förhållande till naturen har gjort att vi idag ser ett hot mot 

vår egen och andra arters försörjningsunderlag och livsutrymme (ibid). 

Hållbarhetsutmaningarna har, som kan ses ovan, både ekologiska, sociala samt etiska 

dimensioner. 

I boken Från ekonomiskt till hållbart (2012) skriver Karl Johan Bonnedahl att för ett 

hållbart samhälle krävs en mer aktiv syn på ansvar (jfr Bonnedahl 2012:71). Det nya 

ansvaret gäller i princip att de ekonomiska aktiviteter som jag är delaktig i skall vara 

hållbara; de får inte bara möjliggöra mina behov utan skall dessutom inte förstöra för 

framtida behovstillfredsställelse (ibid). Ett exempel är att företag väljer att producera 

ekologiska produkter.  
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CSR växte upp kring liknande tankar riktade mot ansvarslösa företag och 

organisationer i samhället runt millennieskiftet (jfr Borglund 2009:49). Kriserna och 

skandalerna inom affärsvärlden vid denna tidpunkt ifrågasatte de kortsiktiga tankarna 

som var dominerande inom affärssfären (jfr ibid:50). De stora globala börsnoterade 

företagen blev symboler för fattigdom och globala orättvisor (ibid:53). 

Globaliseringens flöden, tjänster, avtal och information har brutit upp de nationella 

gränserna och en följd är att multinationella organisationer blir skyldiga att följa 

nationella- och internationella lagar. Förutom detta finns också moraliska skyldigheter 

då många anser att företagen utöver vad som är föreskrivet har en förpliktelse att bidra 

till ett bättre samhälle (jfr Bonnedahl 2012:113f). 

Protesterna mot den globaliserade ekonomin kulminerade under millennieskiftet. Alla 

minns vi upploppen i Göteborg under EU-toppmötet 14-16 juni 2001, vilket ledde till 

att företag och organisationer var tvungna att ta ett större ansvar (Borglund 2009:50). 

Både multinationella företag och också organisationer hjälper till att driva 

globaliseringen och behöver visa att det finns fördelar med denna.  Det utvidgade 

ansvaret handlar om vem som har ansvar och vad ansvaret gäller (Bonnedahl 

2012:119).  

Det är inte helt sant att dessa tankar enbart växte fram runt millennieskiftet; en mer 

långsam process till begreppet började redan under 1990-talet (jfr Borglund 2009:53).  

Non-Govermental Organisation (NGO) hade under en längre tid fört budskapet att 

företag och organisationer borde ta ett större ansvar. NGO:er skrev om brister i 

företags ansvar, bland annat rörande arbetsvillkor i fattiga länder och miljöfrågor vilket 

bidrog till att skapa en grogrund för CSR (ibid). Många av de normer som NGO:er står 

för har under 2000-talet blivit allmänt accepterade inom det globala näringslivet 

(ibid:54).  

Under och framförallt efter den ekonomiska krisen i början av 2000-talet uppmanades 

företagen och organisationer även från politiskt håll att frivilligt ta ett större ansvar för 

att stärka allmänhetens förtroende för dem (ibid). FN:s Global Compact är ett 

initiativtagande som växt fram och som bygger på tio grundprinciper kring mänskliga 

rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag (ibid:72). 

Företag och organisationer som anslöt sig till Global Compact och dess initiativ kunde 

visa att de tog ansvar utöver vad lagen kräver. 

De flesta multinationella bolag arbetar med CSR, eftersom det idag går att bevisa att det 

ger en bättre avkastning på lång sikt. CSR anses vara finansiellt värdeskapande av både 

investerarna och också bolagen; det finns därför ingen motsättning mellan ägare och 
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andra CSR-förespråkare (jfr ibid:58). Områdets praktiska funktion handlar om att 

organisationer justerar och öppet kommenterar sina produktionsförhållanden 

gentemot människan och naturen (Bonnedahl 2012:114). För att vinna andras 

förtroende måste spelets regler följas, det kan handla om allt från lagar till 

branschstandarder och omgivningen runt organisationen (Borglund 2009:26). 

1.4.2 CSR i medierna 

Media spelar en stor roll när det kommer till CSR; media är moralens arena där 

företagen, organisationerna och journalisterna är verksamma och det är genom 

medierna som företag och organisationer anklagas eller får upprättelse för sin 

verksamhet (Borglund 2009:25). Det är främst rädslan att skandaliseras i pressen som 

är orsaken till att företag och organisationer kommunicerar CSR eller inte 

kommunicerar CSR. Trots multinationella företag med rötter i Sverige 

underkommunicerar svenska företag och organisationer sitt CSR-arbete i jämförelse 

med företag och organisationer i andra länder (ibid). Bakom detta beslut, att inte lika 

frekvent kommunicera CSR, ligger rädslan att bli granskade av media (ibid).  

Tack vare en granskning av medierna har många företag och organisationer hamnat i 

förtroendekriser. I några av fallen har företag eller organisationer inte överlevt; de har 

förlorat sitt förtroende i samhället, sin license to operate (Borglund 2009:26). 

Organisationer och företag som blivit ansatta av medierna och fått negativ kritik med 

följden att förtroendet sjunkit utvecklar ofta strategier för att stärka sina 

intressentrelationer (intressenter kan vara miljön, kunder, medarbetare, samhället och 

investerare) för att undvika framtida kritik (ibid:65). En företagsetik med brett 

ansvarstagande i form av en CSR-strategi minskar risken för att bli ansatt i media 

(ibid:28). Media har således en central roll för vilka konsekvenserna blir efter en 

förtroendekris.  

Idag är företag mer utsatta än någonsin och medierapporteringen om företag och 

organisationer har ökat. Drivkraften bakom ökningen av dessa upplysningar sägs vara 

behovet av ekonomisk information då de flesta mediekonsumenter gör ekonomiska 

investeringar (ibid:31). Det finns en stor kommersiell potential, i form av 

annonsintäkter, där medieföretagen tävlar om företagens och organisationernas 

investeringar, och genom detta blir företag aktörer som skall granskas, kritiseras eller 

hyllas. Detta ökar det externa trycket på företagen och organisationerna i Sverige att ta 

ett större ansvar (ibid:32). I detta klimat blir det viktigare för företag och 

organisationer att tänka över sin CSR- strategi. 
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Medierna är inte bara granskare som producerar information utan bidrar själva som 

aktörer för vad som senare blir sanning (Borglund 2009:32, jfr Berglez 2010:266). 

Media är med och skapar sanningar om vad CSR står för och vad den får för roll i 

samhället. Den ekonomiska journalistiken har kritiserats för att ligga 

näringslivsutvecklingen så nära att det uppstått en brist på ifrågasättande, detta blev 

inte minst märkbart när medierna inte kunnat förutspå den stora börskraschen i början 

av 2000-talet (Borglund 2009:32). 

I början av 2000-talet skrevs det nästan ingenting om CSR i svenska medier, begreppet 

fanns i princip inte. Det finns fortfarande en skepsis kring begreppet, då det inte är 

förenligt med journalisternas föreställningsvärld om företag och organisationer. 

Begreppet har successivt tagit en större plats i medierna och genomslaget kom 2008. 

Under tidiga delen av 2000-talet existerade begreppet, men under synonymer som 

miljöförändringar och arbetsvillkor (ibid:33). Det var 2008 som CSR började användas 

i vid mening.  

1.5 Tidigare forskning om CSR 

Det finns nästintill oändligt med vetenskapliga artiklar som behandlar Corporate Social 

Responsibility, främst har det forskats kring CSR och hur detta kan främja en 

organisations affärsverksamhet. Studier visar att CSR går igenom en 

rationaliseringstrend med fokus på organisationers finansiella mål (Lee 2008). CSR 

hjälper organisationer att stärka sitt varumärke i en likriktad varumärkesvärld 

(Marquina & Morales 2012). Flera studier visar att journalister har en cynisk och 

negativ bild av CSR. Det finns en tendens att journalister skriver negativt om CSR, ofta 

kopplat till en organisation, fastän CSR har positiva aspekter (Jyan Zhang & Don 

Swanson 2006). Denna forskning ligger som grund för denna studie, och har bidragit 

till att vi kunnat se vad som ansetts relevant att studera inom området. Nedan följer 

enskilda presentationer av tre artiklar som ansetts viktiga för studien då de visar på 

medias förhållande till framställningen av CSR. De visar även på den makt medierna 

har när det kommer till att förmedla kunskap om begreppet och styrker även studiens 

relevans.  En koppling till dessa tre görs i slutdiskussionen. 

1.5.1 CSR och media 

I Perceptions and perspectives: corporate social responsibility and the media (2007) 

av Ralph Tench, Ryan Bowd och Brian Jones förklaras att medias och organisationers 

tolkning av CSR ibland är helt främmande från varandra. Syftet med studien har varit 

att se hur de olika tolkningarna möjligen kan närma sig varandra, och vad det är som 

gjort att det råder stor skillnad. Studien har använt tidigare forskning och en jämförelse 

har gjorts på CSR-benämningar i media och i organisationer. Senare har både 
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kvalitativ- och kvantitativ metod, i form av intervjuer och enkäter, använts för att se 

hur organisationer och media idag benämner CSR. De båda metodvalen har försökt att 

hitta nycklar för hur konkurrerade definitioner av CSR omöjliggjort en gemensam 

definition av begreppet. 

Resultaten har fokuserat på journalisternas uppfattning och tolkning av CSR. Viktiga 

resultat visar att journalisterna såg CSR som något organisationerna använde för att 

polera sin verksamhet. Studien visade även att deras syn på CSR var cynisk, trots att de 

intervjuade visste att CSR kan vara något positivt valdes ofta en negativ vinkel.  

Journalister fungerar som filter och tolkar nyheter för allmänhetens beskådan i till 

exempel dagstidningar. Dessa journalistiska filter är subjektiva och benägna att vara 

både personliga eller politiskt partiska, vilket kan påverka allmänhetens uppfattning av 

CSR.  

Denna artikel visar en första inblick i hur journalister använt CSR, och hur dessa val 

görs utifrån flera faktorer. I motsats till metodvalet av enkäter och intervjuer kommer 

vår studie fokusera på diskursanalys för att ta reda på hur svensk media definierat 

begreppet. 

1.5.2 CSR över 25 år 

Sun Young Lee och Craig E. Carroll har i sin studie The Emergence, Variation, and 

Evolution of Corporate Social Responsibility in the Public Sphere, 1980–2004: The 

Exposure of Firms to Public Debate (2011) sett hur media har definierat CSR under 25 

år. Författarna har sett hur CSR-begreppet omvandlats och kastats runt i olika former i 

olika tider.  

Sun Young Lee och Craig E. Carroll har gjort en innehållsanalys av två nationella 

dagstidningar (The New York Times och USA Today) och sju regionala tidningar (The 

Los Angeles Times, The Washington Post, The Chicago Sun-Times, The Atlanta Journal 

Constitution, The Seattle Times, The Boston Globe, och The Houston Chronicle) i USA 

med en heltäckande definition av CSR; ekonomi, etiska, juridiska och filantropiska 

aspekter.  

Innan innehållsanalysen gjorde Sun Young Lee och Craig E. Carroll en tillbakablick och 

såg hur CSR kan definieras utifrån vissa värden. CSR är ett rörigt begrepp där inte bara 

en definition finns utan CSR beskrivs som ett samlingsbegrepp där de aspekter som 

beskrivits ovan enskilt eller gemensamt förklarar vad CSR är.  
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Medias roll i hur CSR uppfattas beskrivs på samma sätt som nyhetslogiken är 

uppbyggd; nyheter har en kort livslängd, skall ha ett nyhetsvärde, är geografiskt 

beroende och att en gatekeeper bestämmer vad som hamnar i en tidning, det vill säga 

att nyheter går igenom en urvalsprocess. Som tidigare presenterad artikel visat också 

ser Sun Young Lee och Craig E. Carroll att journalister väljer att fokusera sina texter på 

det negativa, vilket både påverkar organisationers uppfattning av CSR och 

allmänhetens bild av CSR och organisationer.  

I studien kommer Sun Young Lee och Craig E. Carroll fram till att CSR alltid funnits 

närvarande i de tidningar de studerat, men att CSR:s olika aspekter har varit olika 

dominerande under olika tidsperioder. År 2004 skrev medierna mest om den etiska 

aspekten till CSR, samtidigt som det kunde ses att efter toppen år 2003 skrevs det inte 

längre lika mycket om CSR i någon av tidningarna.  

Sun Young Lee och Craig E. Carroll studie är intressant för vår studie eftersom den tar 

upp hur mediaberättelser påverkar hur CSR definieras över tid och vilka olika aspekter 

som media ansett vara viktiga vid olika tidsperioder. Vår studie ser till hur svensk 

media har använt sig av CSR. 

1.5.3 Medias presentation av CSR 

I den studie som gjorts av Juyan Zhand & Don Swanson (Analysis of News Media's 

Representation of Corporate Social Responsibility, 2006) framhävs att nyhetsmedier 

är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till att marknadsföra CSR. Det är till 

slut media som materialiserar det viktigaste målet för företags CSR-arbete: 

ryktesbildning. I motsats till företagens arbete med PR (Public Relations) har det visats 

att media oftare pratar positivt om företagens CSR-arbete. 

I studien gjordes framing- och innehållsanalyser på tidigare forskning kring CSR, CSR 

och medierelationer samt framställning av PR i media. Sedan genomfördes ytterligare 

analyser av artiklar som publicerats från stora tidningar som New York Times, the 

Washington Post, the Los Angeles Times etc., där de se såg till hur CSR under två 

månader presenterats och i vilka sammanhang begreppet använts. Materialet kodades 

sen in i tre kategorier: positiv, negativ och neutral. 

Resultatet av studien visade att media är mer accepterande och positiv till att förmedla 

CSR än PR. De fann att CSR används i följande sex situationer: 1) som rättvis och 

objektiv användning, 2) för att stödja företagens prestation, 3) för att uttrycka 

gemenskap och sociala förväntningar, 4) som benämning för en specialitet eller 

kommunikationsyrke, 5) som en utilitaristisk verksamhetsfunktion, och 6) som krydda 

för att polera företagets varumärke. 
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För den studie vi ämnar göra kan sammanfattningen av artikeln ovan vittna på 

begreppets variation av innebörd och därför vikten av kartläggning av CSR inom 

svenska medier. Det finns ett behov av större kunskaper i hur svensk media 

kommunicerar CSR och vilken mening begreppet tillskrivs. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER, BEGREPP OCH METODVAL 

I detta avsnitt kommer de teoretiska referensramarna som legat till grund för studien 

att presenteras, likaså på vilka grunder de har valts.  

Vi har i studien valt att använda oss av diskursanalys. Detta för att se till djupet i det 

empiriska materialet, vi vill alltså ha ett verktyg som kan hjälpa oss att hitta viktiga 

nyckelord och betydelser som kan svara på forskningsfrågan. Detta tillvägagångssätt 

möjliggör alltså läsandet ”mellan raderna”, sätter materialet i sitt sammanhang och 

visar samtidigt textens faktiska innehåll. Diskursanalysen är tvärvetenskaplig och 

multidisciplinär på det vis att teori och metod är sammanlänkande (Winther-Jörgensen 

& Phillips 2000:10). I och med detta har det varit viktigt att det finns någon gemensam 

grund som är ”helig” oavsett teori, och denna grund utgörs av text och textanalys (jfr 

Fairclough 1995:190). I metodavsnittet längre ner i detta kapitel kommer metod att 

presenteras ihop med analysramen, där tolkning och förståelse kommer vara viktiga 

aspekter. Nedan kommer den teoretiska referensramen att beskrivas då denne utgör 

tydliga riktlinjer i insamling av material såväl som bearbetning och analys (jfr Winther-

Jörgensen & Phillips 2000:154). 

För att kunna förstå innebörden av en diskursanalys (DA) bör ”diskurs” som centralt 

begrepp förklaras till vår konkreta undersökning (jfr Bergström & Boréus 2005:351). 

Diskurs är ett centralt begrepp för studien tillsammans med begreppen ”ord” samt 

”makt”; orden är i sig viktiga för att se hur medier genom vissa ordval kan skapa 

sanning och denna möjlighet visar på en form av makt när det kommer till 

kunskapsförmedling. Genom att använda sig av olika kompletterande teoretiska 

utgångspunkter kan de ge en helhetsbild av vilka ord svensk press förknippar med 

CSR-diskursen, och vad det har för betydelse i den sociala världen. Nedan följer en 

redogörelse över begreppen och hur de passar in i studien, sedan presenteras de 

teoretiker som ligger bakom begreppen som använts i studien. 

2.1 Diskursbegreppet 

Begreppet diskurs har många betydelser och det har aldrig helt klart definierats vad 

som är dess innehåll (Winther-Jörgensen & Phillips 2000:7). För vissa är diskurs något 

mycket snävt, som endast koncentrerar sig på ett yttrande, för andra är det synonymt 

med hela det sociala systemet, vilket betyder att diskursen är medskapare till vår 

sociala verklighet (Howarth 2007:10). En diskurs är en social text, i detta fall 

nyhetstext, och fokus ligger på tal och texter som delar av sociala praktiker (Alvesson & 

Sköldberg 2008:460). Diskurs får olika betydelser, räckvidd och tillämpningsområden 

beroende på vilket teoretiskt system det bäddas in i. David Howarth beskriver olika 
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inriktningar av diskursbegreppet i sin bok Diskurs (2007:11f), varav vi har valt att 

använda kritisk diskursanalys och en foucauldiansk syn på makt.  

En av dessa inriktningar kallas kritisk diskursanalys och är främst förknippad med 

Norman Fairclough (Howarth 2007:12). Kritisk diskursanalys är en vidgning av 

begreppet diskurs och använder till exempel Anthony Giddens struktureringsteori som 

övergripande ramverk, vilket innebär att mänskliga innebörder och förståelser spelar 

en central roll i förklaringen av verkligheten (ibid). Norman Fairclough använder sig av 

denna teori och hävdar att det råder ett ömsesidigt förhållande mellan diskurser och 

sociala system i vilket de verkar; vår uppgift blir således att undersöka språkliga 

förhållanden och visa på hur media kan använda språket för att förmedla ”sanning” 

som blir till kunskap (jfr ibid). Enligt Marianne Winther-Jörgensen och Louise Phillips 

(2000:8) är språket inte neutralt, utan har en aktiv roll i skapandet av våra identiteter, 

sociala relationer och avspeglingen av vår omvärld, vilket gör studien av språk central 

när diskurser skall studeras.  

Vår studie fokuserar på den språkliga diskursen, ord förknippade med CSR, vilket 

förutsätter kunskap om att språket formar och formas av den sociala världen och den 

sociala praktiken (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:7), vilket också betyder att 

nyhetsrapporteringen hjälper till att forma den sociala verkligheten i vilken vi alla 

uppehåller oss i. Det är många som stöter på journalistiska texter i vardagen, vilket gör 

att dessa i större grad påverkar den sociala världen än andra texter, vilket grundar sig i 

Maxwell McCombs dagordningsteori (jfr McCombs 2006:24). Det empiriska materialet 

ses i studien som sociala handlingar och inte enbart som information, nyhetstexterna 

hjälper människor att orientera sig i olika ämnen och i den sociala världen (jmf Berglez 

2010:266). 

Slutligen presenterar David Howarth (2007:12f) en mer omfattande framställning av 

diskurs där bland andra Michel Foucault är en representant. Han ser diskurs som ett 

maktimpregnerat uttryck eller som ett fristående system av regler för hur vi kan tänka, 

tala och förhålla oss till bestämda fenomen (Howarth 2007:59f). 

Denna studie kommer att använda kritisk diskursanalys för att med hjälp av första 

nivån i Norman Faircloughs analysmodell, som beskrivs nedan, kunna se vilka ord 

svensk press har förknippat med CSR, och Michel Foucault för att titta på den makt 

media har när det kommer till att förmedla kunskap. 

2.2 Michel Foucault och maktbegreppet 

Studien är inspirerad av Foucaults syn på makt genom utestängningsmekanismer. Ett 

exempel på en utestängningsmekanism kan vara att medierna väljer vissa ord framför 
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andra. Makt utvecklas i relation med människor och innebär begränsningar för vissa 

och möjligheter för andra; makten att forma CSR-begreppet genom 

utestängningsmekanismer: vad som ses som rätt eller fel (jfr Bergström & Boréus 

2005:311). För Foucault är relationen mellan makt och kunskap väldigt intim (Alvesson 

& Sköldberg 2008:370). Makt är inget som går att kapsla in utan måste förstås utifrån 

de tekniker och former som de uttrycks i (ibid:371). Makten finns överallt och kan inte 

avgränsas till någon särskild enhet, till exempel en stat eller företagsledning. Individen 

är en produkt av makten och det är genom kunskap som individen styrs (jfr ibid:372). 

Journalistiska texter blir således tekniker och former för hur kunskap överförs vilket är 

bevis på maktutövning (jfr ibid:373). Foucault menar att etablerade föreställningar, till 

exempel genom nyhetsartiklar, hjälper till att reglera individens självuppfattning och 

handlande (ibid). Det är genom de etablerade föreställningarna om ett fenomen, i 

studiens fall CSR, som kunskap om det produceras. Detta är viktigt för studien då 

tidigare forskning säger att media hjälper till att definiera vad som är CSR (Sun Young 

Lee & Craig E. Carroll 2011). 

2.3 Norman Fairclough, kritisk diskursanalys och metod 

Fairclough uppfattar språkets roll likt Foucault gjorde, i det att han menar att hur vi 

skriver om något påverkar andra sociala praktiker (Boréus 2011:153). Fairclough 

framhåller att diskurser påverkar hur vi uppfattar verkligheten och hur vi förstår 

samhället; det påverkar vår identitet och våra relationer till andra (ibid). För vår studie 

kan detta liknas vid den påverkan medias nyhetsrapportering kring CSR har på 

samhället och också tvärtom. 

Kritisk diskursanalys är en definition där diskurser är språkliga praktiker (ibid). Ett 

exempel på detta är att nyhetsartiklar kan påverka allmänhetens uppfattning om något. 

Med utgångspunkt i studiens vetenskapliga fråga är det ord som skall analyseras 

utifrån Faircloughs tredimensionella analysmetod (se fig. 1): text, diskursnivå och den 

sociala praktikens nivå (Fairclough 1989:25).  

  



16 
 

 

 

 

 

           3. Den sociala praktiken 

 

 

 

 

1. Text - drag i texten konstruerar en diskurs. 

2. Diskursnivå – texten som en produkt framkommen genom en process med flera steg. 

3. Den sociala praktiken – på denna nivå ses diskursen, i detta fall CSR, i relation till 

större sammanhang som till exempel relationen till olika institutioner eller kulturer (jfr 

Fairclough 1989:26). 

Studien kommer enbart fokusera på den del som kallas text, då endast ord har varit 

intressant att studera för studien. Text är endast en del inom diskursanalysen 

(ibid:109) och det är här vårt fokus har legat. Fairclough själv använde sig inte alltid av 

alla dimensioner när han utförde sina studier (Bergström & Boréus 2005:341). Nedan 

följer en redogörelse för vad som innefattar text i analysen. 

Norman Fairclough tar även stor hänsyn till intertextualitet, det vill säga vad som tas 

för givet inom textens ramar (jfr Fairclough 1989:152). Ett exempel på detta kan vara 

att det i nyhetsartiklar skrivs om ”Estelle” utan vidare förklaring om vem det är, då 

journalisten förutsätter att allmänheten förstår att hon är svenska prinsessan Viktorias 

och prins Daniels dotter. På samma sätt kommer vi se till vad som tas för givet i det 

empiriska materialet. 

Den makt media har i samhället gör det möjligt för journalister att utgå från vilka 

förkunskaper mottagarna har, något som journalister gör men aldrig kan göra fullo 

korrekt (jfr ibid:152f.). Det är omöjligt att förutspå vilken kunskap allmänheten har, 

dock finns det vissa antaganden som grundas i ”common sense” (jfr ibid:154). Dessa 

antaganden kommer användas i analysen när vi ser till vad texten förutsätter att 

läsaren förstår. 

2.4 Textbegreppet 

För att förstå vår analys av det empiriska materialet som har gjorts med hjälp av 

språkanalytiska hjälpmedel, är det viktigt att förklara vad text som begrepp innefattar 

för innevarande studie. Texten som studerats är nyhetsartiklar, där intresset har legat 

                Fig. 1: Fairclough 1989:25 

   

 

     2. Diskursnivå 

1. Text 



17 
 

på artiklarnas ordval och meningar kring begreppet CSR (jfr Fairclough 1995:58). 

Textanalysen har koncentrerat sig på de drag som i texten konstruerar en diskurs 

(Winther-Jörgensen & Phillips 2000:75). I analysen av text används en rad språkliga 

tekniker; vi kommer leta efter nyckelord, det vill säga ord som förekommer mer 

frekvent än andra i texten, och i vilket sammanhang orden förekommer (Bergström & 

Boréus 2005:341). 

Analysen kommer att använda sig av resultat från tidigare forskning för att studera 

texten, till exempel kommer det studeras ifall journalister är benägna att se CSR enbart 

som ett redskap som organisationerna använder för att polera sitt varumärke, medias 

tolkning av CSR-begreppet och hur CSR definierats år 2008. Även Norman Faircloughs 

guide för analys av text kommer att användas som mall (Fairclough 1989:110f.), mer 

specifikt kommer fokus ligga på begreppet intertextualitet (se ovan). 

2.5 Hermeneutisk ansats 

Diskursanalys liknar den hermeneutiska traditionen genom den tolkande ansatsen; 

fakta framgår ur texten genom en tolkningsprocess (Alvesson & Sköldberg 2008:205). 

Detta är en utvidgning av den traditionella hermeneutiska cirkeln där diskursen som 

helhet förstås utifrån de enskilda texterna (Bergström & Boréus 2005:28). Ett exempel 

på detta är att en nyhetsartikel inte kan analyseras eller tolkas utan att forskaren tar 

hänsyn till att det är en nyhetsartikel. 

En text tolkas utifrån vissa idéer (ibid:183) och det är dessa som grundas i tidigare 

forskning och teorivalet, vilket kallas förförståelser, som också har påverkat analysen av 

det empiriska materialet. För en hermeneutisk textförståelse är det viktigt med 

reflektion över de egna förförståelserna och att klargöra dessa för att kunna förstå 

texten (Hellspong & Ledin 1997:224, 239). De förförståelser som analysen bygger på 

kommer från den tidigare forskning och teori som blivit presenterad i uppsatsen.  

2.6 Kritisk diskussion  

Studien har i tidigare kapitel (se avsnitt 1.4) försökt förklara begreppet CSR i vid 

mening för att det skall finnas en rimlig avgränsning för vad CSR är, kan innehålla och 

stå för. Detta för att på bästa sätt guida läsaren genom studien. Det är också en sanning 

att ords innebörd både skiftar för olika avsändare och förändras över tid (Bergström & 

Boréus 2005:81). Detta är inte bara en problematik som vi får leva med när vi studerar 

texter, utan det är också studiens syfte. Studien vill visa på hur CSR har blivit omnämnt 

vid en viss tidsperiod. På detta sätt kan man säga att sanningen om ords skiftningar är 

en fördel för studien. Det som i detta resonemang ligger till studiens nackdelar är att 

avsändaren inte kommer få så stort utrymme, då texten ligger i fokus. Studien har valt 

att endast se hur journalistiska texter och författare använt CSR, vilket gör att studien 



18 
 

avgränsat textproducenterna, och de urvalsprocesser vi som författare har valt att göra 

har också haft en stor påverkan.  

Nackdelen med analys av text är att det lämnar stort utrymme för tolkningar och 

godtycke, därmed saknas en koppling till aktörernas mening och forskarens frihet från 

bias, vilket syftar till forskarens omedvetna påverkan (jfr Aspers 2011:112, jfr Kvale & 

Brinkmann 2009:260). Undersökningar ligger oftast inom forskarens intresseområde, 

detta gäller flera forskningsvarianter, vilket kan få följden att forskaren styrs efter en 

personlig vilja; vissa frågor kommer bli besvarade medan andra frågor aldrig ser 

dagens ljus (Bergström & Boréus 2005:82). Denna problematik är vi väl medvetna om, 

men som nämnt i teoridelen har vi valt bort denna aspekt medvetet då det inte hör till 

vad vi ämnar undersöka, alltså avstår vi från att se till handlingars mening och syften 

utifrån aktörens och aktörernas perspektiv (jfr Aspers 2011:30). Studien gör anspråk på 

att förstå hur journalister skapar och styr diskursen ”CSR”. 

Ordet diskurs är, som beskrivits inledande, beroende på vilken teori som bäddas in i 

begreppet, vilket gör begreppet svårhanterligt. Detta tillsammans med den tolkande 

ansatsen i analysen skapar svaga möjligheter till att göra om studien med samma 

resultat, något som får konsekvenser för studiens validitet. Dock menar vi att studien 

genom den vedertagna analysmetod som använts tillsammans med den noggrant 

motiverade teorin skapar en stark reliabilitet, då genomskinligheten i uppsatsen är 

stark. 

2.7 Urval 

För att hitta svaret på vår forskningsfråga har vi tagit ställning till många olika faktorer 

när det kommer till urval av det empiriska materialet. Då diskursanalysen som metod 

bygger på närläsning har vi valt att göra mer drastiska urval (jfr Bergström & Boréus 

2012:407), det vill säga större avgränsningar i valet av artiklar att granska. Texterna 

har valts utifrån den diskurs som studien vill spegla (jfr Boréus 2011:158) det vill säga 

CSR i svensk press. Diskurser är sociala praktiker där många människor interagerar 

språkligt därför har det i studien valts att fokusera på journalistiska texter som, 

förhoppningsvis, når fler än till exempel en dagbok eller ett brev (jfr ibid:159). Studien 

har valt att använda sig av texter sprungna från Dagens Industri och Svenska Dagbladet 

år 2008. Antalet artiklar har baserats på det tidsperspektiv som fanns, samt valet att 

endast se till två tidningar och därför valdes två av de största.1 

Valet att se till svensk dagspress och deras sätt att behandla CSR kan även kopplas till 

den makt som vi tidigare tagit upp under teori och metod, makten över dagordningen 

                                                           
1
 www.ts.se/mediefakta/dagspress.aspx [hämtad 2012-12-01] 

http://www.ts.se/mediefakta/dagspress.aspx
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(McCombs, 2006). Den epistemologiska utgångspunkten tillsammans med studiens 

syfte formade vårt val av material genom förförståelse. Insamlingen av artiklarna har 

skett genom databasen Retriever via Högskolan i Halmstads hemsida. Detta gjorde 

avgränsningen än mer tydlig än om artiklarna hade hämtats från respektive tidnings 

hemsida, då avgränsningar på deras sökmotorer inte innefattar tidsavgränsning i år.  

Sökordet som användes var ”CSR” och genom detta fann vi 40 artiklar som berörde 

ämnet under den valda perioden 2008-01-01 till 2008-12-31 (se nedan). Efter en 

genomläsning av samtliga artiklar som fanns att tillgå hittade vi övergripande teman 

och kategorier. De 12 artiklarna för vidare analys har sedan valts ut efter dessa samt 

dess relevans till undersökningens huvudfråga/syfte. I valet har grundprincipen varit 

att de ska beröra CSR-begreppet antingen deskriptivt eller i förhållande till en 

händelse. Artiklar som använder CSR men utan egentlig mening för artikelns 

uppbyggnad har valts bort. 

Fokus på år 2008 bygger på den tidigare forskning vi presenterat kring CSR, där denne 

visar på att det var detta år som begreppet tog form i svensk media, eller svensk press 

som vi analyserat. Det är också med den tidigare forskningen (samt tidsperspektivet) i 

bakhuvudet som vi har avgränsat oss genom att bortse från begrepp som kan användas 

synonymt med CSR, ex good-will, filantropi, socialt ansvarstagande, eftersom CSR är 

det mest övergripande huvudbegreppet för dessa (Borglund et al. 2012). 
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3. ANALYS 

I denna presentation av genomförd analys har vi valt att låta citat från artiklarna ha en 

mer framträdande roll för att öka transparensen i studien (Bergström & Boréus 

2012:406, 408). Analysen kommer även innefatta tolkningar. En föreslagen tolkning 

av en text måste alltid motiveras genom att visa vilken mening den ger textens 

enskilda delar (Gilje & Grimen 1993:202). Det är också därför vi valt att redovisa vår 

analys genom citat från valda artiklar, för att komma från oklarheter och kunna ge 

tydliga exempel i kommande sammanfattning och diskussion. Valda nyckelord för 

vidare analys kommer förtydligas i utkasten genom att vara understrukna, och det 

kommer att se ut på följande vis: ”nyckelord”. Dessa ord har i sin tur valts ut av oss som 

författar utifrån presenterat teoriavsnitt, och kommer att sättas in i en egengjord tabell 

i slutet av detta kapitel. 

3.1 Dagens Industri 2008 

”Dagens Industri är en affärstidning som varje dag når ut till 382.000 läsare. Ett av 

tidningens mål är att ta upp näringslivets stora frågor på ett sätt som ingen annan 

svensk tidning gör, samtidigt som tidningen skall vara underhållande. De ser sin 

tidning som ett arbetsverktyg som enligt dem är viktigt för att nå framgång i 

affärslivet, finansmarknaden och privatekonomiskt”.2 Att se till tidningens affärsidé 

ger en bakrundsbild som kan förklara funna samband mellan artiklarna. Detta 

diskuteras vidare i slutdiskussionen (se del 4. Slutdiskussion). 

3.1.1 USA:s globala inflytande allt mindre, 2008-01-28 

De multinationella företagen satsar på globalt CSR, corporate social responsibility, som 

inte längre är goda avsikter utan resulterat i konkret handlande. Utvecklingen 

sammanfattas väl i Microsoftgrundaren Bill Gates budskap om ”kreativ” kapitalism där 

företag i samarbete med det allmänna bidrar till att utrota fattigdomen […] Tony Blair 

uttryckte igår stora förhoppningar om att USA och Kina ska hitta en väg framåt i 

klimatfrågan i samband med sommarens G8-möte i Japan […] Smolket i bägaren 

utgjordes av en påtaglig påminnelse om hur svårt det är för världen att anamma 

västerländska demokratiska värden.3 

I utdraget ovan kan det tydligt ses att kopplingar som journalisten i artikeln har gjort 

bygger på att tidningens antagna läsare skall ha ganska vida kunskaper om vad CSR 

betyder. De för ingen vidare beskrivning av begreppet, mer än en utskrift av 

förkortningen och att det innebär konkret handlande. Här förväntas läsaren alltså ha 

                                                           
2
 http://www.di.se/#!/om-oss/om-oss/ [hämtad 2012-12-17] 

3
 https://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856200801287969016&serviceId
=2 [hämtad 2012-12-03] 
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en förförståelse om vad handlandet skall innebära samt vilka de multinationella 

företagen är.  

Författaren benämner också CSR som något numera positivt, men som tidigare varit 

negativt då det förr endast stod för ”goda avsikter”. Till det positiva lyfter de även de 

västerländska demokratiska värdena och lämnar ännu en gång detta med en tanke om 

att läsarens förförståelse skall täcka upp den betydelsen och att den därför inte behöver 

förklaras. Förtydligande av detta är att Sverige ingår i denna formulering, och därför 

använder de begreppet som en styrka för Sverige som land. Likaså skapar detta istället 

en negativ bild av den vidare världen som enligt artikeln skall ha svårt att anamma 

dessa. 

Journalisten lägger även över ansvaret på främst företag, men också allmänheten. 

Svensk press kan här ses etablera redan befintliga föreställningar kring vem som har 

ansvaret för CSR och det sociala ansvar det står för, samtidigt som media reproducerar 

dessa. Enligt Foucault kan inte kunskap och vetande friläggas från makten och markera 

neutrala insikter (vilket även styrks av teorin om makten över dagordningen), och detta 

i sin tur visar på den disciplinerande roll media tilldelas (jfr Alvesson & Sköldberg 

2008:373). 

3.1.2 Reinfeldt öppnar näringslivets toppmöte i Kina, 2008-04-14 

Redan på morgonen inviger Kina och Sverige en gemensam portal för företagens sociala 

ansvar […] Det blir också ett avtal om samarbete kring Corporate Social Responsibility, 

CSR, med bland annat utbildning av kinesiska krafter på detta område […] Frågan om ett 

CSR-avtal uppkom på initiativ av Kina. Kineserna står inför svåra samhällsfrågor som 

måste lösas, till exempel arbetarnas villkor, miljövården och korruptionen, och de 

uppfattar Sverige som ett föredöme […] Miljötemat återkommer i Fredrik Reinfeldts 

överläggningar med Kinas premiärminister […] förutom mänskliga rättigheter och anda 

frågor […] Eftersom Sverige snart är EU:s ordförandeland och tänker driva 

klimatfrågorna […] och det finns en risk för protektionistiska stämningar i Europa. De 

kan komma upp till ytan om europeiska företag missgynnas i konkurrensen genom att de 

måste köpa dyra utsläppsrätter för att EU ska nå sina klimatmål.4 

I artikeln kan många ord kopplas till begreppet, samtidigt som det igen förväntas en 

stor förförståelse av publiken. Sett till alla olika dimensioner som tas upp kan vi här 

tolka det som att de förkunskaper läsaren tänks ha om vad CSR är innefattar alla dessa 

som benämns i stycket ovan. 
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Igen lyfts också Sverige som ett föredömesland inom området. Journalisten väljer att 

vinkla artikeln till fördel för Sverige och en ytterligare tolkning kan ses i att Sverige tar 

sitt sociala ansvar när de skall utbilda Kina på området, samt som kommande 

ordförandeland i EU.    

3.1.3 De får företagen att skänka mer, 2008-06-17 

Svenska insamlingsorganisationer får allt mer pengar från företag […] Organisationerna 

upplever även att det är lättare att bearbeta företag […] Krav från unga 

Insamlingsorganisationerna har flera förklaringar till det ökande företagsintresset. De 

pekar på att ideella projekt uppmärksammas mer i dag […] Andra teorier är att CSR, 

corporate social responsibility, blivit viktigare både utåt och inom företaget. ”Företag har 

inte råd att avstå från CSR. Unga medarbetare kommer in och kräver det” […]5 

I denna artikel kan inga direkta kopplingar dras mellan CSR och viktiga ord som ger 

begreppet betydelse. Här talas det istället om vikten av att arbeta med det inom företag. 

Alltså är det återigen företagen som media lägger det största ansvaret på.  

Samtidigt finns det en viss förförståelse i att unga medarbetare kommer in och kräver 

det, en förförståelse som skulle kunna bygga på klimatfrågan som varit aktuell under en 

lång period och där unga medarbetare (journalistens benämning) vuxit upp med en 

stor medvetenhet till skillnad från äldre då frågan förr inte var lika omdiskuterad. 

CSR begreppet får en snäv framställning och detta blir en form av 

utestängningsmekanism där CSR inte får en ordentlig tillskrivning, vilket är vanligt i 

den journalistiska texten som också beskrivs i tidigare forskning (Sun Young Lee & 

Craig E. Carroll 2011). På detta sätt kan alltså en läsare få en bild av att CSR endast 

handlar om att skänka pengar till organisationer, och att ansvaret för detta igen faller 

på just företag. 

3.1.4 Socialt ansvar på jobbet lockar fler, 2008-08-25 

Debatten om företags samhällsansvar börjar göra arbetslivet mer tillgängligt för personer 

med funktionshinder. Samhall märker ett helt annat intresse från företag än för bara 

något år sedan då ett Samhallsarbete var något man talade tyst om […] CSR-arbete, alltså 

arbete där företag på olika sätt tar samhällsansvar, har fått allt större uppmärksamhet […] 

tror att förändringen beror på flera saker: den allmänna debatten om CSR-arbete […] 

”Företag har insett att om de jobbar med Samhall så tar de ett socialt ansvar ” […] För 

reklambyrån Peacook med två år på nacken är socialt ansvar däremot ett medvetet val […] 

”Vi letade tidigt efter ett CSR-arbete där vi kunde engagera oss och inte bara skänka 
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pengar […] och att ta ett socialt ansvar tror vi är viktigt för vår kultur och vår personal”. 

Sedan uppgången av CSR-arbete har det skett en korsbefruktning mellan näringsliv och 

ideell verksamhet […] 6 

Denna artikel är, precis som artikeln ovan (3.1.3), också inne på samma spår om att 

CSR på enklaste vis handlar om att företag skänker pengar, men menar att detta är i 

utveckling. Nu handlar det om att ta ett större ansvar, att kunna engagera sig. Denna 

diskurs blir positivt vinklad i förhållande till att Samhall omnämns och det i sin tur 

skulle kunna ifrågasättas på olika grunder. Att företag tar in arbetskraft från ett företag 

som Samhall med funktionshindrade ses som något positivt för deras sociala 

ansvarstagande, men det nämns inget om vilken egen vinning företaget har för det. 

Alltså lämnar journalisten kritik som kommit i andra artiklar kring CSR då det 

omnämns som ett verktyg för att ”polera ytan” på företags varumärken. 

När termer som ”den allmänna debatten om CSR-arbete” används syns tydligt att 

journalisten menar att det finns en förförståelse hos publiken om hur denna har sett ut. 

Enligt artikeln är det också denna debatt som gjort det möjligt för fler Samhall-

anställda att komma ut i arbetslivet. ”Debatten om företags samhällsansvar börjar göra 

arbetslivet mer tillgängligt för personer med funktionshinder”, så lyder artikelns första 

mening. Som vi kan se det handlar detta om en debatt som förts genom media, och som 

blir en tydlig representation av den makt medierna har när det kommer till att förmedla 

kunskap om något fenomen och ge detta en innebörd. Det visar även på att språket och 

ämnen som media väljer att ta upp, och på vilket sätt, har en faktisk påverkan på det 

sociala livet (jfr Winther-Jörgensen & Phillips 2000:7f.) och på så sätt också påverkar 

verkligheten. 

3.1.5 God affär visar ansvar, 2008-09-03 

Företagens samhällsengagemang tar allt större plats i marknadsföringen. Det som 

tidigare gömdes i bolagens hållbarhetsrapporter till investerare börjar nu användas aktivt 

i marknadsföringen. Affärsnytta och samhällsansvar går hand i hand […] De flesta företag 

har hittills valt att redovisa sitt samhällsansvar, CSR […] Men nu syns det i allt större 

reklamkampanjer […] reklam för samhällsansvar […] Har svenska företag hittills varit 

rädda att kommunicera sitt CSR-arbete. Det har mest gjorts för att bolagen ska säkra sig 

mot obehagliga överraskningar och som välgörenhet. Men när företag som General 

Electric sett att man uppnått stora kostnadsbesparingar i verksamheten genom 

miljöinvesteringar har CSR-arbetet flyttat från marknadsavdelningen till 

koncernledningen […] djuplodningar i bland annat H&M och Ikeas CSR-arbete visar att 
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det är lönsamt […] ”Det är svårt att som företag framstå som samhällsansvarigt. Det tar 

tid och företagen befinner sig i olika faser i den mognadsprocessen. Vi ser det här som ett 

verktyg för att skapa det uthålligt hållbara företaget”, säger Marianne Bogle, vd på CSR 

Sweden. SPP är ett av flera storföretag som anställt särskilda CSR-ansvariga […] ”Vi 

märker att det nu handlar mer om strategisk affärsnytta från företagens sida” […] ”Det 

samhällsansvar som företagen kommunicerar måste vara en del av företagets själ och 

dna. Annars blir det lätt patetiskt och uppfattas som ytligt.” […]7 

”... djuplodningar i bland annat H&M och Ikeas CSR-arbete visar att det är lönsamt”. 

Denna mening förutsätter förförståelse hos läsaren och bygger på tidigare händelser, 

alltså en form av intertextualitet. Det förutsätts att dessa stora företag är välkända i 

samhället i förhålande till deras CSR-arbete, det vill säga att samhället antas veta på 

vilket sätt de tar sitt sociala ansvar. Men det finns också en kritisk ton till arbetet med 

CSR då det kopplas till ord som lönsamt, affärsnytta, strategisk affärsnytta och 

kostnadsbesparingar. Arbetet med det vinklas istället för positivt som negativt om det 

finns en baktanke om lönsamhet. Alltså blir begreppet något positivt för företag endast 

om de inte tjänar på det. Och återigen riktas alltså övergripande ansvaret på företagen. 

3.1.6 Telia Sonera petas från ansvarslista, 2008-09-29 

Båda företagen slängs ut sedan de inte kunnat lämna tillfredsställande redovisningar 

kring frågor om mutor, mänskliga rättigheter och de anställdas rättigheter. På Telia 

Sonera säger […] att en anledning till att Telia Sonera utesluts ur flera index är att 

företaget vuxit på olika håll i världen där CSR-arbetet, samhällsansvaret, inte hängt med 

de nordiska delarna […]8 

Den negativ vinkling som ges ovan av företag som inte utvecklat sitt CSR-arbete ”i takt 

med” de nordiska delarna, bygger på intertextualitet på det vis att läsarna underförstått 

skall förstå att det är ”dåligt” att inte jobba med CSR och också att de nordiska länderna 

ligger i framkant. Ordval med metaforer som att företagen ”slängs ut” ger en än mer 

negativ samt dramatisk bild av händelsen. Som oftast kastas inte företag ut på en 

sekund utan detta är ofta en lång process med många steg. 

Journalisten väljer även att ta upp de delar av CSR-arbetet som Telia Sonera inte 

kunnat presentera, d.v.s. mutor, mänskliga rättigheter samt anställdas rättigheter. 

Detta betyder inte att journalisten endast ser dessa delar som viktiga kopplat till CSR, 

utan att dessa var de delar som var otillfredsställda. Företaget kan fortfarande göra ett 
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bra jobb inom andra ansvarsområden, men dessa blir alltså inte viktiga om någon del 

faller efter. Chans till försvar ges och då uttalar sig Telia Sonera med ord som ”företaget 

har vuxit på olika håll i världen”, vilket igen kan kopplas till en intertextualitet om att 

länder utanför Norden ligger efter i infrastrukturen och att allmänheten skall finna en 

viss förståelse för detta utan att det uttrycks. 

3.2 Svenska Dagbladet 2008 

”Svenska Dagbladet är en riksspridd morgontidning som varje dag når cirka 500 000 

läsare över hela landet. Tidningen grundades 1884 och är på ledarplats obunden 

moderat. Den kombinerar kvalitetstidningens klassiska trovärdighet med ett modernt 

tilltal och presentation. Tidningens läsare är nyfikna på omvärlden, vill och kan 

tänka själva och ställer därför stora krav på sin dagstidning.”9 Även denna tidnings 

affärsidé ger en bakrundsbild som kan förklara funna samband mellan artiklarna. Detta 

diskuteras vidare i slutdiskussionen (se del 4. Slutdiskussion). Vissa av de utvalda 

artiklarna har saknat rubrik, och i dessa fall nämns istället vem författaren är. 

3.2.1 Företag tjänar på ett rent samvete, 2008-01-14 

Lönsam moral att jobba med hållbarhetsfrågor, CSR, är inte bara något företag kan göra 

för att dra sitt strå till stacken för en bättre värld. Ett aktivt arbete med etik och miljö 

leder även till bättre lönsamhet […] Nu är det bevisat: Det lönar sig med investeringar i 

etik […] de börsföretag som aktivt satsat på corporate social responsibility, CSR, har också 

bättre lönsamhet och högre börsvärde än jämförbara företag som inte ägnat frågorna 

någon större uppmärksamhet […] Frågan om vilken ekonomisk nytta företag har av att 

investera i miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, det vill säga det centrala i CSR-

frågorna, har bromsat utvecklingen […] På ett intellektuellt och humanitärt plan har det i 

de flesta företagsledningar funnits en förståelse för hållbarhetsfrågorna, men när det 

kommer till att anslå pengar eller att prioritera CSR-projekt framför mer konkreta 

investeringar har många tvekat […] företag som integrerar de etiska frågorna i företaget 

är både mer lönsamma och innebär mindre risk för investerarna […] CSR är enligt Hassel 

i grunden en metod att minska affärsrisker och det är det som fler investerare har insett 

[…] Grundidén med corporate social responsibility är att företag frivilligt vill medverka 

till ett bättre samhälle och en renare miljö […] Att ta ett samhällsansvar går utöver de 

vanliga kraven i lagar och avtal. CSR delas ofta upp i tre områden: miljöfrågor, sociala 

frågor och ekonomiska frågor.10 
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Utifrån denna artikel kan vi utläsa att det finns en annan förväntan av förförståelse hos 

läsaren, gentemot de tidigare presenterade artiklarna. Först kopplas CSR till 

hållbarhetsfrågor, men i fortlöpande text benämns flera andra aspekter såsom miljö, 

arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och ekonomiska frågor.  

Vinkeln är negativ på det sätt att CSR beskrivs som en metod eller strategi för att uppnå 

lönsamhet. Fokus ligger på vad företag arbetar med och vad de tjänar på det. 

”Grundidén med corporate social responsibility är att företag frivilligt vill medverka till 

ett bättre samhälle och en renare miljö”, en mening som tillsammans med resten av vad 

texten beskriver säger att denna inte längre är viktigast. Vad journalisten beskriver 

CSR-arbete som idag är inte helt synonymt med grundidén som beskrivs. 

3.2.2 Företagen kring de värsta, 2008-01-14 

Ett engagemang i hållbarhetsfrågor ger tydliga avtryck i resultaträkningen […] Det krävs 

långsiktighet […] hållberhetsfrågor […] hållbarhetsfrågor ger bättre lönsamhet. Men 

måste vara seriöst, inte bara fernissa för syns skull […] hållbarhetsfrågor eller CSR 

(Corporate Social Responsibility) ur ett helt annat perspektiv […] handlar med 

miljörelaterade marknadsinstrument […] säljer ett slags utsläppsrätt som ger pengar till 

konkreta projekt, som i sin tur leder till miljöförbättrande åtgärder […] det handlar om en 

investering i varumärket […] klimatneuralisera […] Det är en del av att vara ett välskött 

företag för att kunna attrahera kunder, investerare och anställa […] investerar i utsläpp 

från olika projekt som bedrivs enligt Kyotoavtalets flexibla mekanismer.11 

Hållbarhetsfrågor och miljö är huvudämnena i denna artikel. Journalisten beskriver 

arbete med CSR-frågor som en självklar del i företag, utan att begreppet förklaras utan 

bara skrivs ut. Det skrivs att det leder till lönsamhet, är en investering i varumärket 

samt att CSR är en del av vara ett välskött företag. Genom att lyfta dessa aspekter och 

se det som en självklar del blir det automatiskt en negativ koppling mot företag som 

inte arbetar med CSR samtidigt som det ges en snäv betydelse av att endast handla om 

miljöansvar.  

Att det rör sig om miljö till största del skulle kunna kopplas till samtida diskurser under 

tidsperioden. Det som är aktuellt på dagordningen blir ofta prioriterat i företagens 

CSR-arbete, eftersom media är med och skapar sanningar om vad CSR står för och 

också vad det får för roll i samhället (jfr Berglez 2010:266). Är miljötemat på tapeten 

kan företags miljöarbete än hårdare granskas och då är det extra viktigt att ha ett CSR-

arbete med rapportering som håller vid granskning. 
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Att journalisten beskriver att CSR-arbetet i företaget måste vara seriöst och äkta, med 

en kommentar att det inte ska vara ”bara fernissa för syns skull”, bygger på en 

intertextualitet om att läsaren förstår eller kopplar till tidigare situationer där denna 

problematik har existerat. Det blir alltså lika viktigt att det finns ett grundligt 

förtroende för företaget.  

3.2.3 Sverige börjar halka efter i etiktoppen, 2008-02-05 

Sex svenska företag kvalar in på listan över de 100 företag i världen som tar mest socialt- 

och miljömässigt ansvar […] Rankningen utvärderar hur effektivt de hanterar så kallade 

CSR-frågor, det vill säga miljö- och sociala frågor och strategisk styrning […] Har de 

svenska företagen halkat efter sina internationella konkurrenter? – Vi låg i täten avseende 

miljöarbetet fram till slutet av 1990-talet […] Han nämner att H&M som något av ett 

svenskt flaggskepp i hållbarhetsfrågor. – De försöker verkligen göra en förändring i u-

länderna där tillverkningen sker […] Inköpet av ekologiska, exempelvis, har ökat […] Vårt 

hållbarhetsarbete […] Det rör både miljö- och socialt arbete, men det har också 

åstadkommit lönsam tillväxt […] Rankingen görs utifrån hur företagen hanterar miljö- 

och sociala frågor, som utsläppshantering, energieffektivisering, koldioxidutsläpp, 

arbetsförhållanden, minimilöner, hälsa/säkerhet, barn- och tvångsarbete […] CSR 

betyder corporate social responsibility. EU-kommissionen definierar CSR så här: att på 

frivillig grund ta ansvar för miljö och sociala frågor i relation till företagets intressenter 

utöver vad lagen kräver.  12 

I artikeln får vi reda på att svenska företag inte längre är världsledande när det kommer 

till CSR-arbete, vilket i texten innebär socialt- och miljömässigt ansvar. CSR är något 

som i texten försvenskas och något som Sverige varit bra på, detta ger läsaren en bild av 

Sverige i förhållande till andra länder utan att beskrivas närmare; detta får läsaren själv 

bilda sig en uppfattning om på gott och ont. 

Artikeln är också ett bevis på nyhetslogiken vilket bidrar till vilken rapportering svensk 

press gör av CSR. Det finns en viss dramaturgi i texten till exempel att Sverige inte 

längre är världsledande vilket bygger på att vi tappat vår ledande ställning; vilket kan 

tolkas mer dramaturgiskt än om det råder status quo på området.  

Detta är något som påverkar läsaren och är ett exempel på vilka nyheter allmänheten 

får ta del av när det kommer till CSR (Sun Young Lee & Craig E. Carroll 2011). Ord som 

”rankning” och ”lista” hjälper till att göra texten mer dramatisk på det sätt att läsaren 

verkligen får reda på att Sverige ligger långt efter ur ett internationellt perspektiv. För 
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att än mer göra det tydligt beskrivs Sverige halka efter från att tidigare varit det ledande 

landet; detta ramar in att något verkligen har hänt med Sverige.  

Sverige låg i täten med H&M som gallionsfigur för hur gott företagande kunde se ut, 

detta bygger på en förståelse om hur H&M tagit sitt ansvar i början av 1990-talet; detta 

är inte självklart för en läsare även ifall texten är skriven 2008. Journalisten 

förförståelse lämnar spår i texten och H&M får gratis reklam för sitt CSR-arbete genom 

att det nämns utan kritiskt granskande vilket också ingår i nyhetslogikens tidsaspekter, 

det vill säga snabba nyheter (jfr Sun Young Lee & Craig E. Carroll 2011).  

Vidare i texten får CSR en bred förklaring och innehåller an massa värden; journalisten 

lägger där till ett värde, som ofta av journalister förknippas med CSR, ”lönsam tillväxt”. 

Dett bygger på den vanliga journalistiska, något cyniska, inställning till CSR (Ralph 

Tench, Ryan Bowd & Brian 2007). Denna bakomliggande journalistiska syn på CSR 

lämnar spår i texten och bidrar till mottagarens bild av CSR. 

3.2.4 Författare: Ylva Edenhall, 2008-02-17 

33 procent av Sveriges studenter tycker att god etik och moral är viktigast vid valet av 

framtida arbetsgivare. Ansvarsfrågor hos företagen blir allt viktigare framöver då CSR- 

corporate social responsibility- numera ingår i högskoleutbildningen för många […] ett 

aktivt ansvarstagande får allt högre prioritet för företag som vill rekrytera och behålla 

anställda, som en del i arbetsgivarvarumärket […] I begreppet läggs framförallt frågor om 

att inte kränka mänskliga rättigheter […] Som god moral räknas också att hantera de 

anställda bra, och att företag har goda arbetsförhållanden […] Visserligen är man mer 

idealistisk i unga år men jag tror att förändringar är på gång nu när de har med sig etik- 

och ansvarsfrågor från utbildningen. Framtidens ledare kommer att ha den tanken med 

sig från början, och det blir en långsiktig effekt […] Det finns en viss begreppsförvirring 

kring själva uttrycket CSR […] Av de svenska studenterna svarade 64 procent att socialt 

ansvartagande betyder att företagets affärer bidrar på ett positivt sätt till samhället […] 

God etik och hög moral betyder enligt74 procent av studenterna att företaget inte kränker 

mänskliga rättigheter, direkt eller via underleverantörer […] CSR är ett fluffigt begrepp 

[…] CSR står för corporate social responsibility- begreppet innefattar företagets 

samhällsansvar och är ett snävare begrepp än företagens samhällsengagemang […] Det 

beskrivs ofta som ett frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning och omfattar 

mänskliga rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter.13 

I denna artikel beskrivs CSR med orden etik, moral, arbetsgivarvarumärke, 

samhällsansvar, miljöfrågor, sociala rättigheter och mänskliga rättigheter. Detta visar 
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på en vid bild av begreppet; det råder dock en vis skillnad på hur frekvent orden 

används eller förklaras i texten. Och vid upprepade tillfällen används etik och moral 

kopplat till CSR; etik och moral beskrivs handla om att inte kränka mänskliga 

rättigheter, hantera de anställda bra och som en del i arbetsgivarvarumärket. Att 

beskriva CSR i förhållande till etik och moral, utan att beskriva dessa ord, är 

problematiskt då moral och etik för läsaren kan ha andra värden än journalistens.  

Vidare i texten skriver journalisten att det råder en begreppsförvirring kring CSR, något 

de journalistiska texterna själva är med och skapar (jfr Ralph Tench, Ryan Bowd & 

Brian Jones 2007); i deras studie framkommer att journalisters uppfattning av CSR 

inte stämmer överens med den uppfattning företagen har av deras CSR-aktiviteter. 

I texten kan vi se att CSR kopplas samman med rekryteringen av studenter, vilka 

förklaras ha en god uppfattning om vad CSR är; alltså ser CSR mer ut som ett redskap 

att fånga intressanta anställningar, vilket bidrar till bilden att CSR är ett medel för 

företag att vissa en polerad yta (jfr Ralph Tench, Ryan Bowd & Brian Jones 2007). 

Bakom detta ligger en bild av att företag och organisationer använder CSR som en 

affärsverksamhet mer än ett genuint ansvartagande (jfr Lee 2008). 

Texten är också ett bevis på att diskursen om CSR är större än att den enbart finns i 

svensk press, då det förklaras att CSR ingår i många högskoleutbildningar idag. Detta 

kan också visas som exempel i den makt Foucault menar finns i samhället, där enligt 

honom skolan kan ses som en kanal för att överföra dominerande diskurser. Vidare 

förklarar journalisten att högskolestudenter är mer idealistiska än var de senare blir, 

men att det kommer ske en förändring i och med att de kommer in i företagen; detta 

bevisar att diskurs påverkar den sociala praktiken. CSR-diskursen i skolan tros få 

följder längre fram, till och med så stora följder att det kommer förändra företagens 

ansvar i framtiden. Diskursen har redan, enligt texten, förändrat förhållandena för hur 

företag rekryterar personal. Detta går helt ihop med Anthony Giddens 

struktureringsteori, att alla kan vara med och påverka, samt Faircloughs förklaring att 

texter hjälper till att forma den sociala världen (jfr Howarth 2007:12). 

3.2.5 Författare: Ylva Edenhall, 2008-03-16 

Hållbart ledarskap – chefer engagerar sig för ett bättre samhälle, var temat för året och 

CSR, corporte social responsibility, var ett hett ord […] och det handlar inte bara om miljö 

utan också om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Hållbart ledarskap är ett 

ledarskap som tar hänsyn till miljö, mångfald, arbetsmiljö och kompetensutveckling samt 

socialt ansvarstagande […] Alice bah-Kuhnke tycker det finns för många certifieringar för 

vad som är ett etiskt företag, medan Sasja Beslik konstaterade att CSR fortfarande är en 
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symbolfråga fast det borde vara en systemfråga […] Företagets intressegrupp är förutom 

aktieägare, medarbetare och kunder, också samhället, påpekade han […] På frågan inom 

vilket område CSR-aktiviteten finns svarade 84 procent miljöarbete, medan endast 25 

procent svarade att de genomförde kontroller hos underleverantörer och 24 procent 

angav att de verkar för mänskliga rättigheter […] CSR är en förkortning av corporate 

social responsibility som på svenska kan översättas till företagens ansvarstagande i 

samhället.14 

Inledande beskrivs CSR handla om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga 

rättigheter, vilket förutsätter att läsaren har kunskaper om hur CSR förhåller sig till 

dessa tre föreställningar. Framförallt skriver författaren att CSR ”inte bara handlar om 

miljö”, vilket möjligen tolkas som att allmänheten har denna uppfattning om CSR. 

Detta får effekten att miljö, efter läsaren tagit del av artikeln, ses som den största 

aspekten för vad CSR står för fast det är möjligt att det inte var det. Detta grundar sig i 

författarens egen förförståelse; fakta han eller hon tar för givet att läsarna också har. 

Om läsarna inte tänkte att det var miljö som var CSR:s största fråga så vet mottagaren 

det efter artikeln; kunskap har etablerats hos läsaren vilket påverkar dennes 

uppfattning om CSR.  

Vidare i artikeln visar författaren att det efter en förfrågan inom vilket område CSR-

aktiviteten finns hos företagen så är det inom miljö, något som bidrar till ”sanningen” 

att miljö är den största frågan inom CSR. I början beskrivs miljö som den största frågan 

och sist visar det sig att företagen satsar mest på miljön i sin CSR-aktivitet. Det 

legitimeras att miljö är rätt och att de andra aspekterna till CSR inte har lika stor roll, 

eftersom det är både allmänhetens och företagsledarnas uppfattning. Artikeln kringgår 

delvis att CSR står för fler aspekter. 

Det finns ytterligare ett bevis i texten att CSR har fler aspekter än endast miljö och det 

är när Alice bah-Kuhnke nämner att det finns fler certifieringar för vad som är ett etiskt 

företag. Detta utvecklas inte av författaren och texten behåller sanningen om att miljö 

är lika med CSR. Ett klart bevis på en utestängningsmekanism där den journalistiska 

tekniken och formen skapar kunskap vilket är ett bevis för makt (jfr Alvesson & 

Sköldberg 2008:373). 
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3.2.6 Socialt ansvar allt hetare, 2008-05-19 

CSR står för Corporate Social Responsibility, vilket kan översättas som socialt ansvar […] 

Jenny Didong, departementssekreterare på Näringsdepartimentet, var en av 

paneldeltagarna och representerade de statliga bolagen, som från i år måste ha 

hållbarhetsredovisning […] – Svenska staten tar ett ansvar i ägarrollen och Sverige ligger 

långt fram inom CSR, ansåg hon […] Nu är det dags att koppla CSR till produkter och 

tjänster. Han har tittat på hur ett antal stora svenska företag har kopplat frågorna till 

affärsutvecklingen och företagets framtid […] bland andra Electrolux, JM, Swedbank, 

Hexagon, Scania och SKF kan delvis redovisa hur CSR är en del av affären och hur de kan 

tjäna pengar på det […] Coporate social responsibility: Företags (frivilliga) etiska, miljö- 

och sociala ansvarstagande. 15 

I denna artikel har författaren översatt CSR till socialt ansvar, vilket gör att artikelns 

läsare får en uppfattning om att CSR handlar om socialt ansvar. Vad ”socialt ansvar” 

betyder beskrivs inte närmre. Förhoppningen är att ”socialt ansvar” undermedvetet 

skall ge en bild att det handlar om något som rör den sociala gemenskapen, vilket 

tolkas utifrån teorin som den sociala världen. Det tas då förgivet att läsaren gör denna 

koppling.  

I panelen för seminariet satt bland andra Näringsdepartementets sekreterare Jenny 

Didong; hon förklarar att de statliga bolagen från och med i år skall ha en 

hållbarhetsredovisning. Artikelförfattaren förklarar CSR som socialt ansvar; senare får 

läsaren också reda på att CSR kan innehålla etiskt ansvar och miljöansvar, vilket är ett 

ganska brett spektra av vad CSR står för. Detta går tvärt emot tidigare forskning som 

varit inne på att CSR får snäva tillskrivningar under olika perioder (Sun Young Lee & 

Craig E. Carroll 2011). I artikeln görs även koppling mellan CSR och produkter och 

tjänster, vilket ytterligare inte hjälper läsaren att förstå vad CSR handlar om utan gör 

begreppet stort och svårbegripligt. Den som inte är mer insatt i vilka produkter och 

tjänster som kan kopplas ihop med CSR får svårt att förstå vad det betyder; med ordet 

”produkter” krävs en kunskap för hur brodukter både framställs rent maskinellt och 

vilken påverkan det kan ha för den sociala verkligheten, likaså gäller för ordet tjänster.  

Vidare i artikeln låter författaren ”Sverige” kopplas till ett föredömesland inom CSR-

arbete, vilket är besvärande då detta inte kan, av läsaren, kritiseras utan en större insikt 

för hur det ser ut i övriga till exempel angränsande länder. I vidare perspektiv kan detta 

få följden att läsaren tar detta för sanning och att texten skapat en sanning som inte är 

förenlig med ”verkligheten”. Här är ett bevis för den kunskap som media kan producera 
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och den funktion media har i maktutövandet och formandet av kunskap, även ifall 

kunskapen skiftar beroende på vilken text läsaren kommer i kontakt med. Texten 

formar läsarens uppfattning av världen och här gör vi tolkningen att läsaren förstår att 

Sverige är ett föredöme när det kommer till CSR. 

I artikeln finns också en koppling mellan CSR och affärsstrategi. Det förklaras att 

företag tjänar pengar genom att arbeta med CSR, vilket gör CSR-begreppet diffust; 

handlar det om att göra vinst eller handlar det om ett faktiskt ställningstagande för en 

bättre värld? I skenet av detta gör vi tolkningen att läsaren kan bli än mer förvirrad för 

vad CSR har för betydelse. Att förena vinst med CSR är något som är bekymmersamt då 

det anses att företag bör bidra till ett bättre samhälle vilket faller om de inte kan gå med 

vinst (jfr Bonnedahl 2012:113f). Detta visar på en klar klyfta mellan teori- och CSR-

praktik, och speciellt hur begreppet används i litteratur som någonstans står med två 

ben på vardera sidan, vilket bidrar till att begreppet är svårt att definiera. 

3.3 Sammanställning av nyckelord 

Som inledningen av analyskapitlet beskrev har nyckelord som sammanställts i tabellen 

nedan valts ut från de tidningsartiklar som analyserats i kapitlet. Det finns en 

medvetenhet att tidigare forskning tillsammans med böcker om CSR har färgat vår syn 

av vilka ord som valts ut för analys. Även teorin har speglat denna syn då den har 

öppnat upp en vidare kunskap när det kommer till utestängningsmekanismernas 

betydelser för vissa ords förekomst. Genom att välja viss ord framför andra uppstår en 

förståelse för vad CSR är; den så kallade CSR-diskursen.  

Med utgångspunkt ur kapitel 1.4 (Vad är CSR) har vi tagit fram kategorier som tydligt 

kan kopplas till orden; socialt, miljö, affärsnytta, ansvar, Sverige som föredöme. Dessa 

menar vi tydligt visar på vilka ord som ingår i vardera kategori, och dessa är även 

presenterade i tabellen nedan.  
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CSR: 

underkategorier 

Valda ord för analys och som bas 

för underkategorierna 

Förekomst i 

materialet 

 

Socialt 

Utrota fattigdom, socialt ansvar, 

samhällsfrågor, arbetarnas 

villkor,  

mänskliga och sociala rättigheter, 

samhällsansvar, 

samhällsengagemang, 

arbetsmiljö 

Mest 

återkommande i 

alla delar av 

materialet 

 

Miljö 

Miljö, klimatfrågan, miljövård, 

miljötema, utsläppsrätter, 

hållbarhetsrapport/frågor, 

miljöinvesteringar, miljö- och 

hållbarhetsarbete 

Mycket vanligt 

förekommande i 

alla delar av 

materialet 

 

Affärsnytta 

Lönsamhet, marknadsföring, 

kostnadsbesparing, verktyg som 

hållbart företag, strategisk 

affärsnytta, själ/dna 

Vanligt 

förekommande i 

alla delar av 

materialet 

 

Ansvar 

Multinationella företag, företag Vanligt 

förekommande i 

alla artiklar 

 

Sverige som 

föredöme 

Västvärlden, föredöme, norden Sporadiskt 

förekommande i 

delar av materialet 

      Modell: Egen 

Sammanställningen visar klart att kategorin socialt varit den mest dominerande i 

nyhetsrapporteringen. Det vi såg var att begreppet i alla kategorier har omnämnts på 

ett neutralt vis. I de texter där det har beskrivits med en negativ ton har innebörden 

legat i kategorin affärsnytta, vilket kan visa att det endast är detta som svensk press 

under år 2008 såg som negativt med CSR. Vi hade en förväntning om att se en än mer 

cynisk bild, som resultat från tidigare forskning har visat. En trolig förklaring till detta 

kan vara att 2008 anses vara ett introduktionsår för CSR i svensk media. Då vår 

förförståelse har byggt på tidigare forskning som gjorts i andra länder ger det också en 

förklaring till att resultaten ser olika ut, vilket visar på relevans för vår studie och vidare 

forskning på området.  

En annan faktor som påverkar resultatet kan vara att olika teoretiska angreppssätt ger 

olika svar. Ett exempel på detta, jämfört med vår modell ovan, kan ses i en studie som 

gjorts på amerikansk press där resultatet visar att CSR används i sex olika situationer: 
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1) som rättvis och objektiv användning, 2) för att stödja företagens prestation, 3) för att 

uttrycka gemenskap och sociala förväntningar, 4) som benämning för en specialitet 

eller kommunikationsyrke, 5) som en utilitaristisk verksamhetsfunktion, och 6) som 

krydda för att polera företagets varumärke (Zhand & Swanson 2006).  
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4. SLUTDISKUSSION 

Tommy Borglund (2009) skriver att svenska företag och organisationer inte lika 

frekvent kommunicerar CSR-aktiviteter i rädsla för att bli granskade av media. I 

introduktionen tar vi upp ett fall där H&M har granskats av media som avslöjat att de 

endast betalar en lön på tre kronor till textilarbetare i Kambodja. Denna rädsla bygger 

på en bild att journalister har en cynisk inställning till CSR. Det handlar om att avslöja 

och avtäcka verkligheten, en bild som även diskuteras i den tidigare forskningen vi tagit 

del av. En majoritet av de journalister som intervjuats och de texter som analyserats i 

tidigare forskning har visat att journalister ser företags CSR-aktiviteter som ett 

poleringsverktyg; ett sätt att höja och stärka sitt varumärke (jfr Ralph Tench, Ryan 

Bowd och Brian Jones 2007). Detta väckte vår forskningsfråga att se hur CSR-

begreppet presenterats i svensk press under en viss tidpunkt. Metoden som studien 

använt har byggt på analys av utvalda nyhetstexter från SvD och DI för att svara på om 

en liknande, cynisk, bild av CSR-aktiviteter fanns i svensk press. Till skillnad från 

tidigare forskning har vi endast fokuserat på analys av nyhetsartiklar och valt att bortse 

från journalistiska synpunkter.  

Tolkning och analys har byggt på vår förförståelse och vårt teoretiska ramverk som har 

påverkat vårt sätt att analysera texterna. I nästintill samtliga artiklar benämns CSR 

synonymt med samhällsansvar. Det är det ord som återkommer mest frekvent i valda 

artiklar, dock är det ett svårt ord eftersom läsarna förutses förstå vad detta 

samhällsansvar innefattar. Vi såg alltså en tendens att nyhetstexterna krävde en 

förförståelse från läsaren att först vad CSR är. Visst dök det upp en hel del ord kopplade 

till CSR, se modell ovan, men inte hur dessa ord var kopplade till CSR-begreppet. Vad 

till exempel socialt ansvar är för ett företag var upp till läsaren att tolka, något som kan 

påverka diskursen om CSR och göra denne mer diffus. 

Sammanfattningsvis ses en skillnad i artiklarnas intertextualitet (jfr Fairclough 

1989:152f.). Vi kan se att det finns en skillnad i tidningarnas ”idealläsare” där den 

tilltänkta publikens förkunskaper anses vara olika. Dagens Industri har läsare som 

journalisten förväntar skall ha viss kunskap kring vad CSR innefattar då de själva ser 

sin tidning som ett arbetsverktyg som är viktigt för att nå framgång i affärslivet. 

Svenska Dagbladet beskriver sina läsare som nyfikna och kunskapstörstande vilket 

också kan ses i deras sätt att mer pedagogiskt förklara vad CSR betyder. Till skillnad 

från tidigare resonemang att journalister skulle ha en cynisk inställning till CSR visar 

vårt resultat att nyhetstexter oftast är neutrala. Detta skulle i sin tur kunna bero på en 

viss okunskap kring begreppets innebörd hos journalisterna, något som skulle kunna 

kompletteras genom intervjuer eller enkäter vid vidare forskning. 
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När en organisation kommunicerar samhällsansvar, CSR, är det med risk att bli 

granskad av media. Risken är att organisationen inte lever upp till det den säger; som i 

fallet med H&M som fick inleda studien. Den granskning och den uppfattning som 

journalisten har kommer färga nyheten men också medielogiken. 2008 kunde vi se att 

journalisterna för de två tidningarna, SvD och DI, har valt att förknippa CSR med olika 

”enklare” begrepp, se tabell ovan. Detta år var det den sociala dimensionen till CSR 

som var den dominerande, vilket möjligen var den definition som även var rådande i 

det egna vardagliga samtalet mellan människor. Detta grundar sig i Maxwell McCombs 

dagordningsteori (jfr McCombs 2006:24). Därför har det också för studien varit viktigt 

att titta på papperstidningar som en del av samhället. Vad får då denna granskning för 

följder? Kanske, från organisationers sida, att det inte längre anses värt att använda sig 

av begreppet CSR.  

Begreppet CSR lever i två världar, organisationerna och företagen har en uppfattning 

och journalisterna har sin egen uppfattning. Följden blir att CSR är ett flyttande 

begrepp. Kanske var det enbart i media som CSR förknippades med socialt ansvar 

20008. Företagen och organisationerna hade möjligen en annan uppfattning och en 

annan bakgrund till hur begreppet skulle användas. Med bakgrund till CSR:s härkomst 

runt millennieskiftets ekonomiska protester runt om i världen (jfr Borglund 2009:50) 

är det långt ifrån omöjligt att CSR föddes och togs omhand utifrån det förhållande 

organisationer, företag och journalister har på oss konsumenter. Detta hade för framtid 

forskning varit intressant att försöka reda ut vad detta förhållande till konsumenten gör 

för CSR-begreppet.  

Fokus hamnar som oftast på CSR i förhållande till företagens sociala ansvar under år 

2008, något som kan vara intressant för vidare forskning då detta ansvar kan ha 

projicerats till andra instanser de senare åren. Resultatet hoppas vi även skall kunna 

användas i vidare forskning kring begreppets utveckling i svensk press, liknande den 

studie Lee & Carroll (2011) gjort. Vi kan genom arbetet med denna studie se att det 

fortfarande finns luckor att täcka när det kommer till forskning kring CSR på den 

svenska mediemarknaden, och denna uppsats är ett litet bidrag till en större förståelse. 
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