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ABSTRACT  
Through our study, we have identified a gap where previous studies haven’t analysed the CSR 
phenomenon on a detailed level, but rather in a more general aspekt. Therefore we are still 
unaware of how organisations use CSR-communication and it’s more important now than ever 
to question the use of this type of communication, especially concerning the use by unethical 
organisations. By analyzing the CSR-discourses through words, metaphors and sentences, we 
aimed to address this problem. 
 
In this study, we contribute to an understanding about the importance of being critical and, 
through that, question unethical organisations use of CSR-communication. To accomplish this 
we used a Critical Discourse Analysis, and more specifically applied Fairclough's three 
dimensional model.  
 
The empirical study consists of three CSR-texts that were conducted from the selected 
unethical organisations websites. By analysing these texts, vocabularies and 
vocabularystructures were identified. To enable a discourse analysis, the empirical material has 
been sorted and categorized into three different charts. This made it possible to analyse the 
empirical material on a more detailed level. From this we discovered that these unethical 
organisations use CSR-communications in a way that benefits their organisations and that 
increases their reputation.  
 
A conclusion to be drawn from this is that unethical organisations have the power to highlight 
their social responsibility, while they at the same time are able to disguise their unethical 
impact. They enable this by implementing textual strategies within metaphors, use of word and 
sentences or by reproducing the discursive practice. By identifying these strategies it becomes 
possible to present how unethical organisations actually use CSR-communication.  
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1. Inledning  
___________________________________________________________________________ 
 
I denna studies inledande avsnitt kommer den positiva bild som CSR, Corporate Social 
Responsibility, tenderar att sammankopplas med, att ifrågasättas till fördel för en mer kritisk 
infallsvinkel. Detta med speciell hänsyn till hur CSR-kommunikation används av 
organisationer inom etiskt tvivelaktiga branscher.  
___________________________________________________________________________ 
 
“En central del av CSR är att berätta för andra vad man gör” (Borglund, De Geer & 
Hallvarsson, 2009, s.104).  
 
Sedan CSR, corporate social responsibility, växt fram är frågan inte längre om företagen tar 
ett socialt ansvar utan snarare hur. Det sker genom frekvent kommunikation rörande CSR, för 
att genom detta beskriva deras etiska ställningstagande (Borglund et al., 2009) och bidrag till 
samhället vad det gäller miljö, arbetsförhållanden, hälsa och mänskliga rättigheter (Jutterström 
& Norberg, 2011). 
 
Kommunikationen av CSR kan däremot betraktas som en ren PR-retorisk strategi (Burchell & 
Cook, 2006). Inte minst när etiskt tvivelaktiga branscher som verkar inom exempelvis 
alkoholbranschen, tobaksbranschen eller vapenindustrin ska kommunicera sitt sociala 
ansvarstagande. Med organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher avses organisationer som 
kan skapa förödande konsekvenser för samhället, där exempelvis människors hälsa påverkas, 
vilket i värsta fall också kan leda till dödsfall (Ploeger & Bisel, 2013). Saab som verkar inom 
vapenindustrin uttrycker på sin hemsida att “our thinking protects your way of life” (Saab 
Group, 2019). Detta trots att organisationen förser krigförande länder med vapen, vilka i 
flertalet avseenden avser att döda. Palazzo och Richter (2005) ifrågasätter därför om det ens är 
möjligt för etiskt tvivelaktiga organisationer att kommunicera sitt sociala ansvar inom CSR.  
 
Swedish Match som producerar och säljer snus, förespråkar exempelvis en värld utan cigaretter 
i hopp om att förbättra folkhälsan (Swedish Match, 2019). Detta kan vidare uppfattas som 
motsägelsefullt, då även snus är en produkt som leder till beroende och hälsofara (World Health 
Organisation, 2004). Inte nog med att organisationen verkar inom en oetisk bransch med 
hänsyn till den hälsofara som produkten bidrar med, utan det betraktas också som etiskt 
tvivelaktigt beteende när en organisation sprider lögner och missledande information (Nooh, 
2012).  
 
Dessa typer av kommunikativa strategier kan användas i avsikt att kringgå mottagarens 
medvetenhet och minska den rationella förmågan (Drumwright & Murphy, 2009). Det är därför 
inte förvånande att organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher frekvent kommunicerar sitt 
CSR-arbete i avseende att mörka sin negativa samhällspåverkan (Norberg, 2011). Det kan i sin 
tur leda till att mottagaren värderar och handlar i linje med den kommunikation som denne 
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kommit i kontakt med. Vad som sägs och hur det sägs påverkar därför individers sätt att 
uppleva, se och känna (Svensson, 2019), så hur oranisationer i etiskt tvivelaktiga branscher 
definierar och talar om sin omgivning påverkar vidare också konsumentens uppfattning (Torell, 
2007).  
 
The Absolut Company signalerar att de frekvent arbetar med CSR för att ta sitt sociala ansvar. 
Trots att konsumtion av deras produkt, Absolut Vodka, är en hälsofara. Forskningen visar att 
alkohol är skadligt redan från första glaset (Andréasson & Allebeck, 2005) men trots detta 
kommunicerar organisationen meningar så som “For most people, drinking alcohol is just about 
that - making joyful moments a bit more enjoyable” eller “a drop of love” (The Absolut 
Company, 2019). Hur The Absolut Company uttrycker sig och använder kommunikation inom 
CSR kan skapa en uppfattning hos mottagaren som inte överensstämmer med verkligheten. På 
det här viset kan CSR som strategisk kommunikation användas i förebyggande syfte vid kritisk 
granskning, då CSR-kommunikation även kan ses som ett vaccin vilket hämmar risken för att 
gå miste om legitimitet från samhället (Borglund et al., 2009).  
 
Det är således av betydelse att ställa sig kritisk till organisationers användande av CSR-
kommunikation. Detta för att inte se förbi de kommunikativa strategier som organisationerna 
använder sig av, vilka många gånger kan betraktas som rena spel för gallerierna. Genom att 
ställa sig kritisk till CSR-kommunikationen bland etiskt tvivelaktiga organisationer och ta reda 
på hur dessa kommunikativa strategier kommer till uttryck kan kommunikationen belysas som 
den rena PR-strategi det faktiskt är.  
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2. Problematisering  
___________________________________________________________________________ 
 
Kommande avsnitt belyser den problematik som vi identifierat inom CSR-forskningen och vilka 
konsekvenser som detta resulterat i. Problematiseringen ligger således till grund för den 
frågeställning vi ämnar besvara i denna studie. Detta följs sedan av en redogörelse gällande 
studiens syfte och bidrag.  
___________________________________________________________________________ 
 
Tidigare försök har gjorts till textnära analyser av organisationers publika CSR-
kommunikation. Men resultatet av dessa blir dock generaliserande och bidraget innebär således 
utsvävande resonemang gällande den sociala praktiken snarare än preciserad språkanalys. 
Konsekvensen blir att det inte finns någon kunskap kring hur djupt rotad organisationers 
strategiska kommunikation kring CSR är eller hur den kommer till uttryck. Trots argument 
inom det textanalytiska fältet, vilket menar att språket formar de tolkningsramar som i vardagen 
stödjer oss, men även tvingar oss, att begripa saker och ting på ett specifikt vis (Svensson, 
2019). Språket kan vidare inneha en så pass stor roll att vinklad kommunikation kan vara 
skadligt för mottagaren om denne omvärderar och handlar utefter den oetiska 
språkanvändningen (Drumwright & Murphy, 2009).  
 
Möjligheten att utnyttja CSR-kommunikation med syfte att påverka mottagaren är idag stor, 
och minst lika tillgängligt för organisationer inom etiskt tvivelaktiga branscher. Med hopp om 
att framstå som goda samhällsaktörer och samtidigt mörklägga oetiska handlingar används 
språkliga strategier i avsikt att forma vår uppfattning (Drumwright & Murphy, 2009). Genom 
att positivt framhäva organisationens CSR-arbete kan eventuella motgångar suddas ut. Detta 
med hjälp av strategisk kommunikation som förflyttar samhällets vaksamhet från ett etiskt 
tvivelaktigt handlande (Tregidga et al., 2007).  
 
Att Swedish Match, vars affärsidé är att sälja snus, inleder med rubriken “improve public 
health” (Swedish Match, 2019) eller att Saab vilka producerar och säljer varor inom 
vapenindustrin inleder sitt ansvarstagande med citatet “keeping people and society safe” (Saab 
Group, 2019) är exempel på sådan strategisk kommunikation. Denna typ av kommunikation 
kan ur ett kritiskt perspektiv uppfattas tvivelaktigt, då det inte finns några positiva fördelar med 
att snusa då produkten snarare leder till skadligt beroende. Medan vapen används i konflikter 
och strider, där människor faktiskt dör.  
 
Användandet av CSR som kommunikativ strategi kan vidare betraktas som en ren PR-retorisk 
strategi (Burchell & Cook, 2006) och bör därför behandlas därefter. Detta har inte varit fallet i 
tidigare studier då CSR-kommunikation både i litteratur och forskning snarare har överlappats 
med god etik (Drumwright & Murphy, 2009). I samband med denna syn och att forskningens 
primära fokus snarare har varit gällande kommunikationens omfattning, har således 
forskningsområdet inte fått utrymme att kritiskt granska organisationers kommunikation av 
CSR.  
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Konsekvensen av detta förhållningssätt är att spelplanen för vad organisationer kan hävda, 
uttrycka och vinkla till sin fördel står helt till deras förfogande. Utan ett kritiskt perspektiv finns 
det inget ifrågasättande av organisationers rådande språkanvändning. Risken är att denna typ 
av CSR-kommunikation går obemärkt förbi och att dessa språkliga strategier påverkar 
mottagaren mer än vad vi tror. Med ett kritiskt perspektiv kan denna problematik 
uppmärksammas vilket vidare kan ifrågasätta de åsikter som samhället idag tar för givet.  
 
När tidigare forskning kring CSR som kommunikationsverktyg valt att studera detta på en 
generell och abstrakt nivå, har problematiseringen och vidare analys handlat om att 
organisationer använder CSR. Av den anledningen har resultatet bidragit med en uppfattning 
om och i vilken utsträckning CSR-kommunikationen används, men det ger ingen mer ingående 
information inom området.  
 
Det finns därför en avsaknad av studier som förklarar hur CSR-kommunikation kan komma 
till uttryck på en mer detaljerad nivå. Genom att fråga sig hur språket används kan vi få svar 
på hur processen gällande det språkliga användandet går till och således frångå den återspegling 
av verkligheten som mainstream litteraturen nöjt sig med att analysera. Det finns därför en 
poäng med att frångå den tidigare generella och abstrakta forskningen, där språket och dess 
betydelse tas för givet, till fördel för en mer textnära analys.  
 
Utifrån identifierad problematik och behov av kritisk ansats gällande hur CSR-kommunikation 
används, ställer vi oss följande forskningsfråga;  
 

Hur använder organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher CSR-kommunikation? 

2.1. Syfte 
Med behovet av en kritisk ansats till organisationers CSR-kommunikation kommer denna 
studie därför att tillämpa en kritisk diskursanalys. För att besvara ovanstående frågeställning 
kommer vi att analysera organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher med hjälp av en textuell 
och diskursiv metod. Genom att vidare analysera hur företagen beskriver sitt sociala ansvar 
ämnar vi påvisa hur textuella strategier kommer till uttryck.  
 
Studien vänder sig främst till forskare som intresserar sig för fenomenet CSR och till de som 
har intresse för lingvistik. Genom att anta en kritisk och textnära infallsvinkel inom 
organisationers kommunikation av CSR, ämnar vi bidra både teoretiskt och metodologiskt samt 
uppmärksamma behov av vidare kritisk diskursanalys inom detta område.  
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3. Litteraturgenomgång 
___________________________________________________________________________ 
 
Avsnittet bidrar med en överblick över tidigare forskning inom området CSR. Detta med 
särskilt fokus på tidigare genomförda textanalyser, där språkets roll står i fokus. Genom denna 
bakgrund skapas en förståelse för den problematik vi identifierat inom området, där tidigare 
studier ofta bidragit med generella slutsatser. Därför gör vi en poäng av att CSR-
kommunikation är i behov av en kritisk ansats samt analys på en mer textnära nivå.  
___________________________________________________________________________ 

3.1. Olika utgångspunkter 
Det finns olika studier av CSR, Corporate Social Responsibility, där flertalet forskare hävdar 
att begreppet saknar en vedertagen definition (e.g., Henderson, 2001; Lauesen, 2014). Men 
generellt belyser forskare CSR i en positiv mening, där det till och med finns dem som hävdar 
att organisationers tillämpning av CSR helt saknar negativa effekter (e.g., Borglund et al., 
2009). Forskare menar således att ett aktivt CSR-arbete både kan skapa värde för intern 
vinstmaximering, men också skapa värde för samhället som helhet. Det finns däremot få som 
ställer sig kritiska till CSR som fenomen och ännu färre studier har publicerats med en kritisk 
ansats (e.g., Coupland, 2005; Humphreys & Brown, 2008).  
 
Henderson (2001) är dock en av dem som ser kritisk på CSR och uttrycker att bilden av 
begreppet tenderar att försköna verkligheten. Han uttrycker också att organisationer, vilka 
använder CSR som en kommunikativ strategi, snarare belastas av högre omkostnader och en 
ökad arbetsbörda. Men att forskare uttrycker sig i dessa termer, där CSR inte längre 
sammanfogas med god etik, är en minoritet bland den CSR forskning som idag existerar. Det 
finns vidare forskare som istället för att ställa sig kritiska till fenomenet snarare kritiserar den 
förskönade bild av begreppet som tenderar att uppstå (e.g., Burchell & Cook, 2006; Jutterström 
& Norberg, 2011) De menar att CSR snarare bör betraktas som en ren managementidé 
(Jutterström & Norberg, 2011) vilket till största del kan ses som en ren PR-retorisk strategi 
(Burchell & Cook, 2006) och bör därför behandlas därefter.  
 
Genom att det finns konkurrerande uppfattningar om vad CSR innebär, är det kanske inte 
förvånande att forskare har använt sig av en rad olika metoder och teorier när området har 
studerats. Gällande forskningsdesignen har flertalet studier använt sig av semistrukturerade 
intervjuer (e.g., Drumwright & Murphy, 2009). Andra har också använt etnografisk metod 
(e.g., Lauesen, 2014), innehållsanalys (e.g., Kallifatides & Egels-Zandén, 2011) och 
litteraturgenomgång (e.g., Palazzo & Richter, 2005) för att studera hur CSR tillämpas av 
organisationer.  
 
Utöver dessa metodmässiga tillvägagångssätt finns det flertalet studier som fokuserar på 
textanalyser där forskarna valt att analysera organisationernas hemsidor, mail, policydokument 
etc. (e.g., Pollach, 2003; Chaudhri & Wang, 2007; Brei & Böhm, 2011). Dessa textbaserade 
studier har däremot olika teoretiska utgångspunkter, där vissa använder diskursteori (e.g., 
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Pollach, 2003), ledarskapsteori (e.g., Palazzo & Richter, 2005), legitimitetsteori (e.g., Guthrie 
& Parker, 1989), intressentteori (e.g., Fordham & Robinson, 2018) eller vid flera fall saknar 
teoretisk utgångspunkt (e.g., Chaudhri & Wang, 2007; Chapple & Moon, 2005). I de fall det 
finns en avsaknad av teoretisk utgångspunkt har dessa olika studier handlat om och i vilket 
omfattning organisationer har kommunicerat CSR, snarare än hur organisationer väljer att 
kommunicera. Dessa studier kan således upplevas mer begränsade i sitt bidrag, där resultatet 
enbart speglar den omfattning av CSR som kommuniceras, utan fördjupad analys i vad det 
faktiskt är som kommuniceras till samhället. Detta kan vidare resultera i svårigheter vid 
jämförande mellan eller av studiers bidrag eftersom dessa saknar den teoretiska förankringen, 
där de antingen ämnar förklara, utveckla eller ifrågasätta.  
 
Dessa olika teoretiska utgångspunkter har vidare även bidragit med olika resultat. Pollach 
(2003) argumenterar för att organisationer använder sig av CSR-kommunikation för att uppnå 
trovärdighet hos en extern publik. Palazzo och Richter (2015) utvecklar detta resonemang och 
menar att organisationer inom exempelvis tobaksindustrin inte platsar inom CSR-diskursen. 
De menar att så länge organisationer säljer produkter som skadar konsumenten, kan 
kommunikationen gällande CSR endast brukas i förhoppning att uppnå ett bättre rykte. 
Resultaten visar även att CSR-kommunikation används som ett redskap för att uppnå en högre 
legitimitet gentemot samhället (Guthrie & Parker, 1989). Det finns vidare också resultat som 
menar att det finns fördelar med att aktieägare är involverade i CSR-arbetet (Fordham & 
Robinson, 2018). Denna bredd av resultat påvisar att forskare berört CSR ur flertalet olika 
synvinklar vilket också resulterar i flertalet olika bidrag.  
 
Vid valet av textanalys argumenterar forskarna ofta för kommunikationens betydelse och 
menar att CSR behöver förstås som en del av det som organisationer faktiskt kommunicerar 
(e.g. Stevens, 1994). Av den anledningen har en del valt diskursanalys som teoretisk och 
metodologisk utgångspunkt för att sätta språket och dess betydelse i fokus. Utgångspunkten i 
en diskursanalys är att språket har en produktiv kraft i samhället och att språket har effekt 
(Svensson 2019). Det kan därför argumenteras för att kommunikation påverkar vårt sätt att 
uppleva omgivningen (Svensson, 2019) vilket även har betydelse för hur samhället definierar 
fenomen och hur dessa vidare uppfattas (Torell, 2007).  
 
En diskursanalys kan genomföras på olika nivåer. Från en textnära analys där ord, metaforer 
och uttryck behandlas till en analys på makronivå som behandlar större omfattning av text för 
att finna vanligt förekommande teman eller normer (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Det 
är det senare perspektivet av diskursanalys som är vanligast förekommande inom 
forskningsfältet CSR. Tidigare studier har främst fokuserat på CSR-diskursen som en social 
strategisk handling som kan ha effekt på politisk samhällsnivå och inget som granskats på en 
djupare nivå där vokabulär, ord och mikromekanismer stått i fokus. Detta trots ett antagande 
om språkets betydelse. Forskningen inom det textanalytiska fältet argumenterar för att 
vokabulär bör betraktas som ett centralt organiseringsverktyg för att övertala andra, samordna 
åtgärder och bestämma institutionella förändringar (Loewenstain et al 2012). Konsekvensen 
blir att det inte finns någon omfattande kunskap kring hur djupt rotad organisationers 
strategiska kommunikation kring CSR är eller hur den typen av text kommer till uttryck.  
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3.2. Diskursanalys och CSR 
Med grund i språkets betydelse och inverkan är det därför inte förvånande att flertalet studier 
ar anammat ett diskursanalytiskt perspektiv vid granskning av organisationers CSR 
användande (e.g., Pollach, 2003; Tregidga, Milne & Kearins, 2007; Lauesen, 2014). Det finns 
dessutom forskare som påpekar att etiska handlingar inom organisationerna behöver studeras 
närmare genom ett lingvistiskt perspektiv (Stevens, 1994). Tregidga et al. (2007) menar att en 
diskursanalytisk teori och metod kan användas för att förstå relationen mellan text och kontext. 
Det är detta sammanhang som genom språklig interaktion skapar och upprätthåller 
organisationernas legitimitet.  
 
CSR kan på så sätt användas för att korrigera eventuella missförstånd gällande organisationers 
agerande (Tregidga et al., 2007). Kommunikation av CSR kan också användas för att förändra 
och förbättra samhällets förväntan av organisationernas agerande samt förflytta samhällets 
uppmärksamhet från mindre etiskt handlade. Genom att anamma ett diskursanalytiskt 
perspektiv blir det därför möjligt att identifiera dessa ageranden som organisationerna ständigt 
implementerar i sin strategiska kommunikation.  
 
Genom att sammankoppla diskursanalys och specifika fältstudier kan vald teori och metod ge 
forskare möjligheten att rikta ett större fokus på utmärkande kommunikativa händelser 
(Pollach, 2003). Denna kombination är också ett fördelaktigt alternativ när forskare vill besvara 
frågan “hur” eller “varför”. Däremot menar Pollach (2003) att en jämförande analys mellan 
flertalet fältstudier enbart kan genomföras på en mer abstrakt nivå för att inte förblindas av de 
egenheter som kan framkomma av en enskild fältstudie.  
 
Genom detta resonemang kan resultatet som dessa diskursanalytiska studier kommer fram till, 
trots sin lingvistiska inriktning, ofta tendera att bli övergripande i sina resonemang. Lauesen 
(2014) menar exempelvis att hennes resultat bidrar med insikt i att organisationer med etiska 
dilemman börjar övergå från att enbart föra en diskussion gällande CSR’s betydelse, till att 
faktiskt aktivt agera inom området. Trots studiens inriktning på organisationers kommunikation 
av CSR tenderar dock studien att bli abstrakt i sitt bidrag. Detta med hänsyn till empirins 
omfattning vilket skapar svårigheter för en textnära analys som Pollach (2003) tidigare påpekat. 
På så vis finns det en avsaknad av mer djupgående textuell analys där CSR kommunikationen 
kan granskas i detalj.  
 
Som tidigare nämnts har forskare främst valt att belysa CSR i en positiv bemärkelse vilket 
skulle kunna förklara en stor avsaknad av kritisk ansats i de textanalyser som genomförts. Det 
finns dock några fåtal som tillämpar en kritisk diskursanalys istället för den vanligt 
förekommande diskursanalysen (e.g., Burchell & Cook, 2006; Brei & Böhm, 2011). Denna 
kritiska ansats lyfter, till skillnad från diskursanalysen, två viktiga nyckelfrågor. Den första 
aspekten belyser sättet som en diskurs selektivt översätter omkringliggande händelser och den 
andra analyserar varför just den översättningen är mest framträdande (Burchell & Cook, 2006).  
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Den kritiska diskursanalysen ifrågasätter således varför och hur en viss språklig interaktion 
kommer till uttryck. Genom att tillämpa en kritisk diskursanalys kan således de minsta 
komponenterna i texten belysas och ifrågasättas. Detta visar vidare att eventuella 
kommunikativa strategier inte enbart verkar på övergripande nivå, utan också kan identifieras 
på en mer detaljerad nivå via vokabulär och vokabulärstrukturer (Loewenstain et al 2012).  
 
En kritisk diskursanalys som möjliggör ett ifrågasättande kan gå steget längre än vad det 
diskursanalytiska perspektivet gör. Detta genom att identifiera eventuella bakomliggande 
processer (Börjesson, 2003) vilka kan påverka mottagarens inställning gentemot den 
organisation som sprider kommunikationen (Drumwright & Murphy, 2009). Brei & Böhm 
(2011) använder en kritisk diskursanalys och påvisar genom sin kritiska ansats att 
organisationer faktiskt tenderar att implementera strategisk CSR kommunikation för att 
påverka omgivningen. Medan Burchell och Cook (2006) påpekar att organisationer som aktivt 
implementerar CSR i sin organisation som kommunikativ strategi står under en större 
bevakning från samhället än vad organisationer som inte implementerar detta gör. Dessa 
forskare har således genom sin kritiska ansats kunnat granska rådande strukturer och utifrån 
detta också kunnat ifrågasätta vad CSR-kommunikationen faktiskt bidrar till.  
 
De studier som tillämpat en kritisk diskursanalys ifrågasätter och bidrar därför ofta med nya 
perspektiv inom CSR-kommunikationen. Brei & Böhm (2011) har ett textanalytiskt avsnitt i 
sin kritiska diskursanalys där de närmar sig en mer detaljerad textuell nivå. Men avviker från 
detta och menar vidare att den viktigaste analysen inom den kritiska diskursen omfattas av den 
sociala praktiken, vilket innebär att de trots sin ambition till förklarande över hur den 
strategiska kommunikationen uppstår, ändå bedriver resonemang på generell nivå. 
Konsekvensen av detta blir att det är svårt att finna studier som faktiskt har genomfört en 
textnära analys med fokus på ordval, meningsuppbyggnader och vokabulär.  
 
Utifrån detta resonemang har flertalet kritiska studier tenderat att diskutera generella farhågor 
vad det gäller organisationers konstruktion av och politiska incitament till CSR, trots att dessa 
studier innehar alla förutsättningar för att faktiskt analysera hur ett fenomen kommer till 
uttryck. Det övergripande resonerandet som tidigare studier tenderar att föra leder därför till ett 
bidrag där forskare snarare konstaterar att stora bolag använder CSR på en generell nivå än att 
besvara hur de gör det.  

3.3. CSR som fenomen 
Med hänsyn till forskares olika utgångspunkter gällande metod och val av teori tenderar delar 
av dagens forskning, med ett diskursanalytiskt perspektiv, att problematisera kring CSR 
kommunikation. Detta i syfte att jämföra huruvida kommunikationen efterlevs i praktiken (e.g., 
Burchell & Cook, 2006; Borglund et al., 2009; Norberg, 2011). Samhällsforskare menar att 
förhållandet mellan kommunikation, beslut och handlingar är ett komplext område (Norberg, 
2011). Det är av denna anledning som flertalet studier valt att försöka förklara vad det faktiska 
ansvarstagandet ger för resultat i jämförelse med den publikt kommunicerade CSR-visionen.  
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För att hantera den komplexitet som CSR-området kan komma att innebära, riktar sig vissa 
studier därför mot kartläggning av publik kommunikation (e.g., Chapple & Moon, 2005; 
Chaudhri & Wang, 2007). Forskningsresultaten visar att stora bolag över hela världen väljer 
att kommunicera om sitt sociala ansvarstagande. Det finns exempelvis studier som visar att 
CSR som kommuniceras genom hemsidor förekommer i Asien (Chapple & Moon, 2005), 
vilket kan belysas genom att IT bolag i Indien implementerat detta genom sina kanaler 
(Chaudhri & Wang, 2007). I Sverige kommunicerar 75 % av de hundra största bolagen 
information om vad det till exempel gäller miljöpåverkan, etiska koder, deras 
samhällsengagemang samt välgörenhetsarbete (Borglund et al., 2009). Resultat från forskning 
som tar en utgångspunkt i text- och språkanalys identifierar således att organisationer många 
gånger använder CSR som en kommunikativ strategi för att stärka sitt anseende (Brei & Böhm, 
2011). 
 
Det som är gemensamt för flertalet av dessa textuella studier, oavsett geografiskt perspektiv, 
är att de identifierar olika teman vilka CSR kommuniceras genom. Dessa kan vara olika 
beroende på bransch och fokuserat CSR-område, men i huvudsak centrerar kommunikationen 
kring välgörenhet (e.g., Brei & Böhm, 2011), god etik (e.g., Drumwright & Murhy, 2009), 
ansvar gentemot samhället, men också mot unga individer (e.g., Palazzo & Richter, 2005) och 
hållbarhet som långsiktig lösning (e.g., Burchell & Cook, 2006). Genom att identifiera dessa 
teman blir det möjligt för forskarna att kartlägga vilken form av CSR-kommunikation som 
kommer till uttryck inom olika organisationer och hur detta efterlevs i praktiken.  
 
Brei och Böhm (2011) lyfter i sin kritiska studie att organisationer ofta tenderar att 
kommunicera på ett sådant sätt som väcker samhällets intresse och engagemang. I 
vattenbranschen där de större bolagen använder sig av välgörenhet i sin CSR-kommunikation 
produceras texter så som “köp en flaska vatten och förändra ett liv” samt “drick vatten och ge 
vatten”. Den publika kommunikationen använder sig således av teman för att skapa ett 
mervärde. Drumwright och Murphy (2009) menar att dagens samhälle tenderar belöna denna 
riktade kommunikation i större utsträckning än någonsin. Burchell och Cook (2006) för ett 
liknande resonemang i sin kritiska studie där de menar att organisationer med utgångspunkt i 
temat hållbarhet med ett långsiktigt perspektiv, genererar belöningar i form av legitimitet hos 
samhället. Genom att identifiera dessa teman bidrar studierna till en kartläggning av hur CSR 
kommunikation kan komma till uttryck på en generell nivå.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse kan CSR-forskningen anta flertalet olika ansatser 
i sin ambition att förklara kommunikationens kraft. Flera forskare är rörande överens om att 
CSR kan betraktas som en ren management idé (Drumwright & Murphy, 2009; Jutterström & 
Norberg, 2011), men utifrån denna aspekt är det däremot få som analyserar textens minsta 
beståndsdelar och dess påverkan. Detta trots att flertalet ändå problematiserar för språkets 
betydelse, där Loewenstain et al. (2012) också påpekar att kommunikationen kan ses som ett 
redskap för övertalning och en väsentlig del i institutionella förändringar. Det blir istället mer 
förekommande med forskning på generell och abstrakt nivå för att ge en övergripande bild av 
hur organisationer efterlever sin CSR-kommunikation i praktiken. Vald teori och metod kan 
därför i vissa avseenden bli otillräcklig, då en mer grundlig redogörelse finns att hämta.  
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4. Teori och Metod  
___________________________________________________________________________ 
 
Det här avsnittet kommer att behandla kritisk diskursanalys som ligger till grund för studiens 
teori och metod.  Inledningsvis följer en redogörelse för hur kritisk diskursanalys kommer att 
tillämpas i denna studie. För att nyansera förståelsen för den teoretiska utgångspunkten 
kommer diskursanalysens innebörd att diskuteras samt definitionen av att vi ställer oss kritiska.  
 
Med denna teoretiska bakgrund följer därefter tilltänkt analysmodell och hur den kommer att 
användas vid analys av insamlad empiri. Vidare redogör vi för tillvägagångssätt vid 
datainsamling, avgränsningar och studiens trovärdighet. 
___________________________________________________________________________ 

4.1. Kritisk diskursanalys som teori och metod  
Vid en första anblick kan det upplevas främmande att kritisk diskursanalys kommer att 
användas både som teori och metod. Speciellt eftersom tidigare forskning tenderar att tydligt 
separera dessa områden (Van Maanen, Sörensen & Mitchell, 2007). Van Maanen et al. (2007) 
vill dock belysa vikten av att integrera metod och teori istället för att separera dessa två 
områden. De menar att teorier utan en metodologisk inblandning kan resultera i 
förutsättningslösa spekulationer medan en metod utan en teoretisk utgångspunkt skapar 
enformiga resonemang.  
 
Att istället använda en kritisk diskursanalys som ett sammanhängande ramverk ger helt andra 
förutsättningar då teori och metod är integrerade med varandra snarare än separerade. Att 
acceptera och förstå detta samband blir helt avgörande för förutsättningen att teori ska kunna 
generera och skapa metod liksom metod ska kunna generera och skapa teori (Van Maanen et 
al., 2007). Inom den kritiska diskursanalysen finns ett grundläggande antagande om språket 
och dess funktion vilket kan betraktas som ett teoretiskt perspektiv, men att det också kan ses 
som en metod för att vidare kunna studera just språket och dess användning (Svensson, 2019).  
 
Denna integrerade syn av teori och metod erbjuder även ett mer entydigt sätt att betrakta 
forskning och vetenskap via exempelvis epistemologiska antaganden, vilka är viktigt eftersom 
dessa behöver bygga på samma synsätt (Burrell & Morgan, 1979). Genom att godta det 
integrerade sambandet mellan teori och metod krävs det således också en acceptans kring de 
förutsättningar som en kritisk diskursanalys innebär. Mottagaren förväntas därför godkänna de 
antaganden som finns gällande språkets roll och dess sociala konstruktion (Winther-Jörgensen 
& Phillips, 2000). Detta synsätt måste således genomsyra hela studien vilket minskar risken 
för tvetydiga och spretande resonemang (Van Maanen et al., 2007). 
 
Med stöd i ovanstående resonemang kommer denna studie att integrera teori och metod för att 
skapa rätt förutsättningar för kommande analys. Med denna förutsättning kan exempelvis en 
textanalys både bygga på antaganden om språket och hur det ska tolkas men också en metod 
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för hur denna textanalys ska genomföras i praktiken vilket erbjuder ett entydigt 
tillvägagångssätt.  
 
I följande avsnitt följer en övergripande beskrivning av diskursanalys samt innebörden av att 
vara kritisk för att sedan gå vidare till kritisk diskursanalys och hur den tillämpas som teori och 
metod. Med dessa steg ämnar vi skapa förståelse för våra antaganden och de premisser som 
ligger till grund för val och avgränsningar.  
 
3.2. En diskursanalys 
Begreppet diskurs kan förklaras som “[...] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 
ett utsnitt av världen)” (Winter-Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Det finns vidare en 
utgångspunkt inom språkanalys - hur vi talar om världen via diskurser - att talet har effekt och 
ska betraktas som en produktiv kraft i samhället (Svensson, 2019). En diskursanalys erbjuder 
därför mycket mer än en analys av språkliga uttryck, den erbjuder också ett sätt att förstå 
kommunikationens effekter på människor, deras relationer och samhället som helhet.  
 
Genom den sammankopplade teori och metod som erbjuds inom detta forskningsfält erhålls 
också kunskap om hur samhället formar och formas av språkanvändning (Svensson, 2019). 
Utifrån detta kan diskursanalytiker närma sig en uppfattning av den innebörd som språk och 
andra symboler har för individers upplevelser av samhället och för hur de agerar gentemot 
omgivningen. Med en utgångspunkt i diskursanalys kan vi därför förstå språkets processer som 
det utspelar sig framför oss, vilka kanske i flera fall egentligen sker bakom våra ryggar.  

3.3. Ett kritiskt perspektiv  
Som vi tidigare nämnt framställs CSR ofta genom ett positivt perspektiv. Det har också funnits 
ett stort fokus i tidigare studier vad det gäller organisationers användande och i vilken 
omfattning CSR förekommer och tillämpas. Det är således få som antagit ett kritiskt perspektiv 
vid granskning av organisationers kommunikation av CSR. Detta är någonting vi finner 
problematiskt och väljer därför att ställa oss därför kritiska till tidigare studiers angreppssätt 
för att på så sätt belysa dess konsekvenser. Med ett kritiskt perspektiv kan vi ifrågasätta den 
rådande synen av CSR, men också diskutera det som tas för givet och går obemärkt förbi. Att 
anta ett kritiskt perspektiv har således betydelse för våra antaganden och därför ämnar vi 
diskutera några av dessa grundläggande antaganden innan vi går vidare med kritisk 
diskursanalys i nästkommande avsnitt.  
 
Vårt val av att anta ett kritiskt perspektiv medför accepterande av vissa grundantaganden, detta 
med hänsyn till en särskild syn på samhället och dess sociala struktur. Detta innebär att kritisk 
teori om organisationer kan användas för att utmana sättet att se på organisationer och målet 
med deras arbete (Alvesson 1993). Genom att konfrontera dominerande föreställningar om 
organisationer och hur de framhäver sig i samhället, dvs. den särskilda synen på samhället och 
dess sociala strukturer, ifrågasätts dess legitimitet och fria handlade.  
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Att vara kritisk bygger således på att ifrågasätta system, institutioner och värderingar som 
samhället är uppbyggt av men som många gånger tas för givna utan vidare reflektion. En 
motsättning och ett kritiskt perspektiv betraktas därför som något nödvändigt för att sätta igång 
en sådan reaktion (Fairclough, Mulderrig & Wodak, 2011). En konflikt ses inte som en 
avvikelse utan snarare som något grundläggande för utveckling. Genom att anta ett kritiskt 
perspektiv kan system och värderingar som vi annars legitimerar utan eftertanke komma att 
diskuteras och bli ett första steg till förändring. Ett kritiskt perspektiv bör av den anledningen 
inte betraktas som något negativt utan som något positivt som kan medföra förändring. Det kan 
också härledas som ett sätt att uppnå en frigörelse från de samhällsstrukturer vi fastnat i 
(Johnson & Duberley, 2000). 
 
Att åstadkomma en förändring ska dock inte betraktas som en enkel process. Genom att vi antar 
en utgångspunkt i kritisk diskursanalys så betraktas språket och dess användning ha effekt på 
samhälle, människor och deras relationer (Svensson, 2019). Vi som individer och samhället 
både formar och formas av hur vi kommunicerar via språket (Fairclough, Mulderrig & 
Wodak,2011). De sociala processer vi kommit överens om kan på så sätt även inneha betydelse 
för hur individer tänker och upplever sin omgivning. Det kan vidare betraktas som en 
blockering som kan hindra individer från att handla utifrån sina egna inre värderingar.  
 
På så sätt betraktas individer inte som helt fria, utan knutna till sociala processer. Det hindrar 
individen många gånger från att själv tänka kritiskt och det utvecklas därför en sorts oförmåga 
att kritiskt ifrågasätta strukturer runt omkring, då de snarare tas för givna. Därför är studier med 
ett kritiskt perspektiv högst nödvändiga när vi vill komma tillrätta eller förändra en social 
struktur i samhället.  

3.4. Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys kan betraktas som en gren inom diskursanalysen och är “kritisk” i den 
mening att tillvägagångssättet belyser ojämlikheter och orättvisor som språket är med och 
skapar (Svensson, 2019). Inom den kritiska diskursanalysen är det relationen mellan 
maktutövning och språkbruk som analyseras (Börjesson, 2003). Med andra ord är uppgiften att 
identifiera misstänkta förtryck och legitimt maktutövande via bland annat metaforer, ordval 
och meningsuppbyggnad som kommit att få politiska och materiella effekter. Dessa effekter 
kan komma att ha påverkan både för enskilda individer och grupper men även på samhället i 
stort och det är den kritiska diskursanalytikerns uppgift att uppmärksamma orättfärdiga 
språkliga begränsningar (Svensson 2019).  
 
Genom att kartlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av det sociala samhället, 
vi tillsammans skapat, är syftet med den kritiska ansatsen att nå en social förändring (Winther-
Jörgensen & Phillips, 2000). Ambitionen är att bidra till en frigörelse från sanningar som tagits 
för givet och orättvisa maktförhållanden, detta genom att utsätta de språkliga konstruktionerna 
för en kritisk analys (Svensson, 2019). Genom denna kartläggning ämnar en kritisk granskning 
uppnå en förändring som medför mer jämlika maktförhållanden i samhället och i de 
kommunikationsprocesser som sker (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000).   
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Vidare är en kritisk diskursanalys inte helt politiskt neutral då det kritiska antagandet blir ett 
sätt att ifrågasätta och konfrontera sig mot rådande maktstrukturer. På så sätt väljs en sida som 
står utanför denna rådande maktstruktur. Detta för att sedan kunna avslöja och peka på den roll 
som den diskursiva praktiken spelar i upprätthållandet av maktförhållanden (Winther-
Jörgensen & Phillips, 2000).  
 
Den diskursiva praktikens utformning påverkas av situationer, institutioner och sociala 
strukturer som kan behöva tas i beaktande vid en analys (Fairclough, Mulderrig & Wodak, 
2011). Exempelvis kan en situation ha en väsentlig betydelse vid ett möte mellan två individer 
då de träffas på arbetsplatsen eller i ett socialt sammanhang. Med andra ord använder individer 
en viss typ av kommunikation i sin arbetsroll medan de använder en annan kommunikation i 
sociala sammanhang, dessa skapar olika diskursiva praktiker. Hur individer kommunicerar 
inom exempelvis sin yrkesroll kommer inte att vara konstant över tid, utan kommunikationens 
roll kommer att förändras, vilket i sin tur kommer att påverka rådande maktförhållanden. Detta 
innebär att de diskursiva praktikerna inte bara konstitueras utan också konstituerar 
kommunikationen i det rådande samhället.  
 
Då kritisk diskursanalys vilar på en marxistisk teori så riktas ofta den kritiska granskningen 
mot kapitalismen och näringslivet, vilket även denna studie kommer att göra, då det är 
organisationer och deras CSR-kommunikation som kritiskt granskas (Svensson, 2019). Kritisk 
diskursanalys är även av tradition influerad av Foucalt samt diskursteori men för att avgränsa 
och skapa förutsättning för analys av empiri har vi valt att tillämpa Fairclough och hans 
utvecklade analysmodell. En redogörelse för Faircloughs syn på kritisk diskursanalys samt 
analysmodell följer i nästkommande avsnitt.  

3.5. Faircloughs kritiska diskursanalys  
Fairclough (2010) delar upp begreppet diskurs i två delar, diskurs som språkbruk och diskurs 
som social praktik. Det centrala i diskursanalysen blir därför att kartlägga de förbindelser som 
finns mellan språkbruket och den sociala praktiken (Winther Jörgensen &Phillips, 2000). 
Fairclough menar att varje kommunikativ händelse formar och formas av den bredare sociala 
praktiken och därför är det förhållandet emellan som är av intresse vid en kritisk diskursanalys.  
 
Med definitionen av att diskurs är ett visst sätt att tala och skriva om ett visst fenomen så 
betraktar Fairclough (2010) varje fall av språkbruk som en kommunikativ händelse. Det är 
utifrån dessa kommunikativa händelser som Fariclough har utvecklat till en analysmodell. 
Modellen kan betraktas som en analytisk ram och delas in i tre olika dimensioner. I mitten finns 
den första dimensionen, texten, vilket fokuserar på en analys av textens egenskaper. Vidare står 
den diskursiva praktiken för en analys av den konsumtion och produktion som ligger bakom 
den kommunicerade texten. Den sociala praktiken står för den yttersta dimensionen och tar ett 
bredare socialt perspektiv för att belysa att text och diskursiv praktik formar och formas av den 
sociala tillvaron (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  
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3.5.1. Faircloughs tredimensionella modell 
Faircloughs tredimensionella modell ligger till grund för studiens analysmodell och därför 
kommer vi vidare att gå in djupare på varje dimensions innebörd och hur vi kommer att använda 
dessa både som teori och metod. Vi börjar med en redogörelse över textanalysens teoretiska 
innebörd för att sedan förklara hur textanalysen ska användas som metod för att därefter 
fortsätta på samma sätt med diskursiv praktik. Slutligen nämner vi den social praktiken och 
förklarar varför vi valt att inte fördjupa oss inom denna dimension.  

3.5.2. Textanalys 
Den innersta dimensionen text som återfinns i Faircloughs tredimensionella modell behandlar 
de formella dragen i språkliga sammanhang. En textanalys omfattar samband mellan satser, 
grammatik och vokabulär (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Mer specifikt innebär det att 
använda olika former av lingvistiska tekniker, som att till exempel identifiera specifika ordval, 
för att analysera texter på en mer detaljerad nivå.  
 
En textanalys kan genomföras på många olika sätt och på olika nivå. Vi har valt att avgränsa 
vår analys till tre väsentliga kategorier som Fairclough (2010) förespråkar. Genom att studera 
texterna utifrån kategorierna metaforer, ordval och meningsbyggnad ämnar vi identifiera hur 
och på vilket sätt organisationerna använder sig av CSR-kommunikation. Fairclough (1992) 
menar vidare att dessa tre delar är väsentliga för att förstå hur den sociala verkligheten är 
konstruerad från den allra minsta beståndsdelen i språket. Av den anledningen kommer denna 
studie inte att ta hänsyn till andra grammatiska former så som exempelvis artighetsfraser eller 
politiska agendor.  

3.5.3. Metafor  
Metaforer kan ses som ett verktyg, vilket kan användas för att förstärka en kommunikativ 
interaktion (Börjesson, 2003). Begreppet kan också ses som en överföring av en specifik 
innebörd från ett område till ett annat, där utgångspunkten är att metaforen förklarar en okänd 
händelse i termer av en annan mer bekant händelse (Svensson, 2019). Genom att använda sig 
av detta sätt att kommunicera, förutsätts det att mottagaren inte tolkar kommunikationen 
bokstavligt utan kan utläsa den underliggande poängen. Det går exempelvis att porträttera ett 
företags ekonomiska situation som “sjuk” och i behov av en “företagsdoktor” med syfte att 
beskriva att företaget och dess ekonomiska situation är i kris (Börjesson, 2003). Genom att 
sammankoppla organisationens ekonomiska svaghet i medicinska termer kan metaforen 
således få mer slagkraft i sin innebörd. 

3.5.4. Ordval  
Ordval syftar istället till att studera specifika ordval i texter. Det kan vara ord som förekommer 
mer frekvent, ord som blir omdebatterade och växer fram som betydande i sammanhanget. De 
specifika ordvalen är ord som utgör kärnan i uttalanden och texter och kan på så vis betraktas 
som centrala komponenter (Bergström & Boréus, 2018). Dessa val av ord kan också tänkas ha 
större påverkan på mottagare då orden förstärker och framhävs i syfte att belysa just dessa ord.  
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Dessa specifika ordval som även kan kallas för nyckelord kan vara särskilt givande i en 
textanalys (Bergström och Boréus, 2018).  Ordens språkliga betydelse är ofta mer komplex än 
andra ordval då de försöker att symbolisera föreställningar och ideal till mottagare av texten. 
Denna typ av nyckelord utgör således grunden av kommunikationen, detta eftersom den 
språkliga betydelsen upplevs särskilt värdefull.  
 
För att identifiera dessa uttryck av särskilt värdefull betydelse bör betraktaren rikta sitt fokus 
mot de orden vars användarfrekvens är relativt hög och där den språkliga betydelsen av ordet 
är påtagligt återkommande. Dessa är ofta centrala för kommunikationsprocessen och kan därför 
fungera som bärare av en underliggande mening (Bergström och Boréus, 2018). De blir därför 
viktigt att identifiera dessa ord för att skapa bättre förståelse för textens budskap. Vi kommer 
därför vid analys av våra texter att leta efter ord som på något sätt påkallar uppmärksamhet och 
utmärker sig på ett sätt som visar att de står i fokus.  

3.5.5. Meningsuppbyggnad  
Meningsuppbyggnad används för att analysera mer detaljerade egenskaper i textform 
(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Med denna analys kan information om dessa mer 
detaljerade egenskaper användas för att klargöra och underbygga vidare tolkning av en 
textanalys. Analys av meningsuppbyggnad handlar således om att identifiera språkets 
grammatik och hur något framställs i grammatiska termer.  För att identifiera olika typer av 
meningsuppbyggnader och hur de kommer till uttryck i textform kommer vi i denna studie att 
analysera transitivitet, modalitet, hedge, nominalisering och passivisering.  
 
Genom att analysera transitivitet studeras meningsuppbyggnader i texter på en lingvistisk nivå 
(Bergström & Boréus, 2012) för att granska hur relationer, personer och händelser framställs. 
Det är alltså de underliggande processerna som är av intresse för att förstå hur specifika 
händelser förbinds eller inte förbinds (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Poängen är att 
analysera den grundläggande meningsuppbyggnaden, för att vidare ställa detta gentemot andra 
alternativa meningar och således studera hur utfallet förändras. Utifrån detta tillvägagångssätt 
blir det viktigt att belysa vilka effekter en viss form av meningsuppbyggnad kan generera 
genom att utesluta övriga alternativ då transitivitet kan påverka huruvida en deltagares handling 
framhävs eller nedtonas. Deltagaren kan således välja själv stå ansvarig för den genomförda 
handlingen eller tona ner sin medverkan, vilket innebär att händelsen kan, beroende på 
transitivitet, speglas som effekten av deltagarens agerande eller stå ensamt utan någon direkt 
ansvarig.  
 
Transitivitetens processer går till att börja med att dela in i två avgränsningar, där den ena 
benämns som handlingar och den andra som händelser (Bergström & Boréus, 2018). En 
handling är någonting som genomförs med avsikt och som individen har kontroll över. En 
händelse är däremot någonting som inträffar utan att någon agerat medvetet och denna typ av 
fenomen står därför inte under någons kontroll. Båda dessa benämningar kan vidare uttryckas 
genom materiella förändringar, där en materiell handling eller händelse influerar någonting 
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genom fysiska termer såsom monetära medel, att bygga eller att skapa. Det vill säga textuella 
avsnitt som påpekar att individen avsiktligt eller oavsiktligt försöker påverka en given situation.  
 
Det går också att avgränsa transitivitet med hänsyn till nominalisering och passivisering, vilket 
även dessa är tillvägagångssätt för att tona ner eller understryka en deltagares effekter 
(Winther-jörgensen & Phillips, 2000). Nominalisering kommer till uttryck genom att 
producenten av texten byter ut de verb som kan användas för att beskriva processer till fördel 
för substantiv (Bergström & Boréus, 2018). Detta innebär att deltagare och dess handlande kan 
regleras och således förstärka eller undkomma blickfånget, vilket kan exemplifieras som 
följande: “tobaksanvändande ökar” snarare än “snus blir en allt större hälsofara för samhällets 
invånare”. Passivisering kan likt nominalisering också kringgå deltagarens inblandning i 
handlingar och händelser. Men istället för att ersätta meningens verb utelämnas deltagaren helt. 
Texten tar således inte ställning till om det finns några deltagande individer, vilken roll de 
spelar eller vilka de är och kan till exempel fokusera på att uttrycka framtida mål och händelser 
som kommer att inträffa.  
 
Genom att studera modalitet kan producentens grad av instämmande analyseras (Winther-
Jörgensen & Phillips, 2000). Det handlar således om hur starkt någonting hävdas, vilket kan 
exemplifieras genom påståendena “det är bra” eller “visst är det bra”, där det förstnämnda har 
den högsta graden av instämmande. Hedge är istället ett begrepp som belyser huruvida ett 
påstående försöker dämpa sin egentliga innebörd. Detta kommer till uttryck genom texter vilka 
innehåller ord såsom “liksom” eller “lite”. Denna form av uttryck kan vi återfinna i påståenden 
likt “kanske är det lite kallt”.  
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3.6. Analysmodell textanalys 
Utifrån ovanstående definitioner av vad en metafor, ordval eller meningsuppbyggnad innebär 
har vi utvecklat ett antal frågor för varje kategori. Frågorna har sedan sammanställts i en 
analysmodell som kommer att fungera som stöd vid analys av empiri i form av text.  
 

TEXTANALYS 

 
METAFOR 

Kan vi hitta metaforer i texterna?  
Vilka metaforer används? 

Liknar metaforerna varandra? 
 

ORDVAL 
Vilka ord är typiska för CSR?  

Vilka ord är vanligt förekommande? 
Vilka ord påkallar uppmärksamhet och utmärker sig i texterna?  

 
MENINGSUPPBYGGNAD 

Transitivitet 
Hur förbinder sig organisationen till handling och/eller händelser? 

Hur och i vilka sammanhang beskrivs organisationen som en handlande samhällsaktör? 
Nominalisering  

I vilken grad utesluts organisationen från handling och händelse?  
Modalitet 

I hur stor grad instämmer organisationerna med sitt CSR arbete?  
Passivisering 

Hur utesluter organisationerna sitt deltagande i händelser? 
Hedge 

Hur stor grad av osäkerhet uttrycks?  
 

 
I nästkommande avsnitt följer en redogörelse för hur analysmodellen användes vid bearbetning 
av utvald empiri, samt det tillvägagångssätt som tillämpats för att identifiera metaforer, ordval 
och meningsuppbyggnader i organisationernas CSR-texter. Vidare resonemang gällande urval 
och datainsamling presenteras senare i metodavsnittet. 

3.7. Textanalys som metod  
För att analysera de utvalda hållbarhetsavsnitten från Saab, The Absolut Company och Swedish 
Match har vi avgränsat oss till de tre kategorier som redogjordes för i ovanstående avsnitt, 
metafor, ordval och meningsbyggnad. Det var dessa kategorier vi letade efter i de tre utvalda 
texterna, vilka var anpassade utifrån våra urvalskriterier.  
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För att skapa en struktur över bearbetningen av empirin, valde vi att läsa konsekvent från första 
till sista sidan för respektive text. Vi hade inte någon förkunskap om dessa texter sedan innan 
och hade därför ingen förutfattad mening om hur metaforer, ordval eller meningsuppbyggnader 
skulle ta sig till uttryck. Anledningen till att texterna inte granskats innan berodde på att vi ville 
vara objektiva i vår läsprocess. Genom att bearbeta empirin utan en förväntan av hur metaforer, 
ordval eller meningsuppbyggnader skulle ta sig till uttryck kunde vi läsa texterna mer 
strukturerat utifrån de valda kategorierna. Detta innebar att vi specifikt kunde leta efter 
metaforer, ordval och meningsuppbyggnader utifrån respektive definition utan att präglas av 
egna tolkningar. Vi hade dessutom inte heller satt oss in i organisationerna eller deras tidigare 
CSR-kommunikation. 
 
Till vår hjälp vid läsningen hade vi både definitionerna av respektive kategori från teoriavsnittet 
samt de frågor som vi sammanställt i analysmodellen. För att strukturera upp läsprocessen 
ytterligare valde vi att dela in denna i fyra delmoment, en för metaforer, en för ordval, en för 
transitivitet och en för modalitet samt hedge. Detta gjorde vi för att underlätta för oss själva vid 
bearbetning. Det skapar också förutsättning för ett mer genomarbetat empiriavsnitt, där de 
utvalda kategorierna fått ett mer specifikt fokus.  
 
Utifrån denna struktur valde vi dessutom att både att skriva ut organisationernas CSR-texter på 
papper och att läsa dessa enskilt vid respektive delmoment. Genom att läsa var för sig 
påverkades vi inte av varandra, utan kunde koncentrera oss på vår egen bearbetning av texterna. 
Med denna arbetsprocess kunde vi också komplettera varandra, då vi i vissa avseenden 
identifierat olika empiri. Därför blev jämförelser och reflektioner mellan varandra en viktig del 
av processen.  
 
Under läsprocessen valde vi dessutom att färgkoda kategorierna i olika färger, detta för att 
särskilja vad som var metafor, ordval, transitivitet, modalitet och hedge. Färgkodningen 
möjliggjorde att vi kunde gå tillbaka i texterna för att reflektera och jämföra de överstrykningar 
vi gjort. För att tydliggöra valde vi därför att koncentrera oss på ett delmoment i taget. När vi 
läst och strukit över med färg hade vi en gemensam genomgång och reflektion över det som vi 
identifierat och empirin med tillhörande kategori sammanställdes därefter i tabeller. Hur 
processen och sammanställningen av de olika kategorierna såg ut skiljer sig dock något vilket 
nedan kommer att redogöras för mera utförligt.  

3.7.1 Metafor 
Metaforer var den första kategorin i textanalysen och som beskrivet i Faircloughs (2010) 
analysmodell av text, kan en metafor betraktas som en överföring av en specifik innebörd från 
ett område till ett annat, där utgångspunkten är att metaforen förklarar en händelse i termer av 
en annan (Svensson, 2019). Vi ämnade därför söka efter denna typ av händelse i 
organisationernas texter. Det var således inga specifika ord vi sökte utan snarare sammanhang 
som gav uttryck för en underliggande poäng även om denna inte framgick bokstavligt.  
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Till vår hjälp hade vi med oss frågeställningarna från analysmodellen: Kan vi hitta metaforer i 
texterna? Vilka metaforer används? Liknar metaforerna varandra? Eftersom vi ursprungligen 
var helt ovetandes om metaforer förekom av något slag i organisationernas texter blev den 
första frågan relevant och om vi hittade några metaforer ville vi dessutom granska hur dessa 
användes och hur dessa kunde komma till uttryck i organisationernas CSR-texter.  
 
Utifrån definitionen av metaforer samt våra analysfrågor ämnade vi söka efter sammanhang 
där metaforer förekom. Vi läste således texterna var för sig och strök över identifierade 
metaforer med en röd överstrykningspenna. När vi ansåg att samtliga metaforer var överstrukna 
i organisationernas texter gick vi igenom dessa tillsammans och reflekterade över de 
identifikationer vi gjort. För att strukturera upp analysen av identifierade metaforer antecknade 
vi överstrykningarna i ett anteckningsblock. Detta för att tydligare kunna kategorisera de 
metaforer vi identifierat, vilket går i linje med den andra frågan i analysmodellen, liknar 
metaforerna varandra?  
 
Det fanns inga metaforer som var likadana men vi kunde med hjälp av de anteckningar vi gjort 
identifiera att vissa var av liknande karaktär. När vi kategoriserat samtliga överstrykningar, 
vilka innehöll någon form av metafor, framför oss på ett papper kunde vi således para ihop 
flera av dem utefter liknande egenskaper.  
 
Utifrån dessa liknande karaktärsdrag skapade vi teman, vilka symboliserar de egenskaper vi 
identifierat. Det första temat Förebild består av metaforer som liknar varandra på så sätt att de 
uttrycker hur organisationerna tar ansvar och agerar för att åstadkomma en bättre värld. Det 
andra temat valde vi att benämna som Självförverkligande, dessa metaforer liknar varandra då 
kommunikationen agerar för att ge beröm till organisationen.  
 
Ytterligare ett tema är Byggtermer, dessa är lika på så sätt att de uttrycker en pågående process 
i byggtermer så såsom verktyg, skapa eller bygga. Nästa tema valde vi att benämna som 
Kompetens, då samtliga metaforer inom denna genre berör anställda och hur dessa utmärker 
sig inom organisationer genom termer som talanger eller high potentials. Femte temat fick 
namnet Känslor. Dessa metaforer gav uttryck för känslor så som passion, glädje eller sårbarhet.  

Dessa teman blev ett sätt för oss att svara på vilka metaforer som liknade varandra samt hur de 
gjorde det. Trots att inte temana i sig inte har en teoretisk utgångspunkt blev detta vårt sätt att 
skapa struktur över de identifierade metaforerna och påvisa likheter. Metaforerna med dess 
givna tema sammanställdes därefter i en tabell med syfte att visualisera empirin på ett enkelt 
och lättläst sätt. I den vänstra spalten av tabellen går det att utläsa vilken organisationstext 
citatet kommer från, i mitten återfinns den mening eller utklipp som uttrycker en form av 
metafor och i högra spalten redovisas metaforens givna tema.  
 
För att ge ett exempel på denna process kan exempelvis metaforen “rökare står för alternativet 
att sluta eller dö” belysas. När denna skulle kategoriseras i tabellen så kryssade vi först i vilken 
organisation som använde metaforen för att därefter skriva in meningen som representerade en 
metafor. Därefter kryssade vi för det tema som stämde överens med metaforen, vilket i detta 
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fall är temat Förebild, eftersom Swedish Match anser sig bidra till en bättre värld genom att 
erbjuda rökare ett alternativt beroende. Därefter såg kategoriseringen ut som i bild 1. 
 
Bild 1. Metafor. 

 

3.7.2. Ordval  
När vi skulle analysera ordval läste vi återigen organisationernas CSR-texter från första till 
sista sidan. Men den här gången utifrån definitionen av ordval som presenterats i teoriavsnittet. 
Vi hade även med oss frågorna från analysmodellen som ett stöd för läsprocessen samt för att 
strukturera upp vad vi letar efter för textuella strategier. Vilka ord är typiska för CSR? Vilka 
ord är vanligt förekommande? Vilka ord påkallar uppmärksamhet och utmärker sig i texterna?  
 
I enlighet med Bergström och Boréus (2018) definition av ordval skulle även denna analys 
handla om att studera specifika ordval. Enligt teorin kan det vara ord som förekommer mer 
frekvent, ord som blir omdebatterade eller som växer fram som betydande i sammanhanget. Vi 
riktade därför vårt fokus mot tre definitioner av ordval och benämnde dessa som vanligt 
förekommande, typiskt för CSR samt ord som var utmärkande. Dessa tre definitioner av ordval 
var också de ord som hörde ihop med ställda frågeställningar från analysmodellen.  
 
Orden vi benämnde som vanligt förekommande skulle vara ord med relativt hög 
användarfrekvens där den språkliga betydelsen av ordet är påtagligt återkommande. Orden vi 
sökte som var typiskt för CSR skulle vara ord som förstärkte diskursen och vara ord som 
ständigt förekommer i denna typ av text. Enligt Jutterström och Norberg (2011) var detta ord 
som förknippades med organisationens etiska ställningstagande, deras bidrag till god hälsa 
samt samhällsansvar. Ord som vi istället definierade som utmärkande skulle vara ord som 
påkallade uppmärksamhet och/eller var utmärkande och speciella i sammanhanget.  
 
För att strukturera upp analysen av ordval använde vi grön överstrykningspenna när texterna 
återigen skulle läsas från början till slut. De ordval vi strök över var de ord som kunde betraktas 
som svar på analysmodellens ställda frågor och genom detta uppstrukturerade tillvägagångssätt 
kunde vi således stryka över relevanta ordval. Därefter gick vi gemensamt igenom de ord vi 
identifierat i empirin och utifrån det antecknade vi identifierade ordval i ett anteckningsblock 
och ställde oss frågorna, Vilka ord är typiska för CSR? Vilka ord är vanligt förekommande? 
Vilka ord påkallar uppmärksamhet och utmärker sig i texterna? Beroende på vad ordet svarade 
för kategoriserades det som vanligt förekommande, typiskt för CSR eller utmärkande. Därefter 
skapade vi en liknande tabell som för metaforerna, detta för att strukturera upp empirin men 
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den här gången kategoriserades dem efter våra tre definitioner vilket går att utläsa i tabellens 
högra spalt.  
 
För kategorin vanligt förekommande identifierades ordval som ett enskilt eller flera 
organisationer använt sig av flertalet gånger i sina texter, som exempelvis ordet “ansvar” som 
förekom på nästan hälften av sidorna i Saabs fact book. Men i vissa avseenden har inte 
organisationernas haft lika hög användarfrekvens gällande samma ordval och det kunde av den 
anledningen finnas vissa ordval som enbart kategoriseras som vanligt förekommande för ett 
eller två av bolagen. Detta innebar att bara för att Saab använder ordet ansvar i en stor 
utsträckning, behövde inte The Absolut Company eller Swedish Match använda liknande ord i 
sin kommunikation och därför återfinns skillnader i kategoriseringen mellan organisationerna.  
 
För kategorin typiskt för CSR identifierade vi ord som var typiska för diskursen. Typiska på så 
sätt att de ofta förekommer inom CSR-litteraturen eller i texter och kommunikation som 
behandlar ämnet. Ord vi identifierade inom denna kategori var ord som exempelvis hälsa och 
hållbarhet som är typiska inom CSR och så även inom våra texter.  
 
För kategorin utmärkande identifierade vi ordval som antingen var specifika för bolagets 
verksamhet med hänsyn till deras verksamhet, som till exempel att Saab använde sig av 
ordvalet säkerhet. Ordet säkerhet var specifikt för just Saab då det var ett ord som förstärktes i 
rubriker och ett ord som framhävde deras affärsidé. Ett utmärkande ordval identifierade vi även 
som ett ord vilket var radikalt i sin utformning. Radikalt i den mening att orden upplevdes 
laddade eller hårda, exempel på denna typ av ord var “död” eller “ras” som Swedish match 
använde.  
 
Trots att det var specifika ordval vi sökte vid analysen av de tre texterna valde vi ändå att ta 
med den mening eller det utklipp som hörde till ordet i utformad tabell. Inom kategorin vanligt 
förekommande finns det till exempel flertalet tillfällen då ordet “förbättra” användes i texterna, 
men ordet användes på olika sätt och i olika sammanhang. Vi ansåg därför att det var 
betydelsefullt att ta med flera exempel men även längre utklipp för att faktiskt visa hur orden 
användes och hur de kom till uttryck i det specifika sammanhanget.  
 
Tabellen för ordval är således mer omfattande än de andra tabellerna med argumentet att fler 
exempel och utklipp från texterna ansågs nödvändigt för att ge en tydlig bild över hur ordval 
användes i de tre texterna. Dock var det flera av orden, speciellt inom definitionen vanligt 
förekommande som skrevs ut i organisationernas CSR-texter väldigt många gånger och av den 
anledningen har en avgränsning skett. Om ett ordval förekom flertalet gånger i samma typ av 
sammanhang, som exempelvis ordet “hållbarhet” användes fem gånger under samma avsnitt 
valde vi att endast ta med ett sådant exempel i tabellen. Detta för att avgränsa empirin något 
mer i tabellen men utan att gå miste om den situation som ordet förekom i.  
 
Tabellen är utformad på så sätt att det till höger går det att utläsa vilken form av ordval vi 
klassificerat det som, i mitten går att utläsa det specifika ordvalet med dess tillhörande avsnitt 
och till vänster går det att utläsa från vilken text urklippet kommer ifrån.  
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För att ge ett exempel på hur denna process tog form kan ordvalet “Vision” belysas. När vi 
skulle lägga in detta ordval kryssade vi först i vilken organisation som använde ordvalet för att 
därefter skriva in mening som innehöll ordvalet. Efter det kryssade vi även i den ruta som 
representerade den typ av ordval vi behandlade och i fallet med ordvalet “Vision” kryssade vi 
i rutan “Vanligt förekommande”. Därefter såg det ut som i bild 2. 
 
Bild 2. Ordval. 

 

3.7.3. Meningsuppbyggnad  
Den sista delen av textanalysen behandlade förekomsten av meningsuppbyggnader i 
organisationernas tre texter, vilket innebar att identifiera språkets grammatik, som till exempel 
hur en situation framställs i grammatiska termer. Som presenterat i teoriavsnittet valde vi att 
avgränsa denna analys till att identifiera transitivitet, modalitet, hedge, nominalisering och 
passivisering. Till vår hjälp hade vi även frågorna från analysmodellen som skulle underlätta 
bearbetningen av empirin. Hur förbinder sig organisationen till handling och/eller händelser? 
Hur och i vilka sammanhang beskrivs organisationen som en handlande aktör? I vilken grad 
utesluts organisationen från handling och händelse? Hur utesluter organisationerna sitt 
deltagande i händelser?  
 
För att underlätta läsningen valde vi att dela upp analysen av meningsuppbyggnad i två delar. 
Vi ansåg att det skulle bli problematiskt att söka efter alla fem grammatiska former samtidigt. 
Därför bestod den första delen av att granska texterna utifrån förekomst av transitivitet, vilket 
bestod av de grammatiska formerna handling, händelse, passivisering och normalisering. För 
denna första del läste vi återigen texterna från början till slut och strök över exempel på 
transitivitet med en blå överstrykningspenna. När vi båda två läst och markerat meningar gick 
vi igenom dessa tillsammans, sida för sida i organisationernas texter och jämförde den empiri 
vi strukit över. Jämförde i det avseende att vi noterade vilka meningar vi båda identifierat samt 
de exempel som enbart en av oss identifierat.  
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Under den här processen framkom det att vi identifierat en mängd exempel på transitivitet i de 
tre texterna. Vi hade således strukit över meningar på ett flertal ställen, specifikt för situationer 
vilka var exempel på handling eller händelse. Med en utgångspunkt i detta togs beslutet att 
avgränsa omfattningen med argumentet att det inte fanns någon poäng med att lyfta samma typ 
av exempel flera gånger. I ett av Saabs avsnitt fanns text som handlade om leverantörer, där 
hade vi markerat exempel på händelse fem gånger och för den situationen tog vi endast med 
ett av dessa. På det här sättet fortsatte vi att sålla bland exemplen på transitivitet genom att gå 
igenom alla tre texter ytterligare en gång.  
 
Den andra delen av analys av meningsuppbyggnad bestod av modalitet och hedge. Vi började 
återigen med att läsa texterna från början till slut, men den här gången ställde vi oss frågorna I 
hur stor grad instämmer organisationerna med sitt CSR-arbete? Hur stor grad av osäkerhet 
uttrycks? Modalitet och hedge markerades med en orange överstrykningspenna och precis som 
processen såg ut tidigare så gick vi även i detta avseende igenom empirin tillsammans och de 
överstrykningar vi gjort. En reflektion som gjorde var att ett avsnitt kunde innehålla mer än en 
typ av meningsuppbyggnad. Exempelvis kunde ett urklipp i en text innehålla både 
nominalisering och modalitet och på så vis var detta urklipp markerat med både blå och orange 
färg.  
 
För att strukturera upp de grammatiska termer som identifierats utifrån de olika kategorierna 
valde vi att skapa en modell även för meningsuppbyggnad. Precis som tidigare återfinns 
företagen på vänster sida av tabellen. Meningsuppbyggnaderna presenterades i form av urklipp 
från texterna i mitten av tabellen, och till höger markerade vi till vilken eller vilka typer 
meningsuppbyggnader respektive urklipp tillhörde. Urklippen kunde bestå av en eller flera 
meningar beroende på meningsuppbyggnaden. Vi ansåg att det var viktigt att sätta de 
grammatiska uttrycken i ett sammanhang för att således kunna utläsa hur de kom till uttryck i 
en viss situation.  
 
När en meningsuppbyggnad skulle klippas in i vår utformade tabell började vi med att kryssa 
för vilken organisation som använde meningsuppbyggnaden för att därefter klippa in 
meningen. Därefter kryssade vi för den eller de grammatiska former som urklippet från texten 
innehöll. Nedan i bild 3 följer ett exempel på vårt tillvägagångssätt, där vi också visar på att ett 
urklipp kunde innehålla exempel på flera olika grammatiska former. 
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Bild 3. Meningsuppbyggnad. 

 
 

3.8. Diskursiv praktik 
I steget mellan den textuella dimensionen och den sociala praktiken återfinns den diskursiva 
praktiken. När en analys av denna dimension genomförs flyttas koncentrationen från det 
textuella till det som ligger bakom den producerade texten. Vid analys av den diskursiva 
praktiken är det således produktion och konsumtion av text som är av intresse (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000). Målet är därför att skapa förståelse för vilka steg som finns bakom 
en producerad text vilket identifieras och förklaras genom att studera textens uppkomst 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000).  
 
Hur texten uppkommer kan således analyseras ur dessa två angreppsvinklar, konsumtion och 
produktion av text (Winther Jörgensen & Phillips 2000). För denna studie har vi därför valt att 
avgränsa granskningen av den diskursiva praktiken till hur texterna produceras. Detta genom 
att studera de steg som texten går igenom innan publikation och vidare lyfta fram de 
bakomliggande processer som ligger till grund för organisationens CSR-kommunikation. 
Genom att studera textens produktionsförhållanden kan det således skapas en förståelse för 
dess uppkomst och varför texten kommer till uttryck på ett specifikt vis (Bergström & Boréus, 
2018).  
 
Det är också vara av intresse att studera texter i form av intertextualitet. Detta innebär att texter, 
liksom diskurser, präglas av en historik (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Texter 
uppkommer inte som oskrivna blad utan bygger på en serie av tidigare producerade texter i 
form av intertextualitet, men även på givna antaganden och tolkningar (Fairclough 2001). 
Intertextualitet kan betraktas som ett antagande om att det är oundvikligt att inte nyttja ord som 
används tidigare, speciellt när text inom en specifik diskurs produceras. Organisationer är 
således influerade av varandras kommunikation, men fenomenet påverkas även av hur litteratur 
och forskning tidigare behandlat ämnet. Det är därför tänkbart att organisationernas 
kommunikation gällande CSR, likt tidigare publikationer (Borglund et al., 2009), upprätthåller 
den positiva bild som samhället skapat.  
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Den intertextuella analysen kräver ofta en historisk studie där texter studeras över tid (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000). Detta är inget som kommer att genomföras i denna studie, men vi 
kommer däremot att ställa oss frågan huruvida organisationerna i respektive texter hänvisar till 
tidigare CSR-arbete. Med detta perspektiv kan det gå att identifiera om och således hur 
organisationerna reproducerar eller producerar den rådande diskursiva praktiken (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000). 

3.9 Analysmodell diskursiv praktik  
Utifrån ovanstående resonemang gällande den diskursiva praktiken och dess innebörd har en 
analysmodell utformats. Genom att ställa ett antal relevanta frågor fungerar dessa som stöd vid 
vidare analys av empiri.  
 

DISKURSIV PRAKTIK 

 
Hur produceras texten?  

Hänvisar organisationen till tidigare CSR arbete?  
Bidrar organisationerna till att upprätthålla en positiv bild av CSR?  

 

 

3.10 Diskursiv praktik som metod  
Med hänsyn till den diskursiva praktiken har vi även i detta avseende haft frågorna från 
analysmodellen som vägledning, där vi i ett första steg granskat huruvida texten produceras, 
om denna hänvisar till tidigare CSR-arbete och om detta bidrar till att upprätthålla den positiva 
bild som CSR tenderar spegla.  
 
För att analysera den diskursiva praktiken behövde vi således ta reda på hur CSR-texterna på 
Saab, Swedish Match och The Absolut Companys hemsidor producerats. Vi tog därför kontakt 
med respektive bolag för att få svar på vilka bakomliggande processer som fanns i de 
publicerade texterna. Kontakten togs via mail, vilket såg ut på följande sätt:  
 
Hej,  
 
Vi är två civilekonomstudenter från Örebro Universitet, med ett stort intresse för 
hållbarhetsfrågor och just nu skriver vi ett arbete inom detta område. Vi har läst om en del av 
ert hållbarhetsarbete och är nu intresserade av att få svar på en fråga angående den 
publicerade texten.  
 
Texten vi har läst är:  
 
Och vår fråga är följande:  
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● Hur produceras texten?  

Här får ni gärna berätta om vem eller vilka är ansvariga för innehållet, vilka steg finns i 
processen och hur ofta revideras texten?  
 
Tack på förhand!  
 
Vi mailade detta till den person på respektive bolag som haft ett ansvar för processen eller som 
hade kunskap om hur händelseförloppet vid skapandet av texterna såg ut. Dessa personer och 
mailadresser har för Saab och Swedish Match kunnat hittas på organisationens hemsida. För 
The Absolut Company fick vi i ett första steg ta kontakt med kundtjänst som i ett nästa steg 
kunde tillhandahålla en mailadress till ansvarig anställd inom bolaget.  
 
Utifrån de mail vi skickat, fick vi svar från Swedish Match och The Absolut Company. Saab 
valde således att inte svara. Detta blev dock inget hinder för vidare analys, då vi i nästa skede 
valde att sammanställa de två svar vi fått och reflektera över likheter och skillnader. Detta 
gjordes genom att skriva ner organisationernas båda händelseförlopp bredvid varandra och 
utifrån detta kunde vi således sammanställa empirin, samt återberätta respektive 
produktionsprocess genom löpande text i empiri avsnittet.  
 
Förutom att identifiera produktionsförloppet ville vi också analysera om organisationerna 
hänvisar till tidigare CSR-arbete. För att besvara detta behövde vi återigen gå tillbaka till 
organisationernas CSR-texter. Dessa läste vi ännu en gång var för sig, från första till sista sidan 
och strök över samtliga hänvisningar till tidigare CSR-arbete med brun överstrykningspenna. 
Eftersom denna del av analysen enbart granskar huruvida organisationerna nämner tidigare 
CSR-arbete valde vi att inte lyfta in samtliga av de exempel vi identifierat i empirin. Detta 
eftersom flertalet exempel var repetitiva eller av liknande karaktär. Vi sammanställde därför 
den empiri som vi kunnat urskilja genom att gemensamt gå igenom texterna och utifrån detta 
valde vi sedan ut exempel som tydligt visar på situationer där organisationerna återkopplar till 
tidigare CSR-arbete. Dessa presenteras sedan som utklipp i det diskursiva empiri avsnittet. 

3.11. Social praktik 
Den tredje dimensionen behandlar den sociala praktiken. Resultatet av textanalysen och den 
diskursiva praktiken sätts i relation till ett större socialt sammanhang och diskuteras ofta i 
termer av samhällsstrukturer, kulturella relation och maktförhållanden (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000). Den sociala praktiken skapar utrymme för bredare frågor som Vilka är den 
diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser? eller Transformeras 
diskursordningen så att det skapas social förändring? I denna dimension finns dock inga 
färdiga ramar för hur analysen av den sociala praktiken skulle se ut. Den är upp till forskaren 
själv att avgöra hur tillvägagångssätt ska se ut och vilka andra teorier som skulle kunna 
komplettera den sociala praktiken.  
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Då vi ämnar göra en textnära analys av hur organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher 
använder CSR-kommunikation så kommer vår empiri bestå av ett relativt smalt underlag av 
text. Vi har valt att fokusera på de textuella uttrycken på en mikronivå för att identifiera 
språkliga strategier. Av den anledningen har vi valt att avgränsa modellen och ej göra en analys 
av den sociala praktiken. Dels för att vi inte är av det intresset, och dels för att vi inte kommer 
ha nog underlag för att diskutera bredare makrostrukturer. En sådan analys av vår empiri skulle 
snarare resultera i spekulationer än att tillföra något vidare bidrag.  
 
Innan vi går vidare till presentation och analyserandet av empirin kommer vi nedan att redogöra 
för studiens utformning, urval och datainsamling samt trovärdighet. Detta för att skapa en 
tydlig bild över studiens tillvägagångssätt.  

3.12. Urval och datainsamling  
Då vi valt att studera organisationer i tvivelaktiga branscher begränsades vårt val av bolag. Med 
tvivelaktiga branscher avsåg vi branscher som kunde betraktas etiskt tvivelaktiga i perspektivet 
av socialt ansvarstagande. Vi sökte således organisationer som på något sätt verkar inom en 
bransch, vilken kan betraktas som farligt för allmänheten. Farligt i det avseendet att det kan 
påverka allmänhetens hälsotillstånd, men även leda till dödsfall (Ploeger & Bisel, 2013). 
  
Utifrån dessa kriterier började vi söka organisationer som kunde klassas som inom kategorin 
“dirty work” och etiskt tvivelaktiga och sökte bland annat inom vapenindustrin, 
alkoholindustrin, tobaksindustrin och spelindustrin (Ashforth & Kreiner, 2014). Dessa 
branscher ansåg vi vara representativa då deras affärsidé är motsägelsefull när det gäller socialt 
ansvarstagande, inte minst vad det gäller samhällets hälsa. Det är denna definition av etiskt 
tvivelaktiga organisationer har vi valt att använda oss av i denna studie. Vad som är etiskt 
tvivelaktigt går att diskutera, eftersom det inte finns något tydligt rätt och fel inom detta 
område. Men med stöd i Ploeger & Bisel (2013), definition av etiskt tvivelaktiga organisationer 
valde vi att avgränsa studien till The Absolut Company, Swedish Match och Saab, eftersom 
dessa på olika sätt kan vara skadliga för allmänhetens hälsotillstånd. 
 
Organisationerna skulle verka inom olika branscher för att få en mer nyanserad bild och påvisa 
på språkliga strategier vid kommunikation av CSR förekommer oavsett bransch. De 
organisationer vi var intresserade av skulle också vara svenska bolag som dessutom skulle vara 
börsnoterade. En avgörande avgränsning var även att organisationerna skulle kommunicera sitt 
CSR-arbete på sin hemsida för att studien skulle bli genomförbar. 
 
Organisationerna Saab som verkar inom vapenindustrin, Swedish match som producerar och 
säljer tobak och The Absolut Company som producerar och säljer sprit var tre organisationer 
som passade inom ramen för våra uppsatta kriterier. Dessa tre organisationers CSR-texter 
utgjorde därav empirin i studien men trots att de verkar inom olika branscher har vi behandlat 
texterna som ett och samma representativt fall.  
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I denna studie har inte fokus varit på vilka exakta organisationer som skriver motsägelsefulla 
CSR-texter. Studiens fokus har varit på språket och således en textnära analys av hur denna typ 
av organisation använder CSR-kommunikation vilket även är ett argument för att vi inte valde 
att analysera fler texter. Då kommunikativa strategier skulle analyseras i minsta detalj så hade 
kvaliteten i textanalysen betydligt större betydelse än kvantiteten. Med större omfattning av 
text ansåg vi att det fanns en risk att gå miste om viktiga textuella strategier och därav valet att 
stanna vid tre organisationer med respektive texter.  
 
Det empiriska materialet som behandlats i denna studie utgörs av texter från The Absolut 
Company, Swedish match och Saabs hemsidor. Dessa hemsidor är tillgängliga för allmänheten 
och fungerar som en plattform för att informera om organisationernas verksamheter. De texter 
vi valt att grunda vår empiri på är alltså redan existerande texter, vilka vi laddat ner i befintligt 
format från respektive hemsida. För att vara transparenta och tydliga med urval och 
datainsamling följer således ett avsnitt kring val av tillvägagångssätt.  
 
Det är forskningsfrågan som styr urvalet och den data som samlas in (Bryman, 2018) och 
genom att titta på vår forskningsfråga - Hur använder organisationer i etiskt tvivelaktiga 
branscher CSR-kommunikation? - kan våra resonemang kring urval och datainsamling härledas 
till olika delar av frågan.  
 
Hur de använder kommunikation var den primära utgångspunkten till valet att samla in empiri 
i form av text. Eftersom studien har en utgångspunkt i att analysera språk och textuella uttryck 
genom en kritisk diskursanalys, valde vi att inhämta data i form av publicerad text. Att vi 
hämtade datan från bolagens hemsidor bygger på resonemanget att hemsidan är en plattform 
som organisationerna själva ansvarar över. De är således avsändare av CSR-texterna vilket blev 
centralt för att undersöka hur organisationerna använde sin CSR-kommunikation. 
 
De tre bolagen vars hemsidor som låg till grund för insamlingen av empiri presenterade sitt 
arbete med CSR på olika sätt men gemensamt kommunicerade de CSR i stor omfattning. Därav 
var vi tvungna att begränsa urvalet av text ytterligare. Då vi ville studera hur organisationerna 
kommunicerar till allmänheten via sin hemsida såg vi en poäng med att urvalet av empiri skulle 
bygga på det som organisationerna själva ledde in läsaren på. I exempelvis Saabs fall började 
vi att följa rubriken “Responsibility” och vidare till en underrubrik. Varje gång vi klickade oss 
vidare genom “find out more” hänvisade Saab till något de kallade för “Sustainability fact book 
2017”. Därav tolkade vi att deras huvudsakliga kommunikation av sitt arbete med CSR fanns i 
just denna bilaga och det är också den textbilaga som utgjort empirin vid analys av Saabs 
kommunikation.  
 
På samma sätt följde vi Swedish Matchs hemsida och förstod att de hänvisade till sina mål och 
till sin hållbarhetsredovisning. Medan The Absolut Company hänvisade till en text de kallar 
för “The Absolut Company CSR”. Vid beslut av de texter som tillsammans skulle utgöra 
empirin sparade vi ner dessa i ett separat dokument för att undvika eventuella uppdateringar 
under bearbetningen och analysens gång. Det är dessa tre texter som utgör empirin i denna 
studie. 
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3.12.1. Litteratursökning 
För att skapa grundläggande förutsättningar av vad tidigare CSR forskning adresserat och 
bidragit med, har vi i en inledande litteraturgenomgång ämnat redogöra för en bredare bild om 
vad detta omfattande område inneburit och fortfarande innebär. Utifrån detta övergår vi sedan 
i en redogörelse för studiens teori och metodavsnitt.  
 
I dessa avsnitt har relevant litteratur samt vetenskapliga artiklar bearbetats, där utvalt underlag 
främst berört studier vilka behandlat CSR, kommunikation samt diskurs. För att lokalisera 
dessa vetenskapliga artiklar har vi använt oss av sökmotorer såsom Primo och Google Scholar. 
Den förstnämnda sökmotorn har tillhandahållits av Örebro Universitet medan den senare finns 
offentligt tillgänglig på internet. Sökorden som använts i dessa sökmotorer har fokuserats till 
formuleringar som exempelvis; “discourse analysis”, “critical discourse analysis”, “CSR 
critical discourse analysis”, “CSR and strategic communication”, “CSR in public 
communication”, “discourse analysis of alcohol in media”.  
 
I de fall vi sökt artiklar i Primo har vi många gånger använt oss av det avancerade sökfältet, 
detta med avseende att avgränsa sökningen ytterligare samt för att säkerställa att dessa 
verkligen varit vetenskapliga artiklar. Avgränsningar vi valt att göra har således varit “peer-
reviewed journals” och “articles”, för vissa sökningar har vi även avgränsat oss till en viss 
författare såsom “Norman Fairclough”. Utifrån de artiklar som stämt överens med våra 
avgränsningar har en selektiv granskning genomförts och enbart de artiklar vi fann givande för 
studien har vidare bearbetats. Vi har i vissa avseenden också granskat relevanta artiklars 
källförteckningar och utifrån detta identifierat ytterligare relevant litteratur. Detta för att skapa 
ett större omfång i vår genomförda litteratursökning.  

3.13. Studiens trovärdighet och pålitlighet 
Med utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod finns det en poäng i att belysa studiens 
trovärdighet och pålitlighet (Bryman, 2018). Detta eftersom det ofta finns flera olika sätt att 
föra ett resonemang kring den rådande verkligheten och det kan därför vara viktigt att belysa 
varför vi valt ett visst tillvägagångssätt framför flera andra.  
 
Vi har därför i studiens framställning ämnat vara transparenta med tillvägagångssätt och 
utförande för att således skapa en högre trovärdighet till de slutsatser vi slutligen presenterar. 
Genom att konsekvent argumentera för de val vi gjort genomgående under studien har vi skapat 
förutsättning för läsaren att förstå och följa de resonemang vi fört.  
 
Ett sådant exempel är hur den kritiska diskursanalysen presenteras i denna studie. Istället för 
att endast beskriva och redogöra för Faircloughs (2010) definition av teori och metod så har vi 
även valt att förklara hur den kommer att användas i studien, vår definition av en diskursanalys 
samt val av att integrera både teori och metod. Ett avsnitt behandlar även vår definition av att 
vara kritisk för att på så sätt vara transparenta och inte ta för givet att läsare tolkar studien på 
samma sätt som vi. Genom att genomgående redogöra för avgränsningar på det här sättet 
hoppas vi att studiens trovärdighet och pålitlighet har ökat.  
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Bryman (2018) menar också att studiens pålitlighet ökar när medlemmarna i ett forskningslag 
gemensamt kommit överens hur insamlad empiri ska tolkas. Vi har utifrån ovanstående 
redogörelse varit noggranna med att allt insamlat material behandlats på ett likadant vis viket 
även presenterats i avsnittet Textanalys som metod. Detta eftersom det funnits en risk för att 
eventuella tolkningar av materialet skilt sig mellan oss, vilket i så fall hade gett utrymme för 
feltolkningar. Men genom skapandet av den sammanställda analysmodellen och dess 
tillhörande frågor har vi kunnat vara konsekventa i bearbetandet.  
 
Det är också en styrka att vi i denna studie varit två, vilket innebär att vi kunnat få fler 
perspektiv på vad som är relevant data än vad de ensamma forskarna hade fått. Fördelen med 
att vara flera forskare är också att den enskilde individens subjektiva tolkningar lättare kan 
frångås och ett mer verklighetstroget resultat kan uppnås (Bryman, 2018). Att vara två har 
därför varit en styrka som vi även valt att använda genom att exempelvis metodiskt gå igenom 
och jämföra identifierade empiri för att komplettera varandra och därefter fatta beslut.  
 
För denna studie är vi som forskare varit högst medvetna om att vi är delaktiga i 
analysprocessen, då vi är tolkare av den insamlade empirin. Detta eftersom vi valt att 
genomföra en kvalitativ studie i form av en kritisk diskursanalys. Med denna utgångspunkt blir 
det subjektiva perspektivet en naturlig infallsvinkel. Trots att det subjektiva perspektivet är 
avgörande vid denna form av analys så har vi ämnat vara objektiva i den mån att vi följt 
sammanställd analysmodell som utgått både från en textanalys och diskursiv praktik.  
 
Vår analysmodell är således grundad i redan etablerad teori och metod vilket minskar risken 
för förutsättningslösa spekulationer och enformiga resonemang (Van Maanen, Sörensen & 
Mitchell, 2007). Vidare har den kritiska diskursanalysen erbjudit en möjlighet till subjektiv 
tolkning och reflektion, vilket gett utrymme för oss att ifrågasätta den rådande verkligheten och 
diskutera kring det resultat som textanalys och diskursiv praktik resulterat i.  
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4. Empiri och Analys  
___________________________________________________________________________ 
 
För denna studie har vi valt att sammanslå empiri och analys. Detta eftersom den empirin i sin 
ensamhet inte är tillräckligt för att förstå sammanhanget och behöver därför följas upp av en 
tillhörande diskussions- och analysdel. På så sätt skapas en möjlighet att gå djupare in i 
problematiken och således granska hur organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher använder 
sig av CSR kommunikation.  
___________________________________________________________________________ 

4.1. Empiri och analys av text 
I detta avsnitt presenteras bearbetad empiri som ligger till grund för vår textanalys. Empirin är 
sammanställd i tre olika tabeller, en för Metaforer, en för Ordval och en för 
Meningsuppbyggnad. Dessa tabeller kompletteras dessutom med en diskussion kring 
identifierade empiri i respektive tabell. Därefter följer en mer utförlig analys där kopplingar i 
form av likheter och skillnader diskuteras i förhållande till teori, empiri och tidigare studier för 
att nyansera analysen i ljuset av en större helhet.  

4.1.1. Tabell för Metaforer  
Nedan följer en analys för de metaforer som Saab, Swedish Match och The Absolut Company 
som vi har identifierat i deras texter. Metaforerna är presenterade i form av längre citat som 
uttrycker en underliggande poäng vilka kommer att diskuteras vidare i analysen. I den högra 
spalten i tabellen går det att utläsa det givna tema vi kopplat till citaten och dessa teman tog 
form genom det tillvägagångsätt som presenterades i avsnitt 4.7.1.  
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Tabell 1. Metaforer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Analys av Metafor  
För att vidare kommentera våra identifierade metaforer, följer en diskussion för att mer utförligt 
besvara de frågor vi ställt i analysmodellen med koppling till metaforer, vilka är en av de 
kategorier som kan användas för att analysera text (Fairclough, 2010). Utifrån den kritiska 
diskursanalysen och definitionen av metaforer ställdes således följande frågor: Kan vi hitta 
metaforer i texterna? Vilka metaforer används? Liknar metaforerna varandra?  
 
Generellt tolkade vi metaforerna som ett sätt för organisationerna att förstärka sitt CSR arbete. 
Det kan således betraktas som ett sätt att uttrycka text i positiv bemärkelse, men där den 



33 
 

underliggande poängen är för läsaren själv att uppfatta. Det finns flertalet situationer där 
organisationerna använder sig av metaforer för att, utan att säga ordagrant att de är framstående, 
uttrycka det bokstavligt.  

För att exemplifiera detta har vi i tabellen presenterat vilka metaforer som används, där vi 
tydligt kan utläsa citat som ger uttryck för en positiv förstärkning. Exempelvis har Saab använt 
metaforen “Saab fick graderingen A - vilket är ett fint och betydelsefullt betyg på vårt arbete”. 
Med detta citat ämnar Saab påpeka att de fick högsta betyg i en specifik mätning. Genom att 
använda formuleringen “graderingen A” i förhållande till betyg, skapas en liknelse mot att få 
högsta betyg i skolan. Det är således ett sätt att positivt förstärka och få läsaren att förstå 
utmärkelsens betydelsefulla innebörd.  

Saab förstärker även sina anställda i en positiv bemärkelse, då de uttrycker sig med metaforer 
så som “De medarbetare som identifierats som high potentials [...]”. Organisationen har således 
aktivt utsett flera av sina anställda som en grupp av högpresterande individer, vilka kommer 
driva verksamheten framåt. Detta kan således uppfattas som en värdefull resurs som företaget 
besitter, vilket kan öka anseendet gällande företaget. 

Swedish Match skriver “[...] en värld utan cigaretter är central för strategin och för hur vi bidrar 
till att göra världen bättre”. I detta avseende är det underförstått att “en värld utan cigaretter” 
skulle vara en utveckling i positiv bemärkelse. Eftersom Swedish Match istället erbjuder snus 
anser organisationen att de är med och bidrar till denna förändring. Det här är återigen ett sätt 
att med hjälp av metaforer lyfta sitt eget anseende på ett fördelaktigt sätt.  

Metaforer används också för att ta avstånd från situationer som organisationerna inte vill bli 
förknippade med, vilket exempelvis kan tänkas vara barnarbete, korruption, farliga ämnen eller 
negativ miljöpåverkan. Saab påpekar att de har “Nolltolerans mot korruption”, där nolltolerans 
ger uttryck för att denna typ av incident aldrig får förekomma. Medan Swedish Match skriver 
att “Vårt mål är att eliminera barnarbete i företagets värdekedja”, där eliminera istället ger 
uttryck för en kraftfull reaktion, i likhet med ord såsom utplåna, vilka är termer som exempelvis 
kan förekomma i krigsföring. Både nolltolerans och eliminera är i dessa sammanhang sätt att 
påvisa allvar och i dessa sammanhang förstärker de således organisationernas avståndstagande, 
vilket är ytterligare ett exempel på hur metaforerna används i texterna.  

Organisationerna använder också metaforer för att visa att de ständigt skapar och efterlever sitt 
CSR arbete. Det här gör organisationerna genom att uttrycka sig i termer av att de “byggt upp”, 
“tagit fram verktyg” eller “utvecklat en verktygslåda”. På så vis ger företagen uttryck för att de 
är i ett utvecklingsskede, där CSR arbetet är under pågående konstruktion. Men de vill 
samtidigt påpeka att de är på god väg, då de byggt upp en bas och tagit fram dessa rätta verktyg.  

Vid användandet av denna typ av metafor tenderar den att vara kopplad till en process som sker 
över tid. Detta kan exemplifieras genom det The Absolut Company skriver “Without the 
craftsmanship and knowledge that have been built up for generations, there would be no 
production and no progression” eller det Saab uttrycker genom “Tog fram “Make it Stick” - en 
verktygslåda för att ytterligare stödja den kulturförändringsresa som påbörjades 2015”. 
Tidsaspekten kan belysas som någonting där organisationerna ger sken av ett gediget och 
genomtänkt arbete, vilket ytterligare förstärker skapande och efterlevnadsprocessen.  
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Utifrån ovanstående exempel så finns det metaforer med vissa likheter. Även om 
organisationerna inte skriver identiska formuleringar, återfinns likheter i den underliggande 
poängen. Vissa metaforer syftar till positiv förstärkelse, vissa syftar till att ta avstånd medan 
andra handlar om att skapa och efterleva organisationens CSR-arbete. Detta visar att 
organisationerna kan välja att lyfta en viss typ av metafor i ett specifikt sammanhang, detta för 
att vinkla situationen på ett sådant sätt som gynnar verksamheten.  

4.1.3. Tabell för Ordval 
Nedan följer en tabell för de vanligt förekommande, utmärkande och kontextberoende 
ordvalen, vilka var de tre definitioner som stämde väl överens med teorin gällande kritisk 
diskursanalys, vilket även belystes i avsnitt 4.7.2. Från tabellen går det att utläsa vilken form 
av Ordval samt vem eller vilka företag som använder sig av dessa. Ordvalen presenteras i sitt 
sammanhang genom olika former av meningar och korta urklipp där det specifika ordvalet 
används.  
 
Tabell 2. Ordval.  
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4.1.4. Analys av ordval 
För att vidare kommentera våra identifierade ordval, följer en diskussion som mera utförligt 
ämnar besvara de frågor vi ställt i analysmodellen, med hänsyn till just ordval, vilka är följande: 
Vilka ord är typiska för CSR? Vilka ord är vanligt förekommande? Vilka ord påkallar 
uppmärksamhet och utmärker sig i texterna?  

4.1.4.1. Vanligt förekommande ord 
Vanligt förekommande ord kan förklaras som ord vilka förekom frekvent inom texterna 
(Bergström & Boréus, 2018). Dessa specifika ord var också de som utgjorde kärnan i texterna 
och som vi betraktade som centrala komponenter. Centrala komponenter i den mening att ordet 
i sin enkelhet förmedlar ett innehåll. Bearbetandet av empirin resulterade således i att vanligt 
förekommande ord blev följande: ansvar, vision, utveckla, förbättra, process, mål och påverka. 
 
För att exemplifiera hur dessa ordval i form av centrala komponenter används vid CSR-
kommunikation väljer vi att föra vidare resonemang kring orden, ansvar, förbättra och mål. 
Gällande ansvar väljer Saab och The Absolut Company att belysa sitt ansvar gentemot de 
produkter de säljer, dvs. sprit och stridsvapen. I sina texter uttrycker de exempelvis “Export av 
försvarsmaterial innebär ett stort ansvar och är därför omgärdad av strikta regelverk” samt 
“However, drinking alcohol poses some dangers, and being a responsible company includes 
taking responsibility for use of the products and the negative effects they may cause”. Det går 
också att utläsa att Saab och Swedish Match uttrycker att de tar ansvar vad det gäller utsläpp, 
men även att de tar ansvar för den påverkan som verksamhet i sin helhet orsakar. Swedish 
Match uttrycker bland annat “Handlingsplaner har fastställts och ansvar fördelas över hela 
koncernen för våra största källor av utsläpp”.  
 
Swedish Match använder ordvalet förbättra frekvent i sin text, vilket vi vidare har klassificerat 
inom kategorin Vanligt förekommande. Utifrån insamlad empiri gör vi tolkningen att ordet 
används i två syften. Ett syfte att påvisa att de aktivt förbättrar samhället genom förbättrad 
folkhälsa och ett där organisationen uttrycker vad de själva ämnar förbättra. Deras bidrag till 
samhället kan exemplifieras genom citaten “[…] fortsätta utveckla och sälja alternativa och 
rena källor till nikotin och det kommer utan tvekan förbättra folkhälsan.” och “I linje med vår 
vision om en värld utan cigaretter arbetar vi för att öka medvetenheten om den positiva roll 
som snus och nikotinportionsprodukter utan tobak kan spela för att förbättra folkhälsan.”.  
 
Med hänsyn till den andra syftet uttrycker Swedish Match att de aktivt arbetar med att förbättra 
sin miljöpåverkan, mänskliga rättigheter och tredjepartsgranskning av leverantörer. De vill 
även förbättra sina utsläpp vilket exemplifieras i citatet “Vi kommer även att kontinuerligt 
sträva efter att förbättra beräkningarna av utsläpp av växthusgaser.”. 
 

Vad det gäller det vanligt förekommande ordvalet mål, kommunicerar samtliga organisationer 
detta i samband med miljöpåverkan. Saab och The Absolut Company har också mål kopplat 
till sina anställda. Saab har däremot en inriktning på kompetens “Medarbetarnas kompetens är 
en viktig faktor för Saabs förmåga att uppnå affärsmålen”, medan The Absolut Company har 
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mål med fokus på jämställdhet bland chefer “We set an ambitious goal of having a 50/50 gender 
balance among all managers by 2018”. Swedish Match använder däremot ordvalet mål i ett 
bredare perspektiv. De menar att de vill få bort tobaksrelaterade sjukdomar och dödlighet i 
världen, då de skriver följande “Vårt mål är att eliminera cigarettanvändning och 
tobaksrelaterade sjukdomar och dödlighet genom att erbjuda rökare attraktiva nikotinkällor”.  

4.1.4.2. Utmärkande ord 
Utmärkande ord kunde vara ord som påkallade uppmärksamhet då de var extrema i sitt 
sammanhang. Ord som utmärkte sig i Swedish Match text var ordvalen död och ras. Död 
uttrycktes i ett sammanhang där individens enda val var att sluta röka eller dö, “Konsekvensen 
är att rökare står inför alternativen att ”sluta eller dö” och alltför många av dem kommer att dö 
i förtid”. Ordvalet ras var utmärkande då det kan tolkas som provocerande och ett sällsynt 
ordval. Organisationen använder ordvalet ras i ett avsnitt som handlar om statistikförande av 
medarbetare, där de skriver “I USA är etnisk bakgrund eller ras en faktor som vi tar hänsyn 
till”.  
 
Ett ordval som utmärkte sig i sitt sammanhang var Saabs användande av ordet säkerhet. Redan 
på första sidan uttrycker organisationen, “Sedan dess har Saab utvecklats till en internationell 
partner som bidrar till ökad säkerhet”. Ordet påkallar uppmärksamhet och blir också specifikt 
i det avseendet att det förknippas i samband med vapenindustri. Andra utmärkande ord som vi 
reagerat på i organisationernas texter var eliminera, risk i förhållande till deras affärsidé och 
farligt.  

4.1.4.3. Typiska för CSR 
Ord inom denna kategori är ord som typiska för CSR och dess kommunikation. När 
organisationer kommunicerar sitt CSR-arbete brukar det ofta talas om områden så som etiskt 
ställningstagande, samhällsansvar och hälsa (Jutterström & Norberg, 2011). Utifrån dessa 
områden har vi lyft fram återkommande och tydligt framträdande ord i organisationernas texter. 
I vårt fall identifierades således orden hållbarhet, hälsa, korruption, miljö och mångfald. Fler 
ord som är typiska för CSR förekommer i texterna, men dessa tenderar att inte få ett lika stort 
utrymme.  
 
När organisationerna kommunicerar hållbarhet tenderar de att koppla samman ordet med 
strategi, där Saab exempelvis uttrycker “Saabs prioriterade hållbarhetsfrågor är integrerade i 
strategiarbetet”. Liksom Saab påpekar menar också övriga organisationer att detta arbete är 
integrerat i verksamheten, men hur integrationen utspelar sig kan variera mellan bolagen. Vår 
tolkning är att ordet hållbarhet används som ett samlingsord för olika typer av initiativ. Både 
Swedish Match och Saab uttrycker att de använder fokusområden inom ramen för hållbarhet, 
där Swedish Match förklarar att hälsa, säkerhet och välbefinnande hos medarbetare är exempel 
på några av deras.  
 
The Absolut Company lyfter vidare vikten av att kollektivt arbeta med hållbarhet, då de menar 
att det är en del av alla människors ansvar. De fortsätter att belysa vikten av att ta ansvar för 
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hållbarhet inom sin egen verksamhet för att på så sätt skapa konkurrensfördelar och 
miljömässig framgång, “Taking responsibility is a way of building competitive advantage and 
achieving sustainable business success”.  
 
I de avseenden Swedish Match och Saab kommunicerar hälsa tenderar de att anta ett 
arbetsgivarperspektiv, där de menar att de främjar hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. 
Swedish Match väljer också att lyfta hälsa ur ett samhällsperspektiv, där de vill vara med och 
bidra till en hälsosammare värld.  
 
När det kommer till kommunikation gällande korruption är vår tolkning att både Saab och 
Swedish Match uttrycker nolltolerans kring detta inom organisationerna. Verksamheterna har 
exempelvis båda utbildningar inom området för att öka kunskapen hos medarbetarna och 
förebygga att detta uppstår. Inom ordvalet miljö väljer organisationerna att lyfta miljö i sociala 
sammanhang, eventuell klimatpåverkan och som bidragande faktor till tillväxt. Vad det gäller 
den sociala miljön är detta kopplat till arbetsmiljö, Swedish Match menar bland annat “I en 
arbetsmiljö med nolltolerans mot diskriminering har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå 
sin fulla potential, vilket resulterar i en mer diversifierad arbetsplats”.  
 
Vad det gäller klimatpåverkan används ordet miljö kopplat till exempelvis utsläpp, avfall samt 
hur de ämnar minska sin egen organisations påverkan på miljön. I de avseenden miljö används 
i sammanhang av tillväxt, menar The Absolut Company att hur de arbetar med miljöaspekten 
avgörande för hur de kommer att lyckas på marknaden, då de menar att “As an agricultural 
based company, environmental issues are not only important to us - they are essential 
components for a continued growth and success”.  
 
När organisationerna kommunicerar mångfald syftar de på en diversifierad personalstyrka, 
både med avseende på jämställdhet gällande kön men också kulturell bakgrund. Saab nämner 
exempelvis att “Saab ska vara en inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en 
självklarhet”. Swedish Match uttrycker också “Baserat på hur vår organisation ser ut idag tror 
vi att jämställdhet mellan könen och mångfald avseende kulturell bakgrund […]”. 
Organisationerna tycks också se ytterligare fördelar med mångfald, där Saab menar att det ger 
en ökad innovationskraft och The Absolut Company menar att det bidrar med god hälsa och 
välbefinnande hos de anställda.  

4.1.5. Tabell för Meningsuppbyggnad 
Nedan följer en tabell över de meningsuppbyggnader som företagen använt sig av. Från 
tabellen går det att utläsa utklipp från organisationernas texter vilka innefattar någon form av 
meningsuppbyggnad. Detta härleds till vilken eller vilka typer av grammatisk form som 
kommit till uttryck.  
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Tabell 3. Meningsuppbyggnad.  
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4.1.6. Analys av Meningsuppbyggnad 
I nedanstående avsnitt kommer vi diskutera tabellen meningsuppbyggnad. Då analysen av 
meningsuppbyggnad består av två delar så kommer vi att börja analysera empirin utifrån 
transitivitet för att därefter fortsätta med modalitet och hedge.  

4.1.6.1. Transitivitet 
Som beskrivet i avsnittet metod av meningsuppbyggnad utgick analysen utifrån formulerade 
frågor i analysmodellen. Den första delen bestod av transitivitet, utifrån handling och händelse, 
där vi ställde oss frågorna: Hur förbinder sig organisationen till handling och/eller händelser? 
Hur och i vilka sammanhang beskrivs organisationen som en handlande samhällsaktör?  
 
I de fall organisationerna ger uttryck för en händelse förbinder de sig inte till situationen. Det 
innebär att organisationen väljer att inte inkludera sin egen inblandning i den specifika 
händelsen, utan väljer att antingen lägga över ansvaret på en extern part eller att låta händelsen 
stå fritt utan ansvarig aktör. Swedish Match uttrycker exempelvis “Konsekvensen är att rökare 
står inför alternativen att “sluta eller dö” och alltför många av dem kommer att dö i förtid.”. 
Händelsen står i detta sammanhang fritt utan ansvarig aktör, då Swedish Match helt utelämnar 
inblandning. Saab uttrycker istället citatet “Beslut om exporttillstånd avgörs från fall till fall 
där ISP väger in ett antal kriterier i en helhetsbedömning”. I det här fallet väljer Saab att utesluta 
sin egen inblandning i exporttillståndet och överlåter istället ansvaret på extern part genom att 
här skriva ut myndighetens namn.  
 
När organisationerna förbinder sig till handling gör de detta genom att förstärka sin medverkan 
och påvisa sin aktiva roll i situationen. Det gör de genom att uttrycka “vi” i handlingen eller 
genom att skriva ut organisationens namn. Detta kan exemplifieras genom citaten “Saab i 
Sydafrika har initierat flera projekt för att inkludera människor med svårigheter att komma in 
på arbetsmarknaden” och “As a way of giving a little back, and to ensure that these 
communities will continue to flourish, The Absolut Company contributes in all sorts of ways 
to their development”. I dessa exempel finns det ingen tvekan om att organisationerna förbinder 
sig till den specifika handlingen genom att skriva ut sitt företagsnamn, vilket också svarar för 
hur organisationen beskrivs som en handlande samhällsaktör.  
 
Nominalisering som är ett sätt att reglera en användares inblandning kan belysas genom 
frågeställningen, i vilken grad utesluts organisationen från handling och händelse? Detta 
innebär att organisationen har möjlighet att välja i vilken grad de vill sammankoppla sin 
verksamhet till handlingen eller händelsen. Swedish Match uttrycker exempelvis att “Swedish 
Match är fast beslutet att tränga bort cigaretter genom att fortsätta utveckla och sälja alternativa 
och rena källor till nikotin och det kommer utan tvekan förbättra folkhälsan.” för att sedan 
påpeka “Även om nikotin kan vara beroendeframkallande [...]”.  
 
Det första citatet belyser en situation där organisationen har en låg grad av uteslutande, då de 
uttryckligen skriver ut organisationens namn sammankopplat med handlingen. Det andra citatet 
har istället en hög grad av uteslutande, då Swedish Match inte nämner sin egen inblandning i 
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händelsen gällande produktionen av beroendeframkallande nikotin. Detta trots att de i 
föregående mening påpekat att produkten kommer att förbättra folkhälsan. Vår tolkning är 
därför att situationen påverkar huruvida organisationen väljer att utesluta sig själva från 
handling eller händelse. Men att de i större utsträckning har en högre grad av uteslutande när 
det gäller händelser och att det är en lägre grad av uteslutande vid handling.  
 
Passivisering har likt nominalisering en förmåga att utelämna organisationens inblandning och 
resulterar därför i att ingen tar ställning till vem som bär ansvaret för specifika händelser 
(Bergström & Boréus, 2018). Detta kan exempelvis komma till uttryck vid formuleringar om 
framtida mål eller händelser som inom en snar framtid kommer att inträffa. Vi ställde därför 
frågan, hur utesluter organisationerna sitt deltagande i händelser?  
 
När det kommer till passivisering är detta en kommunikationsform som samtliga tre 
organisationer använder sig av i sina respektive texter. The Absolut Company skriver 
exempelvis “However, drinking alcohol poses some dangers, and being a responsible company 
includes taking responsibility for use of the products and the negative effect they may cause”. 
De har i detta citat uttryckt vikten av att ta ansvar för de negativa effekterna som alkohol kan 
komma att ha, men utelämnar helt sitt eget ansvarstagande och inblandning. Vem som bär 
ansvaret för den kommande händelsen lämnas således obesvarat. 
 
 På ett liknande sätt uttrycker Saab “Det finns en koncernpolicy för produktsäkerhet där det 
tydligt framgår att det är alla medarbetare som på olika sätt tar ansvar för att ta fram säkra 
produkter”. Organisationen har även här utelämnat sin egen inblandning i den kommande 
produktsäkerheten och överlåter istället detta till verksamhetens medarbetare.  
 
Utifrån presenterad empiri utesluter organisationer sig själva från flertalet händelser och detta 
ofta i samband med framtida situationer. Utifrån vår tolkning handlar det om situationer där 
organisationen ännu inte har någon kontroll och det kan därför vara mer fördelaktigt att 
utelämna sin egen inblandning eller att flytta över ansvaret på en extern part. Detta för att inte 
påverkas negativt i framtida ofördelaktiga situationer.  

4.1.6.2. Modalitet och Hedge 
I de fall organisationerna ger uttryck för modalitet kan dessa ses som producentens grad av 
instämmande i texterna. Detta kan komma till uttryck genom uttryck så som “vi har det bra” 
eller “visst har vi det bra”, där det förstnämnda exemplet har den högsta graden av instämmande 
(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Vid bearbetning av empirin valde vi därför att ställa oss 
frågan, i hur stor grad instämmer organisationerna med sitt CSR-arbete?  
 
När företagen uttrycker modalitet i sina texter är vår tolkning att det finns två olika textuella 
strategier som organisationerna tillämpar. En av dessa sätt är via en hög grad av modalitet, där 
organisationerna i hög grad instämmer med sitt CSR-arbete. Detta kan exemplifieras genom 
citaten “För Saab är det av yttersta vikt att säkerställa att företaget följer de regler som finns 
kring export av försvarsprodukter” och “Being smarter and more efficient with the use of 
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resources is simply the right thing to do”. Men det finns också avseenden där organisationerna 
har en lägre grad av instämmande med sitt CSR-arbete. Detta kan exemplifieras genom det 
Swedish Match skriver “Somliga konsumentgrupper bör inte använda vissa produkter. Detta 
gäller i synnerhet tobaksprodukter som endast är avsedda för vuxna.  
 
Vissa andra konsumentgrupper anses också vara ”sårbara”, Saab uttrycker exempelvis “I viss 
utsträckning är det fortfarande nödvändigt att använda vissa farliga ämnen för att klara de krav 
på säkerhet och teknisk prestanda som gäller inom flyg- och försvarsområdet”. I de avseenden 
som organisationens handlingar kan upplevas som oetiska, exempelvis genom att minderåriga 
använder tobak eller att vapenindustrin brukar farliga substanser, minskar graden av 
instämmande. Medan i de fall där organisationen agerar i regel med den rådande etiken 
kommuniceras modalitet med en högre grad av instämmande.  
 
Hedge kan förklaras som ett begrepp vars innebörd är att belysa om ett påstående försöker 
mildra sin egentliga innebörd (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). I detta avseende ställde vi 
oss vidare frågan, hur stor grad av osäkerhet uttrycks?  
 
I organisationernas texter kommer detta till uttryck genom ord så som “vissa” och “kan vara”. 
Detta kan belysas genom The Absolut Companys citat “However, drinking alcohol poses some 
dangers, and being a responsible company includes taking responsibility for use of the products 
and the negative effect they may cause”. Det här exemplet berör alkoholanvändning, försöker 
mildra risken för denna användning. På liknande sätt använder också de andra organisationerna 
hedge, där de uttrycker en grad av osäkerhet i samband med situationer som berör korruption, 
farliga ämnen och risk. Denna form av kommunikation tolkar vi som organisationernas sätt att 
mildra en viss oetisk omständighet. 
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4.2. Diskussion - Textanalys 
För att besvara vår frågeställning “Hur använder sig organisationer i etiskt tvivelaktiga 
branscher av CSR-kommunikation?” väljer vi att komplettera ovanstående diskussioner med 
en mer nyanserad analys. I ett första steg utgår vi från empirin och de tillhörande diskussioner 
vi fört under metafor, ordval och meningsbyggnad och för ett vidare resonemang över likheter 
och skillnader mellan dessa. I ett andra steget ställs textanalysen i förhållande till den litteratur 
som bearbetats i litteraturgenomgången. Detta för att diskutera och framhäva relevansen av en 
kritisk diskursanalys. 

4.2.1. Samband mellan textuella strategier 
För att svara på hur organisationerna använder sin CSR-kommunikation har vi även valt att 
sammanställa de empiriska resultaten i mer sammanfattande tabeller, där förekomsten av 
metaforer, ordval och meningsuppbyggnad går att utläsa.  
 
Tabell 4. Sammanställda metaforer. 

 
 
Som tidigare identifierats gällande organisationernas användande av metaforer finns likheter 
och dessa har påvisats genom att kategorisera samtliga metaforer enligt teman, vilket går att 
utläsa ovan i tabell 4.  Dessa teman symboliserar vad den specifika metaforen ger uttryck för 
och med den sammanställda tabellen går det således att utläsa hur organisationerna använder 
sig av respektive tema. Däremot använder organisationerna vissa teman och dess metaforer 
mer frekvent än andra. Utifrån insamlad empiri framkommer att metaforer inom temat förebild 
och känslor är mest förekommande hos de tre organisationerna, medan metaforer inom temat 
exempelvis självförverkligande inte används i samma utsträckning.   
 
För metaforer inom temat förebild används dessa av organisationerna som ett sätt att 
kommunicera hur organisationen agerar och tar ansvar för sitt agerande, detta med avsikt att 
medverka till ett bättre samhälle. Enligt tabell 4. är Swedish Match den organisation som 
använder metaforer inom temat förebild mest frekvent. De uttrycker sig som förebilder i 
samband med kommunikation där organisationen menar att deras agerande kommer att leda till 
en bättre värld och deras textuella strategi bygger således på individers medvetenhet gällande 
cigaretter och deras bieffekter. Genom användandet av metaforer på detta sätt menar Swedish 
Match att de kan bidra till en mer fördelaktig värld, utan cigaretter.  
 
Organisationen framställer sig alltså som förebilder då de säljer snus istället för cigaretter och 
menar att detta är det centrala i organisationens CSR-arbete. Resonemanget som Swedish 
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Match framför inom temat förebild kan uppfattas som tvivelaktigt då forskning om tobak och 
nikotin har visat att snus, precis som cigaretter, också innebär en hälsofara (World Health 
Organisation, 2004). CSR som annars behandlar etiskt ställningstagande, samhällsansvar och 
hälsa (Jutterström & Norberg, 2011), har i detta sammanhang översatts till att världen är en 
bättre plats innehållande enbart snus. Att höja sin egen produkt i ljuset av en annan etiskt 
tvivelaktig produkt kan därför vidare betraktas som en textuell strategi vilket starkt borde 
ifrågasättas. Palazzo och Richter (2015) argumenterar till och med för att organisationer inom 
tobaksindustrin inte platsar inom CSR-diskursen så länge de säljer produkter som skadar 
konsumenten och att deras kommunikation av CSR snarare ska betraktas som en förhoppning 
om att uppnå ett bättre rykte.  
 
Att använda dessa metaforer och teman är således ett sätt för organisationerna att vinkla sin 
CSR-kommunikation till sin egen fördel. Det finns också en risk i dagens samhälle att denna 
riktade kommunikation belönas i större utsträckning än vad den tidigare hade gjorts 
(Drumwright och Murphy, 2009). Av den anledningen kan en större förståelse skapas kring 
varför organisationer väljer att använda metaforer i sin CSR-kommunikation, detta eftersom 
deras etiskt tvivelaktiga handlingar kan tonas ner till fördel för metaforer som får 
organisationerna att framstå som exempelvis förebilder. Men faktum kvarstår att organisationer 
som sprider missledande information faktiskt bör betraktas i likhet med deras 
samhällspåverkan, vilket oavsett textuella strategier fortfarande är etiskt tvivelaktig (Nooh, 
2012).  
 
Med utgångspunkt i tabell 4. går det vidare utläsa att The Absolut Company använder temat 
känslor mest frekvent i sin kommunikation av CSR. Organisationen använder metaforer som 
ett sätt att uttrycka känslor, så som exempelvis glädje vid konsumtion av produkten. 
Organisationen använder också metaforer inom temat känslor för att uttrycka att deras produkt 
kommer att leda till en ökad känsla av samhörighet, passion och en festlig stämning. Detta trots 
att alkohol bidrar till ohälsa.  
 
Deras val att uttrycka denna typ av kommunikation i en text som förväntas behandla 
organisationens sociala samhällsansvar, kan likt de andra organisationernas val av 
kommunikation, anses vara tvivelaktig. Denna typ av CSR-kommunikation går snarare att likna 
vid en PR-retorisk strategi, vilket ska gynna organisationernas anseende och marknadsföring 
av produkten. Forskning har vidare även visat att organisationer, vilka implementerar strategisk 
CSR-kommunikation, har en möjlighet att påverka omgivningens uppfattning (Brei & Böhm, 
2011). Det kan således finnas ytterligare fördelar för organisationerna att ta del av genom att 
vinkla sin kommunikation utifrån metaforer.  
 
Saabs användande av metaforer i sin CSR-kommunikation skiljer sig däremot från de andra två 
organisationerna, då metaforerna inte uttrycks i samband med organisationens produkter, vilket 
i detta avseende är vapen. Saab uttrycker snarare hur de som organisation kan bidra till ett 
bättre samhälle snarare än hur deras produkter kommer att leda till detta. Organisationens 
tillvägagångssätt kan således tolkas som ytterligare en textuell strategi, då kommunikation 
gällande vapens positiva samhällspåverkan kan betraktas som problematisk. Metaforerna 
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används således i syfte att belysa organisations goda initiativ med hjälp av olika typer av 
metaforer och teman snarare än att skriva om sina produkter i sig. Genom detta 
tillvägagångssätt har organisationen identifierat ytterligare ett sätt för att skapa sig fördelar 
genom vinklad kommunikation.  
 
Gällande de metaforer och teman som identifierats i denna studie kan vi således med stöd i 
tabell 4. kunnat utläsa att organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher i flertalet fall väljer att 
uttrycka sig som förebilder eller genom att påtala känslor, för att vinkla sin kommunikation till 
sin egen fördel.  Temat självförverkligande är däremot inte använt i samma utsträckning. Detta 
tema består av metaforer där organisationerna väljer att berömma sina egna handlingar. Med 
utgångspunkt i att organisationerna i denna studie inte alltid handlar i linje med vad som är 
etiskt korrekt, kan det därför vara förståeligt varför denna typ av metafor hamnar i bakgrunden. 
Det kan exempelvis anses olämpligt för Saab att uttryckligen kommunicera att försäljningen 
av stridsflygplan nu flitigt används i krig, eller att The Absolut Companys ökade försäljning av 
sprit resulterat i ett ökat antal missbrukare.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan vi konstatera att alla tre organisationer använder sig av 
metaforer, vilka kommer till uttryck genom liknande teman. Detta signalerar att organisationer 
i etiskt tvivelaktiga branscher väljer att uttrycka sig på likande sätt och på så vis uppnå liknande 
effekter i sitt användande av metaforer. Detta kan vidare även påvisa att denna typ av 
organisation är i behov av att signalera liknande saker och således ge uttryck för att de är 
förebilder eller är i ett stadie av utveckling och förbättring. Dessa teman är annars inte självklart 
sammankopplade med organisationer som befinner sig inom exempelvis vapen-, tobaks- eller 
alkoholindustrin. Även om organisationerna i denna studie verkar inom olika branscher, kan vi 
ändå identifiera liknande textuella strategier, där organisationerna på bästa sätt försöker matcha 
sin valda textuella strategi och framstå som goda samhällsaktörer. 
 
Tabell 5. Sammanställda ordval. 

 
 
Organisationer inom etiskt tvivelaktiga branscher kommunicerar sitt CSR-arbete i stor 
omfattning och forskningen visar att de som aktivt implementerar och kommunicerar CSR står 
under större bevakning än de som inte kommunicerar det (Burchell & Cook, 2006). Det är 
därför inte konstigt att organisationernas val av ordval är strategiska och noga utvalda och att 
det finns flera likheter i användandet av dessa ordval.  
 
Inom kategorin vanligt förekommande ordval är frekvensen hög vilket går att utläsa i tabell 5. 
De ord som kategoriserats som vanligt förekommande ordval är av liknande form så de 
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gemensamt signalerar organisationernas framtidssträvan och en vilja att uppnå förändring. 
Genom dessa ord så om exempelvis “förbättra” och “utveckla” insinuerar organisationerna att 
deras CSR-arbete är pågående och något som inte är slutfört. Vid kritik kan dessa 
framåtsträvande ordval användas för att kringgå etiskt tvivelaktigt agerande vilket belyser 
vikten av att, i likhet med Guthrie och Parker (1989) resultat, betrakta CSR-kommunikation 
som ett redskap för att uppnå högre legitimitet.  
 
Denna typ av ordval kan även användas i förebyggande syfte vid kritisk granskning då de kan 
hänvisa till ett CSR-arbete som är under process. Detta är en textuell strategi som 
återkommande används av Swedish Match, där de i sin vision om ett cigarettlöst samhälle 
uttrycker ord så som “utveckla” eller “förbättra” med syftet att försköna sin egen produkt. På 
så sätt kan dessa framåtsträvande ordval hämma risken för kritisk granskning av den aktuella 
verksamheten, detta då organisationerna medvetandegör att det finns behov av åtgärder men 
vill påvisa att detta arbete är under ständig utveckling.  
 
Att CSR ofta kopplas samman med organisationers etiska ställningstagande, samhällsansvar 
och bidrag till god hälsa (Jutterström & Norberg, 2011), kan bidra till att organisationer väljer 
att skriva om just det. Detta resonemang förstärks då vi från tabell 5. kan utläsa att alla tre 
organisationer använder sig av ordval som är typiska för CSR och ofta förekommer i texter 
som behandlar ämnet. Genom att uttrycka sig och skriva om sitt goda CSR arbete på samma 
sätt som andra organisationer, kan denna textuella strategi medvetet förflytta samhällets 
vaksamhet och kringgå det etiskt tvivelaktiga handlandet (Tregidga et al., 2007).  
 
Trots att CSR kan behandla området CSR olika beroende på bransch så cirkulerar 
kommunikationen ofta kring välgörenhet (Brei & Böhm, 2011), god etik (Drumwright & 
Murhy, 2009), ansvar gentemot det sociala samhället, men också mot unga individer (Palazzo 
& Richter, 2005) och hållbarhet (Burchell & Cook, 2006) vilket överensstämmer med som 
skrivs i våra tre studerande organisationers texter. Genom att använda ordval så som 
“hållbarhet” och “miljö” kan de exempelvis rikta fokus mot ett förväntat samhällsansvar och 
på så sätt undgå kritisk granskning. Att kommunicera sitt CSR-arbete och möta samhällets 
förväntningar på vad arbetet ska innebära kan således vara ett strategiskt sätt att mörklägga sitt 
etiskt tvivelaktiga agerande.  
 
Organisationer tenderar ofta att kommunicera på ett sätt som är intresseväckande och påkallar 
läsarens uppmärksamhet (Brei & Böhm, 2011). Ett sätt att göra det är via utmärkande ord och 
som kan utläsas i tabell 5. är har vi identifierat några utmärkande ord hos respektive 
organisation och är av intresse då de påkallar uppmärksamhet.  
 
Den typ av kommunikationen används i syfte att skapa mervärde och Drumwright och Murphy 
(2009) menar dessutom att uppseendeväckande kommunikation tenderar att vara till 
organisationers fördel. Swedish Match tenderar exempelvis att vara extrema i sitt sätt att 
uttrycka sig, då de använder utmärkande ordval som exempelvis “död”, när de kritiserar 
cigaretter till fördel för sin egen produkt, snus. Saab å andra sidan använder utmärkande ord 
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för att rikta sitt CSR-arbete bort från sina produkter för att kommunicera vad organisationen 
kan erbjuda.  
 
Denna textuella strategi liknar därför den strategi som organisationerna använde vid uttryck av 
metaforer. Genom att använda ord som påkallar uppmärksamhet i liknande syfte kan ordvalen 
således betraktas som ett sätt att förstärka argumentationen och på så sätt skapa fördelar. 
Organisationerna skapar således fördelar genom att påkalla uppmärksamhet på de områden 
som går i linje med god etik, vilket innebär att de områden som kan förknippas med etiskt 
tvivelaktigt beteende tonas ner. Med små medel kan organisationerna alltså vinkla sin CSR-
kommunikation i den riktning de önskar och risken blir att det påverkar mottagarens 
uppfattning gällande organisationernas sociala ansvarstagande.  
 
 
Tabell 6. Sammanställda meningsuppbyggnader.  

 
 
Organisationers användande av vokabulär, men så även grammatiska termer, bör betraktas som 
ett avgörande organisationsverktyg när organisationer ska övertyga och argumentera för sin 
legitimitet (Loewenstain et al 2012). Vi har därför valt att även sammanfatta identifierade 
meningsuppbyggnader i tabell 6. för att nyansera analysen av hur grammatiska termer kommer 
till uttryck i organisationernas texter. 
 
I analys av frekvensen som går att utläsa i tabell 6. och sammanställd empiri har vi identifierat 
flera samband som visar att organisationerna med hjälp av sin CSR-kommunikation försöker 
förändra och förbättra sitt anseende, vilket i sin tur kan förflytta uppmärksamheten från 
organisationernas oetiska handlade.  
 
En sådan textuell strategi kommer till uttryck genom nominalisering och handling. Som går att 
utläsa i tabell 6. förekommer nominalisering och handling lika många gånger och vid analys i 
förhållande till empiri kunde ett tydligt mönster identifieras. När organisationerna 
kommunicerade sitt CSR-arbete i termer av en aktiv handling, och framställde sig själva som 
handlande aktörer, fanns det också en hög grad av nominalisering. För att förstärka sitt 
ansvarstagande i en handling skrev de exempelvis med sitt företagsnamn eller uttryckte sig i 
termer som “vi”.  
 
Dessa situationer uppkom i sammanhang där organisationerna påtalat att de uppfyllt sitt 
åtagande, initierat nya projekt eller bidragit till samhället. På så sätt använder organisationerna 
handling och nominalisering för att ge uttryck för sitt sociala ansvarstagande i positiv 
bemärkelse. Återigen identifierar vi att organisationerna använder en typ av textuell strategi 
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för att höja sitt anseende och önskar på så sätt påverka mottagarnas uppfattning av deras CSR-
arbete.  
 
Kommunikation av CSR kan också användas för att flytta fokus bort från oetiskt handlande 
och på så sätt få organisationer att framstå som bättre samhällsaktörer (Tregidga et al., 2007). 
Organisationerna använde denna strategi via uttryck av händelse och passivisering. I det 
avseende en situation beskrevs som en händelse, utan organisationens inblandning, fanns i det 
i flesta fall en hög grad av passivisering. Denna kommunikativa strategi användes i 
sammanhang där organisationen riskerade att få kritik och passivisering användes således för 
att förstärka utelämnandet av organisationens deltagande. 
 
En ytterligare strategi som organisationerna använt i sina texter för att undgå samhällets 
granskning kommer till uttryck via modalitet och hedge. I de avseenden där modaliteten var 
låg och organisationernas grad av instämmande var tveksam så förekom även hedge. Genom 
att uttrycka osäkerhet över kritiska argument med koppling till organisationens verksamhet tog 
de avstånd och försökte på så sätt avleda och argumentera emot.  
 
Detta förekom i situationer, som vid passivisering och händelse, då organisationerna försökte 
kringgå sina oetiska handlingar för att undgå negativa konsekvenser. Denna typ av 
kommunikativa strategi är ett sätt för organisationerna att undgå samhällets granskning, 
förflytta fokus från det etiskt tvivelaktiga handlandet och istället skylla på yttre omständigheter 
(Tregidga et al., 2007). Dessa strategiska kommunikationsprocesser via meningsuppbyggnad 
kan således betraktas som ett sätt att påverka mottagarens inställning till organisationerna och 
vinna trovärdighet med hjälp av sin kommunikation av CSR (Drumwright & Murphy, 2009).  

4.2.2. Diskussion i förhållande till tidigare studier  
För att nyansera den textanalys vi genomfört, och framhäva relevansen av vår kritiska 
diskursanalys, kommer nu textanalysen diskuteras i förhållande till tidigare presenterad 
litteraturgenomgång.  
 
Det finns flertalet forskare som har genomfört textanalyser inom ämnet CSR, där 
organisationers exempelvis hemsidor, mail och policydokument har studerats utifrån olika 
teoretiska utgångspunkter (e.g., Pollach, 2003; Chaudhri & Wang, 2007; Brei & Böhm, 2011). 
Forskare har exempelvis genomfört dessa textanalyser med hjälp av innehållsanalys (e.g., 
Kallifatides & Egels-Zandén, 2011) och litteraturgenomgång (e.g., Palazzo & Richter, 2005). 
Gemensamt för dessa är att de argumenterar för kommunikationens betydelse.  
 
Men trots att forskare inom det textanalytiska fältet argumenterar för att strategisk 
kommunikation genom vokabulär och vokabulärstrukturer bör betraktas som centrala verktyg 
för att övertala andra (Loewenstain et al. 2012), så har textanalyser genomförts på en generell 
nivå (e.g., Pollach, 2013). Detta eftersom tidigare studier argumenterat för att jämförande 
analyser, vilket studier inom CSR området tenderar att vara, enbart kan genomföras på abstrakt 
nivå.  
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Vi menar därför att tidigare tillvägagångssätt gällande textanalyser, i sin abstrakta form, inte 
kan svara för hur CSR-kommunikationen används. Konsekvenserna resulterar i utebliven 
kunskap kring hur strategisk kommunikation inom CSR kommer till uttryck. Vi argumenterar 
därför för, i likhet med tidigare studier (e.g., Stevens, 1994), att CSR behöver betraktas som en 
det av det som organisationer faktiskt kommunicerar och det är således viktigt att analysera 
detta på en textnära nivå. Denna studie är således ett viktigt bidrag eftersom det saknas studier 
som förklarar hur organisationer använder sig av CSR-kommunikation. Utifrån den metod och 
tillvägagångssätt kan vi konstatera att textuella strategier förkommer via metaforer, ordval och 
meningsuppbyggnader och att detta förekommer redan på detaljerad textuell nivå. Det finns 
således en poäng i att tillämpa en kritisk diskursanalys och ta textuella strategier i beaktande 
när kommunikation av CSR ska studeras.  
 
Genom att använda textuella strategier kan organisationerna avsiktligt forma vår uppfattning 
(Drumwright & Murphy, 2009), detta genom att framhäva fördelaktiga sammanhang men 
också mörklägga etiskt tvivelaktigt handlande (Tregidga et al., 2007). I likhet med tidigare 
litteratur visar denna studie att organisationer använder riktad kommunikation med avseende 
att kommunicera i linje med vad som är förväntat. Genom att skriva och uttrycka sig om sitt 
CSR-arbete på samma sätt som andra organisationer, blir det således möjligt för 
organisationerna att mörklägga etiskt tvivelaktigt handlande (Drumwright & Murphy, 2009). 
CSR har dessutom förknippats med någonting som skapar värde för samhället och därför sällan 
behandlats med en kritisk ansats (e.g., Borglund et al., 2009). Vi menar därför att 
organisationerna har möjlighet att utnyttja denna kollektiva samhällsbild till sin egen fördel, 
vilket organisationerna inom etiskt tvivelaktiga branscher också ständigt försöker göra.  
 
Det blir däremot tvetydigt i de sammanhang där forskare så som Tregidga et al. (2007) uttrycker 
sig gällande diskursanalysen roll för att förstå relationen mellan text och kontext, för att sedan 
landa i resultatet att CSR kan användas för att korrigera eventuella missförstånd som 
organisationens handlande resulterar i. Detta eftersom forskare i flertalet sammanhang 
genomför dessa studier med en längre utläggning om språkets betydelse utan att faktiskt 
besvara hur organisationerna går tillväga för att uppnå detta. Vissa menar till och med att 
kommunikation har en sådan stor roll i samhället att den påverkar individers sätt att känna och 
uppleva en situation (e.g., Svensson, 2019). Av denna anledning kan tidigare resultat inom 
CSR området till viss del betraktas som ofullständiga då de, som i Tregidgas et al. (2007) fall, 
lyfter de konsekvenser som språket kan bära med sig snarare än att identifiera kärnan till själva 
problemet.  
 
Genom en utgångspunkt tagen i textanalys har vi således, i motsättning till tidigare litteratur, 
kunnat påvisa hur textuella strategier förekommer i organisationernas strategiska 
kommunikation. Vi har utöver detta även kunnat föra resonemang gällande varför dessa former 
av textuella strategier förekommer och på så sätt kommit ett steg närmare att förklara hur 
organisationen i etiskt tvivelaktiga branscher använder CSR-kommunikation. Utifrån analys av 
ordval har vi exempelvis kunnat konstatera att vanligt förekommande ord kom till uttryck 
genom “utveckla” och “förbättra”. Dessa används för att påvisa organisationers goda och 
gedigna CSR-arbete men också för att kringgå och förebygga kritik.  
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Utan den kritiska diskursanalysen, med fokus på de textuella detaljerna, hade dessa språkliga 
strategier inte identifierats och vi hade likt tidigare studier analyserat på en mer abstrakt nivå. 
Detta fenomen är någonting som tydligt framkommer i Burchell och Cooks (2006) studie, där 
de med sin kritiska ansats menar att organisationer som kommunicerar gällande hållbarhet 
erhåller legitimitet från allmänheten. Det konstaterande som forskarna presenterat, speglar 
återigen det som språkliga strategier kan tänkas åstadkomma snarare än hur själva strategin 
kommer till uttryck i CSR-kommunikationen.  
 
Genom att uppmärksamma de konsekvenser som detta tillvägagångssätt resulterar i och istället 
analysera de vokabulär och vokabulärstrukturer som framkommer i organisationernas, texter 
kan vi således studera hur djupt rotade de textuella strategierna faktiskt är. Genom att vi 
tillämpat en kritisk diskursanalys har vi påvisat att dessa textuella strategier finns på en mer 
detaljerad nivå, vilket vi framhävt men också ifrågasatt. Inte minst när Swedish Match vill visa 
sitt sociala ansvarstagande och höja sin egen produkt i ljuset av en annan etiskt tvivelaktig 
produkt genom att använda metaforer, vilket är ett sätt för organisationen att framstå som en 
förebild. Denna typ av textuella strategi är något vi starkt vill ifrågasätta. Frågan är om denna 
kommunikation ens borde klassas som ett exempel på socialt ansvarstagande, utan snarare ses 
som ett spel för gallerierna.   
 
Denna studie har därför genomsyrats av ordet hur, vilket skiljer sig från tidigare genomförda 
studier vilka ämnar analysera organisationens CSR-arbete. Dessa typer av studier har snarare 
handlat om och i vilken omfattning organisationerna har kommunicerat CSR (e.g., Chapple & 
Moon, 2005) och därför begränsat analysen till kartläggning av huruvida organisationer 
använder CSR och om de efterlever det som de faktiskt kommunicerar. Konsekvensen av detta 
är att forskningen inte kan redogöra för organisationers rådande språkliga strategier, vilket 
innebär att vi fortfarande är ovetande kring hur användandet av CSR-kommunikation kommer 
till uttryck. 
 
Vi har i problematiseringen argumenterat för att detta inte har varit tillräckligt, då resultaten 
enbart speglar omfattningen av det CSR-arbete som organisationer kommunicerar och 
utelämnar en fördjupad analys gällande hur organisationer faktiskt kommunicerar. Utifrån de 
resultat som denna studie kan presentera står vi därför fortfarande fast vid vår åsikt. Genom att 
förstå hur organisationer använder sig av CSR-kommunikation för att vinkla denna till sin egen 
fördel, kan också förståelse skapas kring hur de försöker kringgå vår medvetenhet (Drumwright 
& Murphy, 2009) och på så sätt erhålla en högre legitimitet.  
 
Denna textanalys bidrar därför med ett första steg i att uppmärksamma ett annat perspektiv 
gentemot vad tidigare studier tillämpat, då vi kan exemplifiera och redogöra för hur 
användandet av CSR-kommunikation faktiskt kommer till uttryck. Som exempel på detta 
bekräftar analysen att organisationerna i etiskt tvivelaktiga branscher använder sig av modalitet 
som ett sätt att förstärka eller förminska sitt sociala handlande, vilket kan tolkas som ett sätt 
för organisationerna att vinkla kommunikationen till sin egen fördel.  
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Det kritiska perspektivet är således centralt för att frångå det förskönade perspektivet av CSR 
som tidigare litteratur samt studier antagit (Burchell & Cook, 2006). Genom att inte längre 
sammanfoga CSR-kommunikation med god etik och därför ifrågasätta och ställa oss kritiska 
till att CSR i de flesta fall betraktas som ett revolutionerande fenomen som ofta tas för givet 
(e.g., Borglund et al., 2009), har vi i likhet med Jutterström och Norberg (2011) valt att betrakta 
CSR som en ren PR retorisk strategi. Detta resonemang styrks av det som framkommer i vår 
textanalys, där vi kan påvisa att organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher använder en rad 
olika kommunikativa strategier inom metaforer, ordval och meningsuppbyggnader för att 
stärka sitt anseende och sociala ansvarstagande.  
 
Precis som Palazzo och Richter (2015) påpekar, ställer även vi oss kritiska till att organisationer 
inom etiskt tvivelaktiga branscher brukar CSR-diskursen som ett sätt att framstå som goda 
samhällsaktörer. Vi ställer oss också kritiska till att forskare inom detta område sällan tagit en 
kritisk ansats utan fortsätter låta denna riktade kommunikation gå obemärkt förbi.  
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4.3. Empiri och analys av Diskursiv praktik 
Följande avsnitt kommer att behandla det andra steget i analysen, den diskursiva praktiken. 
Inledningsvis kommer empiri som behandlar organisationernas olika steg i produktion av text 
att behandlas, för att vidare diskutera hur de använder tidigare CSR-arbete i befintliga texter. 
Därefter följer ett analysavsnitt där empiri analyseras ytterligare i förhållande till teorin.  
 
När en granskning av den diskursiva praktiken genomförs förflyttas koncentrationen från det 
textmässiga till vad som faktiskt ligger bakom den producerade texten, det är således 
produktion av text som är av intresse (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Målsättningen är 
därför att bidra med en förståelse för de steg som ligger bakom en producerad text, vilket kan 
förklaras genom att studera textens uppkomst.  

4.3.1. Steg i produktion av text 
The Absolut Company har tillsatt en kommunikationsavdelning inom sin organisation och det 
är dessa som ansvarar för ett utkast på den text som i ett kommande skede publiceras på 
verksamhetens hemsida. På denna avdelning arbetar det flertalet individer som samtliga har 
någon form av inblandning i den text som slutligen publiceras. I vissa fall arbetar de anställda 
i team medan de i andra fall arbetar enskilt med specifika delar av texten. Tillvägagångssättet 
är således inte någonting som är förutbestämt, vilket gör att produktionsförloppet kan se olika 
ut från år till år.   
 
När kommunikationsavdelningen sammanställt ett färdigt utkast finns det en avdelningschef 
som ansvarar för det slutliga godkännandet. Det är det godkända utkastet som sedan publiceras 
på hemsidan. Eventuella revideringar sker efter hand. Oftast är detta någonting som görs 
årligen eller vid behov, men det finns inga satta datum för när eller om organisationens CSR-
text ska revideras på hemsidan.  
 
Swedish Matchs process påminner om den som The Absolut Company tillämpar, men Swedish 
Match är däremot något mer detaljerade i sin processplan. Organisationen har ett tillsatt 
hållbarhetsteam som arbetar med att skapa ett första utkast av den text som slutligen publiceras 
på hemsidan. Denna process sker kollektivt, där de anställda inom teamet arbetar gemensamt 
vid produktion av text.  
 
När ett första utkast är sammansatt skickas detta vidare till årsredovisningsteamet, vilka består 
anställda från olika avdelningar inom organisationen. Dessa reviderar utkastet en första gång. 
När detta är gjort skickas det reviderade utkastet vidare till organisationens ledningsgrupp samt 
styrelsen som ansvarar för den andra revideringen och slutgodkännandet. När års- och 
hållbarhetsredovisningen sedan publicerats, publiceras också texten gällande organisationens 
CSR-arbete på deras hemsida. Detta innebär att Swedish Match uppdaterar sin publika text 
minst en gång om året, men mindre justeringar kan komma att göras vid behov under året.  
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4.3.2. Refererat till tidigare CSR arbete 
De tre utvalda organisationerna för denna studie, Saab, Swedish Match och The Absolut 
Company skriver samtliga om tidigare CSR arbete och hur nuvarande framgångar bygger på 
tidigare beslut inom CSR. Denna historik som verksamheterna presenterar kan ses som en form 
av intertextualitet där organisationerna skapar sin nuvarande verklighet utifrån handlingar som 
redan inträffat. Saab har exempelvis avsnitt där de talar om långvarig satsning inom tekniken 
och hur de bidragit och fortfarande bidrar positivt till svenska ungdomars utveckling.  
 
“Exempel på större FoU-projekt som Saab har investerat i de senaste åren är nyutveckling av 
Gripen, ny generation av radarsystem för bevakning av luftrummet, ny generation ubåt samt 
samarbeten med Boeing avseende amerikanska flygvapnets upphandling av skolflygplan, det 
så kallade T X-programmet”  
 
“Ett årligt sommarjobbsprogram i Sverige för ca 400 studenter, 150 examensarbeten, 
skolbesök studiebesök och karriärsmässor är några exempel på hur vi engagerar oss i unga 
människor.”  
 
Denna typ av historiska formuleringar är någonting som även är återkommande i Swedish 
Match CSR-text. Organisationen lyfter exempelvis fram beslut som tagits långt tidigare, vilka 
fortfarande är aktuella för verksamhetens CSR-arbete. De lyfter också avsnitt gällande deras 
jämställdhetsarbete och hur detta ses som ett självklart moment.  
 
“Redan 2001 beslutade Swedish Match att göra kvalitetsstandarden GOTHIATEK tillgänglig 
för sina konsumenter och andra berörda parter. Detta inkluderar information om halter 
oönskade ämnen i färdiga produkter.” 
 
“Många initiativ tas varje år för att se till att vi skapar och upprätthåller en inkluderande 
arbetsmiljö genom jämställdhetsutbildningar, löneanalyser, rekryteringsinsatser och ett 
orubbligt engagemang för diskrimineringsfrågor.” 
 
“Alla anläggningar har handlingsplaner för att ständigt förbättra sin miljöpåverkan. Detta 
arbete, vilket har varit ett fokusområde i våra produktionsanläggningar under en lång tid, har 
bedrivits lokalt och i stor utsträckning i nära dialog med lokala myndigheter och andra 
intressenter.” 
 
För texterna producerade av The Absolut Company kan mönstret gällande historiska 
formuleringar också identifieras. De belyser CSR-arbete som funnits inom organisationen som 
funnits under en lång tidsperiod och att detta resulterat i en verksamhet som idag kommit långt 
vad det gäller att ta hänsyn till miljö och samhälle.  
 
“Sustainability has been prioritized over many years, which has resulted in reduced 
consumption of resources and increased reuse and recycling. The company has ambitious 
goals regarding water use, emissions and energy use, and tries to outperform them.” 
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“Since 2004, the energy consumption has been reduced by 45 percent and the carbon emissions 
by 80 percent per liter of vodka.” 

4.3.3. Analys av diskursiv praktik 
För analys av den diskursiva praktiken utgick vi från de frågor vi sammanställt i 
analysmodellen. Dessa var: Hur produceras texten? Hänvisar organisationen till tidigare CSR-
arbete? Bidrar organisationerna till att upprätthålla en positiv bild av CSR?  
 
Vad det gäller produktion av de två publicerade texterna finns det flertalet likheter. Både 
Swedish Match och The Absolut Company har tillsatta avdelningar, vilka ansvarar för det 
första utkastet. För varje avdelning finns det dessutom en person som har ett huvudansvar och 
slut godkänner det utkastet som sedan publiceras på respektive organisations hemsida. Det 
verkar dock finnas en skillnad vad det gäller dessa avdelningar. På The Absolut Company är 
det organisationens kommunikationsavdelning som skriver fram texten om företagets CSR-
arbete. Medan på Swedish Match är det istället ett hållbarhetsteam som skriver fram det första 
utkastet gällande företagets CSR-arbete.  
 
På Swedish Match genomgår utkastet tre olika steg, då även årsredovisningsteamet ska ge sina 
synpunkter på texten. På The Absolut Company går utkastet från kommunikationsavdelningen 
istället direkt till den huvudansvarige personen, det är således bara två steg i produktionen. Då 
texterna genomgår få steg i produktionen i jämförelse med exempelvis en tidningsartikel, har 
ansvariga personer en stor roll i vad som faktiskt skrivs. De kan välja vad som ska finnas med 
i texterna samt vad som ska uteslutas. De har därför också en stor möjlighet att påverka vad 
som skrivs om organisationens CSR-arbete på hemsidan, då det är en kanal som 
organisationerna själva bestämmer över. Detta innebär att det inte finns någon annan aktör som 
reglerar det innehåll som publiceras på hemsidan och vidare kan ansvariga personer 
kommunicera och vinkla sitt CSR-arbete helt till organisationernas fördel.  
 
Utifrån empirin kan vi identifiera att alla tre organisationer hänvisar till tidigare CSR-arbete. 
De återkopplar till tidigare projekt inom sitt CSR-arbete för att påvisa att detta är ett arbete som 
har pågått under en längre tid. Vi tolkar detta som ett sätt för organisationerna att visa på och 
exemplifiera sitt sociala ansvarstagande. Det här kan betraktas som ett exempel på att 
organisationernas nuvarande texter bygger på deras tidigare kommunikation av CSR, vilket 
stämmer med Fairclough (2001) påstående om intertextualitet. Han menar vidare att det är 
oundvikligt att inte använda ord som brukats i tidigare texter, speciellt när texter inom en 
särskild diskurs skapas. Det är därför inte förvånande att exempelvis The Absolut Company 
påpekar att deras hållbarhetsarbete har varit centralt i flertalet år och att de därför blivit mer 
framstående i återanvändande och återvinnande av resurser.  
 
De andra organisationerna hänvisar bland annat också till tidigare projekt där de exempelvis 
lyfter sitt sociala ansvarstagande inom forskning och utveckling, miljöpåverkan samt 
arbetsmiljö. Denna form av intertextualitet tolkar vi som ett sätt för organisationerna att 
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upprätthålla en positiv bild av sitt sociala ansvarstagande. På så vis är organisationerna 
medproducenter till att återskapa och upprätthålla den positiva bild som CSR ofta kommit att 
symbolisera i tidigare litteratur och forskning. Det kan även gynna organisationerna då de kan 
utnyttja denna positiva bild till sin fördel och med sina texter kompensera för sina etiskt 
tvivelaktiga handlingar.  
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5. Slutsatser 
___________________________________________________________________________ 
 
I denna studie har vi ämnat besvara frågeställningen, hur använder organisationer i etiskt 
tvivelaktiga branscher CSR-kommunikation? För att besvara frågeställningen har vi 
genomfört en grundlig textanalys och analys av diskursiv praktik utifrån texter som beskriver 
organisationernas CSR-arbete, vilket har resulterat i följande slutsatser.  
___________________________________________________________________________ 
 
Språket och samtlig kommunikation formar de tolkningsramar vilka hjälper oss, men också 
tvingar oss, att förstå saker och ting på ett visst sätt (Svensson, 2019). Riktad kommunikation 
kan således påverka mottagaren i en sådan utsträckning att denne omvärderar och handlar i 
linje med vad som uttrycks (Drumwright & Murphy, 2009). Konsekvensen av detta blir att 
organisationerna i etiskt tvivelaktiga branscher kan använda detta till sin egen fördel, inte minst 
för att stärka sitt sociala ansvarstagande och samtidigt tona ner sitt etiskt tvivelaktiga 
handlande. Av denna anledning har vi valt att analysera problematiken med hjälp av en kritisk 
diskursanalys, detta för att förstå hur organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher använder 
CSR-kommunikation.  
 
Utifrån denna studie kan vi konstatera att organisationerna använder metaforer, ordval och 
meningsuppbyggnader i sin CSR-kommunikation. Med utgångspunkt i metaforer kan följande 
slutsatser identifieras, där organisationerna antingen använder (1) metaforer med avsikt att få 
deras produkt att framstå mer fördelaktig eller (2) väljer att utesluta sin etiskt tvivelaktiga 
produkt och istället framhäva organisationens sociala ansvarstagande. För att uppnå detta 
använder organisationerna metaforer som ger uttryck för hur de agerar som förebilder. Men de 
tenderar också att använda metaforer som spelar på känslor, där organisationen sammankopplar 
produkten till exempelvis glädje eller passion med ambitionen att förflytta fokuset från deras 
etiskt tvivelaktiga handlande.  
 
Analysen av ordval resulterar i ytterligare slutsatser av hur organisationerna använder sin CSR-
kommunikation där (3) vanligt förekommande och typiska ord för CSR, vilka används i 
förebyggande syfte för att undgå kritik och (4) att organisationerna använder utmärkande ord 
med avsikt att stärka sin argumentation. Vi kan således också konstatera att organisationer 
vinklar sin CSR-kommunikation med små medel, enbart via val av ord, i den riktning de själva 
önskar.  
 
Ytterligare slutsatser är att meningsuppbyggnad används av organisationerna för att (5) 
antingen påtala och/eller stärka sin roll i ansvarsfulla handlingar inom sitt CSR-arbete eller (6) 
används för att ta avstånd ifrån situationer där organisationen riskerar att utsättas för kritik. 
Detta kom exempelvis till uttryck när organisationerna använde nominalisering och handling 
för att stärka sitt sociala ansvarstagande eller när organisationerna använde passivisering och 
händelse för att ta avstånd från en specifik situation. Dessa är sätt som påvisar hur 
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organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher kan använda olika former av grammatik vid sin 
kommunikation av det sociala ansvarstagandet.  
 
De textuella strategier som identifierats i denna studie kan, i likhet med vad Drumwright och 
Murphy (2009) uttrycker, användas i avsikt att minska mottagarens medvetenhet om 
organisationernas etiskt tvivelaktiga handlande. Genom att använda metaforer, ordval och 
meningsuppbyggnad i sin CSR-kommunikation mörkar de sin oetiska samhällspåverkan.  
Dessa CSR-texter, som ska symbolisera att organisationerna tar ett socialt ansvar, står 
dessutom helt till organisationernas förfogande att bruka i det avseende de själva önskar. Detta 
framkommer då vi även kan konstatera slutsatserna att (7) organisationerna producerar och 
publicerar sina egna texter och (8) kan således utnyttja den rådande intertextualiteten och den 
positiva bild som CSR kommit att symbolisera till sin egen fördel. 
 
Tidigare studier har försökt att analysera organisationers användande av CSR, med argument 
om ett behov av att studera och förstå CSR-kommunikationens innebörd. Däremot har ingen 
lyckats studera detta på en textnära nivå eller hur denna kommunikation kommer till uttryck. 
Vår studie bidrar med en förståelse för hur textuella strategier kommer till uttryck och hur dessa 
används av organisationer i etiskt tvivelaktiga branscher. På så sätt har vi, genom vår teori och 
metod, lyckats studera användandet av CSR på en textnära nivå och kan konstatera att 
metaforer, ordval och meningsuppbyggnader används på sätt som gynnar organisationer i etiskt 
tvivelaktiga branscher.  
 
Med denna studie som ett första steg i att analysera språkets innebörd och hur detta används, 
blir det vidare intressant i fortsatta studier att, med utgångspunkt i en liknande ansats, studera 
språkets påverkan när motsägelsefull kommunikation av CSR används. Detta för att vidare 
kunna besvara vilka konsekvenser som tvivelaktig CSR-kommunikation medför och hur det 
påverkar mottagaren.  
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