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Sammanfattning)
Corporate social responsibility, CSR, är ett aktuellt koncept och dess efterfrågan ligger 
till grund för studien. Konceptet präglas av begreppsförvirring som bidrar till att 
framställningen av konceptet är intressant att studera. Studien syftar till att beskriva hur 
managementkonceptet CSR framställs i svensk populärmanagementpress utifrån ett 
utbudsperspektiv, där förespråkare för managementkoncept är identifierade som 
drivkraft för adoption. I studien utvecklas en modell för hur CSR-konceptet framställs i 
populärmanagementpress. Genom modellen kan detta beskrivas och analyseras. 
Retoriken och designegenskaperna i artiklar som behandlar CSR-konceptet i svensk 
populärmanagementpress beskrivs och analyseras utifrån modellen. Studien baseras på 
innehållsanalys av 349 artiklar publicerade i svensk populärmanagementpress under 
perioden 2005-2012. Resultatet visar att konceptets förespråkare framställer CSR-
konceptet som efterfrågat av företagens intressenter, samtidigt som konceptet 
förespråkas som en lösning för företagens finansiella syften. I och med detta 
framkommer det att CSR-konceptet förespråkas som ett strategiskt verktyg för 
ekonomisk vinning i syfte att attrahera chefer och ledare. 
Nyckelord: corporate social responsibility, CSR, managementkoncept, framställning, 
distribution, retorik, retoriska element, design, designegenskaper 
  



 

Abstract)
The study is based on the popularity and the demand of the management concept CSR. 
The management concept is characterized by conceptual confusion, which contributes 
to the significance to study the distribution of CSR from a supply perspective. The 
purpose of the study is to describe how the management concept CSR is presented in 
the Swedish popular management press through a supply side perspective. The fashion 
setters are identified as a driving force for the adoption of management concepts by 
their propagation. Additionally, the study develops a model for the concept setting 
process of CSR. By using the model the management concept CSR can be described 
and analyzed. Consequently, the design characteristics and rhetorical elements 
pervading articles in popular management press are analyzed. The study is based on 
content analysis of 349 articles published in Swedish popular management press during 
the years 2005-2012. The finding shows that the fashion setters are stating that the 
stakeholders request companies to implement CSR. However, they are not propagating 
the aspect of responsibility. Instead, they propagate CSR as a mean to reach financial 
goals. Thus, it is shown that the management concept CSR is propagated as a strategic 
tool for financial benefits to appeal potential adopters. 

Key words: corporate social responsibility, CSR, management fashion, presentation, 
distribution, rhetoric, rhetorical elements, design, design characteristics, adoption 
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1 Introduktion)
Nedan introduceras studien med utgångspunkt i en problemdiskussion vilken utmynnar i en 
problemformulering samt studiens syfte. 

1.1 Problemdiskussion)
Hållbarhet har länge varit ett aktuellt ämne (Matten och Moon, 2004; Sahlin-Andersson, 
2006; Grafström och Windell, 2011). Corporate social responsibility, CSR, innefattar sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiv och utgör ett styrverktyg för hållbarhetsarbete 
(Frostenson et al., 2013). CSR har under det senaste decenniet ökat i popularitet (Grafström 
och Windell, 2011). Även Sahlin-Andersson (2006) hävdar att konceptet har växt fram som 
en global trend.  

Managementkonceptet CSR har som syfte att säkerställa långsiktig lönsamhet genom att 
undvika kortsiktigt och skadligt beteende inom sociala, ekonomiska och ekologiska 
perspektiv (Porter och Kramer, 2006). Porter och Kramer (2006) hävdar att prioriteringen av 
CSR-frågor hos företagsledare världen över är obestridlig och att många företag har ökat sin 
konkurrensförmåga på grund av deras CSR-arbete. De hävdar därmed att konkurrensfördelar 
och CSR är sammankopplade (Porter och Kramer, 2006). Även Sahlin-Andersson (2006) 
argumenterar för att CSR-arbetet ofta används som något företagen kan marknadsföra sig med 
(ibid). Detta styrks även av Grafström och Windell (2011) som hävdar att förespråkare för 
CSR snarare argumenterar för hur företagen kan få fördelar av hållbarhetsarbete än vilken 
samhällsnytta företaget kan bidra med (ibid). Även ett ökat intresse hos anställda och 
finansiärer har identifierats, vilket medför att dessa blir lobbyister för det ökade 
engagemanget för CSR (Grafström och Windell, 2011; EU-kommissionen, 2011).  

Trots CSR-konceptets höga popularitet, präglas det av begreppsförvirring. Delade meningar 
bland aktörerna har bidragit till ett svårdefinierat koncept. Det är därför oklart vad som 
otvetydigt kan innefattas i managementkonceptet CSR (Carroll, 1999; Schwartz och Carroll, 
2003; Matten och Moon, 2004; Sahlin-Andersson, 2006; Grafström och Windell, 2011). Även 
benämningen ”Corporate social responsibility” har medfört begreppsförvirring eftersom ordet 
social, syftar på samhällelig i detta sammanhang (Norman och MacDonald, 2004). 
Definitioner för CSR-konceptet har varierat sedan 1950-talet (Carroll, 1999). Den mest 
etablerade definitionen av CSR är EU-kommissionens definition från år 2001 som lyder: 

”a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 
operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (EU-
kommissionen, 2011, s. 3).  
Begreppsförvirringen bekräftar vikten av att studera hur intressenter formar uppfattningen av 
managementkonceptet CSR (Cambell, 2007; Grafström och Windell, 2011). Organisationers 
beteende influeras även av organisationens intressenter (Grafström och Windell, 2011). Även 
Deephouse och Heugens (2009) hävdar att media har en stor roll i att forma organisatoriskt 
beteende och att organisationer är mer benägna att adoptera samhälleliga frågor då de tas upp 
i media. Managementkoncept sprids och legitimeras via massmedia och Mazza och Alvarez 
(2000) menar att det saknas forskning som fokuserar på detta. Media har därtill identifierats 
som arena för förespråkare av managementkoncept (Grafström och Windell, 2011).  
Förespråkare utnyttjar ofta ett koncepts tolkningssvårighet genom att lämna utrymme för 
tolkning (Benders och Van Veen, 2001). Tidigare studier beträffande CSR har främst varit ur 
ett efterfrågeperspektiv. Enbart ett fåtal studier som studerat konceptet ur ett utbudsperspektiv 
har identifierats. Utbudsperspektivet kan även bidra till att förklara expansionen och 
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distributionen av CSR (Sahlin-Andersson, 2006). Ax och Bjørnenak (2005) har även de 
identifierat ett forskningsgap och efterlyser utbudsforskning. Det finns därmed ett intresse av 
att studera CSR i media ur ett utbudsperspektiv eftersom förespråkarna för CSR-konceptet har 
möjlighet att förmedla sina egna uppfattningar och tolkningar av konceptet (Tench, Bowd och 
Jones, 2007). 

Flertalet forskare har studerat vad managementkoncepts förespråkare har för betydelse för 
konceptens popularitet genom att studera konceptets retorik och designegenskaper eftersom 
det är förespråkare som argumenterar för konceptet i distributionskanalen. Ax och Bjørnenak 
(2005) menar att alla managementkoncept består av antingen retoriska element eller 
designegenskaper eller av båda faktorerna. Designegenskaper representerar innovationers 
tekniska specifikationer och retoriska element bidrar med argument för nyttan med 
designegenskaperna (ibid). Bjørnenak (1997) fann att förespråkare spelat en stor roll för 
finska organisationers benägenhet att adoptera managementkoncept. Även Abrahamson 
(1996) identifierade att användningen av retoriska element och designegenskaper i 
populärmanagementpress bidrog till ökad popularitet för konceptet.  

Ax och Bjørnenak (2005) hävdar att förespråkare kan dra fördel av konceptets 
tolkningsutrymme genom olika kombinationer av retorik och design. Detta kan bidra till att 
förklara graden av adoption (ibid). Rogers (1995) hävdar att en analys av distributörernas 
övertalningsförmåga kan utläsas genom att identifiera faktorerna retorik och design i själva 
spridningen av koncepten. Genom ett urval i retorik och design, men även av vilka 
förespråkare som ska ges utrymme i media, kan populärmanagementpress forma opinionens 
uppfattning angående CSR (Grafström och Windell, 2011). 
Det är därför av intresse att studera hur CSR-konceptets förespråkare använder retorik och 
design, belysa vilka skillnader som finns, samt vad de kan bero på. Detta resulterar i följande 
problemformulering. 

Hur framställs managementkonceptet CSR av dess förespråkare i svensk 
populärmanagementpress? Hur används konceptets design och retorik? Skiljer sig 
framställningen av managementkonceptet CSR över tid och i så fall hur? 

1.2 Syfte)
Föreliggande studie syftar till att fylla det identifierade forskningsgapet genom att beskriva 
hur managementkonceptet CSR framställs i svensk populärmanagementpress. 

Därmed blir delsyftena med denna studie att utifrån ett utbudsperspektiv: 

• Utveckla en modell för framställningen av managementkonceptet CSR 
• Genom modellen beskriva och analysera hur managementkonceptet CSR framställs 
• Jämföra retorik och design för managementkonceptet CSR 
• Identifiera konceptets framträdande designegenskaper och retoriska element 

 )
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1.3 Centrala)begrepp)för)föreliggande)studie)
Designegenskaper (design) – utgörs av managementkoncepts tekniska specifikationer i 
enlighet med Bjørnenak och Olson (1999). I litteraturen benämns det även attribut, element, 
Distributionskanal – i denna studie utgörs distributionskanalen populärmanagementpress av 
icke-vetenskapliga tidskrifter ämnade för chefer och ledare (Abrahamson, 1996; Rüling, 
2005). Även affärspress är exkluderat i enlighet med Rüling (2005). 

Distributör – utgörs av olika tidskrifter inom distributionskanalen populärmanagementpress. 
Framställning – hur konceptet presenteras och hur det propageras för av dess förespråkare. 

Förespråkare – de som propagerar för managementkonceptet via distributörerna inom 
populärmanagementpress (Abrahamson, 1991; Deephouse and Heugens, 2008; Grafström och 
Windell, 2011). 
Managementkoncept – kan utgöras av innovationer, managementtrender, management 
accounting systems och styrmodeller (Røvik, 2000; 2008).  
Populärmanagementpress – i föreliggande studie utgörs det av icke-vetenskapliga tidskrifter 
riktade till chefer och ledare i enlighet med Abrahamson (1996) och Rüling (2005). 
Retoriska element (retorik) – utgörs av argument för designegenskapernas kapacitet 
(Abrahamson, 1996; Røvik, 2000; 2008). 
Selecting – förespråkare väljer ut retoriska element eller designegenskaper tillhörande CSR i 
deras framställning av konceptet (Abrahamson, 1996; Ax och Bjørnenak, 2005; 2007; 
Grafström och Windell, 2011). 

Tolkningsutrymme –Benders och Van Veen (2001) dokumenterade uttrycket och det används 
av managementkonceptens förespråkare genom att lämna utrymme för chefer och ledares 
egna tolkningar av konceptet för att göra konceptet säljande. 

 )
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2 Teoretisk)referensram))
I avsnittet nedan redogörs det för den teoretiska referensramen. Referensramen är uppdelad i 
tre moment. Managementtrendteori lägger grunden, följt av teorier angående 
populärmanagementpress. Tidigare studiers resultat av CSR-konceptets innehåll studerades, 
vilka bidrar till identifiering av CSR-konceptets retoriska element och designegenskaper.  

2.1 Spridning)av)managementkoncept)
Rogers (1995) beskriver diffusion som den process som sprider innovationer genom specifika 
distributionskanaler över tid till medlemmar i ett socialt system. Diffusionsteorin innehåller 
fyra element; innovationer, distributionskanaler, tid och ett socialt system. Innovationer 
definieras som managementkoncept som upplevs som nya av de potentiella användarna när 
det introduceras (Rogers, 1995). Det andra elementet, distributionskanaler, är medlet för hur 
meddelanden förflyttas mellan en individ till en annan. Sociala system definieras som 
sammanhängande enheter som är förenade av att gemensamt lösa problem för att uppnå 
gemensamma mål (ibid). Enligt Rogers är tidsaspekten ett element som vanligtvis inte brukar 
användas i beteendevetenskap. Däremot utgör tid en central del i diffusionsteorin, eftersom 
diffusionshastigheten mäts som det antal medlemmar i ett system som adopterat 
managementkoncept under en given tidsperiod (ibid). 

2.1.1 Kritik mot det rationella perspektivet 
Rogers (1995) hävdar att managementkoncept tenderar att spridas när beslutsfattare tar 
rationella beslut. Detta betyder att innovationer som är effektiva alltid adopteras och 
ineffektiva alltid avslås (Abrahamson, 1991). Rationella beslut kräver säkerhet och kunskap 
om mål och medel, samt möjligheten till självständiga val (Rogers, 1995).  

I motsättning till detta rationella perspektiv har Abrahamson (1991) utvecklat en modell med 
syfte att förklara när och med vilka processer managementkoncept sprids och avslås. 
Abrahamson menar att det inte enbart är efterfrågan som sprider managementkoncept, utan 
det krävs en agerande utbudssida som förespråkar managementkonceptet. Det som präglar 
modellen är influenser från utomstående grupper och imiteringsfokus. Rogers (1995) 
rationella perspektiv representeras av ett perspektiv, vilket präglas av effektiva val, där valet 
att använda eller avvisa managementkonceptet inte påverkas av påtryckningar från 
utomstående grupper eller av imitation. Då adoption eller avvisning av managementkonceptet 
påverkas av utomstående grupper men inte av imitation benämns det för tvingande val. 
Managementkoncept har visats få stor popularitet i början av konceptens livscykel på grund 
av förespråkares övertalningsförmåga (Malmi, 1999). Det motsatta förhållandet som präglas 
av imitationsfokus men inte yttre påtryckningar benämns modefluga. Då managementkoncept 
adopteras som ett resultat av influenser av både imiteringsfokus samt av utomstående grupper 
benämns det managementtrend (Abrahamson, 1991). Självständiga rationella val kan också 
utlösa bandwagoneffekter och massadoption kan därmed ske på grund av stor omfattning i 
utbudet som pressar chefer och ledare till adoption (Abrahamson och Rosenkopf, 1993). 

Managmenttrendperspektivet är därmed motpolen till det rationella perspektivet. Adoption av 
managementkonceptet beror därmed på utbudet och dess förespråkares propagerande för 
konceptet. Genom denna modell hävdade Abrahamson (1991) att ett managementkoncepts 
framgång även kan mätas genom utbudet och inte enbart genom antal användare.  

Utbudet av managementkonceptet CSR har ökat i massmedia under det senaste decenniet 
(Grafström och Windell, 2011). Sahlin-Andersson (2006) hävdar att konceptet har haft en 
global framväxt med en mångfald av företag, länder, internationella organisationer och 
samhällsorganisationer. Media har haft en betydande roll för den expansiva spridningen av 
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CSR-konceptet genom att behandla aktuella CSR-frågor (ibid). Variationen i distributörernas 
utbud har visats bero på externa variabler så som konjunktursvängningar (Grafström och 
Windell, 2011).  

2.1.2 Utbudsperspektivet 
Diffusion av managementkoncept sker i fyra faser; skapande, urval, bearbetning och 
spridning (Abrahamson, 1996). I den första fasen skapas koncept, därefter väljs de koncept ut 
som anses lämpliga att fylla de behov som sociopsykologiska och teknoekonomiska krafter 
skapar. Efter detta bearbetas de för att anpassas till marknaden. Slutligen försöker 
distributörer och förespråkare sprida dessa managementkoncept till potentiella användare. 
Genom dessa fyra steg sprids utbudet av koncept som strävar efter att bli det mest ansenliga 
managementkonceptet (ibid). I och med denna process blir CSR-konceptet ett koncept 
tillhandahållen av förespråkare från utbudssidan (Bjørnenak, 1997). 
För tillfället är det managementkonceptet CSR som är det mest populära av befintliga koncept 
relaterade till hållbarhet sett ur ett utbudsperspektiv (Frostenson, et al, 2013). I 
bearbetningsfasen formuleras retoriken för de utvalda managementkoncepten och i 
spridningsfasen används retoriken för att lansera konceptet på managementmarknaden 
(Abrahamson, 1996). Bland andra Abrahamson (1991) har identifierat att utbudssidan 
försöker påverka adoption av managementkoncept. Identifierade teman som har präglat CSR-
utbudet är företagsfilantropi, reglering, human resources, politik, ledarskap och strategi, CSR 
som trend och whitewash (Grafström och Windell, 2011). Whitewash har även benämnts 
greenwash och är i föreliggande studie ett försök från företagen att framstå som bättre ur CSR 
synpunkt än vad de egentligen har visats vara.  

2.1.3 Spridning och adoption 
Tre faktorer används för att beskriva hastigheten och räckvidden av ett managementkoncepts 
spridning (Abrahamson, 1991; 1996). Den första faktorn är motstånd, där koncept tenderar att 
möta motstånd från användare. Den andra är barriärer i form av exempelvis avstånd eller 
resursbrist. Sista faktorn är potentiella användares kontaktnät, vilken är den faktor som lägger 
fokus på utbudssidan och förespråkare (Bjørnenak, 1997). Managementkoncept adopteras 
dels på grund av organisationers önskan att fylla prestationsgap uppkomna av tekniska och 
ekonomiska omgivningsförändringar, dels formas efterfrågan på grund av det mer 
kontroversiella sociopsykologiska perspektivet (Abrahamson, 1996). Abrahamson (1996) 
menar att adoption av managementkoncept även härleds av en önskan att framstå som 
legitima och ledande inom sin bransch. Koncept kan även spridas på grund av bandwagon 
effekter, speciellt om det råder osäkerhet angående bedömningarna för vinsterna av konceptet 
(Abrahamson och Rosenkopf, 1993).  
Mazza och Alvarez (2000) har identifierat massmedia och managementpress som de krafter 
som ger legitimitet åt managementkoncept för potentiella användare. De externa 
technoekonomiska och sociopsykologiska krafterna kan bidra till att förklara svängningar i 
utbudet av managementkoncept (Abrahamson, 1996). Bjørnenak (1997) fann att adoption av 
managementkoncept skedde på grund av chefer och ledares kontakt med förespråkare och inte 
på grund av rationella beslut. Organisationers adoption av CSR-konceptet beror på deras vilja 
att framstå som legitima, moderna och attraktiva för framtida medarbetare, samarbetspartner, 
kunder och övriga intressenter (Sahlin-Andersson, 2006). EU-kommissionen (2011) styrker 
detta genom att betona vikten av att arbeta med CSR-frågor ur finansiärernas perspektiv. 
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Tolkningsutrymme 
Förespråkare omdefinierar kontinuerligt sina egna och potentiella användares kollektiva 
uppfattningar angående vilka managementkoncept som leder den rationella 
managementutvecklingen (Abrahamson, 1996). Därmed yrkar Benders och Van Veen (2001) 
tillägga en viktig egenskap angående den temporära kollektiva uppfattningen, nämligen att 
lämna utrymme för tolkning av managementkonceptet. Ax och Bjørnenak (2005) har även 
visat att detta tolkningsutrymme kan utnyttjas av utbudssidan (distributörer och förespråkare) 
för att skapa popularitet för managementkonceptet.  
Denna möjlighet att tolka och anpassa konceptet till verksamheten gör det intressant att 
studera CSR-konceptets förekomst och framställning i media eftersom konceptet är otydligt 
och präglas av spridda definitioner (Carroll, 1999; Matten och Moon, 2004; Sahlin-
Andersson, 2006; Grafström och Windell, 2011; EU-kommissionen, 2011). Grafström och 
Windell (2011) argumenterar för att media har inflytande att påverka potentiella användares 
tolkningar av konceptet, så väl som hur organisationer ska praktisera konceptet. Detta betyder 
att även de hävdar att media kan påverka användares attityd till konceptet, genom att välja 
vilka designelement som ska belysas och vilka som inte ska behandlas (ibid). Detta förfarande 
benämns selecting (Ax och Bjørnenak, 2007). Även Sahlin-Andersson (2006) har funnit att 
externa krafter är betydande för organisationers adoption av CSR-konceptet, eftersom de 
tenderar använda CSR baserat på konceptets rationella uppfattning samt att intressenterna 
förväntar sig att företag ska använda CSR. 

2.1.4 Framställning av managementkonceptet CSR 
Enligt Abrahamson (1996) förekommer intressesvängningar i managementkoncept när 
nationella normer av rationalitet och utveckling styr managementbeteendet. Där normer av 
rationalitet är samhälleliga förväntningar att chefer och ledare använder medel som är mest 
effektiva för att uppfylla målen, och normer av utveckling är förväntningar att chefer och 
ledare kommer använda nya och förbättrade medel för att nå målen (ibid). Detta skapar behov 
av ett managementkonceptflöde som organisationernas intressenter anser rationellt (ibid). 
Normer av rationalitet och utveckling skapar därmed en marknad för retorik som förespråkar 
rationella och progressiva managementkoncept (Abrahamson, 1996). Denna önskvärda 
rationalitet är däremot i många kontexter tvetydig, eftersom det dels är oklart vad som utgör 
viktiga mål, dels finns osäkerhet angående vilka medel som kan uppnå dessa mål (March and 
Olsen, 1976). CSR-konceptets aktuella frågor för tillfället är hur företagen ska styra CSR-
arbetet (Frostenson et al, 2013). Detta innebär att riktlinjer för hur CSR ska styras är 
efterfrågat. 
EU kommissionen definierade sedan år 2001 Corporate social responsibility som ”a concept 
whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations 
and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (EU-kommissionen, 
2011). 
Definitionen bekräftar att CSR-konceptets tre övergripande egenskaper, ekonomiska–, 
sociala– och ekologiska egenskaper, som illustreras i figur 1. Konceptets kärna, det vill säga 
designegenskaper, utgörs därmed av dessa tre identifierade egenskaper, som är viktiga för 
konceptets helhet (Frankental, 2001; Norman och MacDonald, 2004). Organisationer som 
utgivit riktlinjer för CSR-arbete har betonat vikten av alla tre delarna som beroende av 
varandra. EU har från 2011 definierat om managementkonceptet CSR som: 
”the responsibility of enterprises for their impacts of society”, (EU-kommissionen, 2011, s 3)  
med motiveringen att kunna möta den moderna förståelsen för CSR-konceptet. Oavsett vilken 
av de EU-utgivna definitionerna som väljs, präglas CSR av de tre identifierade egenskaperna. 
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Figur 1. CSR-konceptets tre övergripande designegenskaper som triple bottom line 
Flertalet försök har gjorts för att få en enhetlig definition av CSR-konceptet eftersom 
konceptet är mer komplext än de tre övergripande egenskaperna. Matten och Moon (2004) 
hävdar att det är svårt att definiera CSR-konceptet på grund av att det är stora skillnader 
mellan olika länder och kulturer. Vissa egenskaper i CSR-konceptet är lagstadgade i somliga 
kulturer medan de är frivilliga i andra. Därmed innefattas de delarna istället i CSR-konceptet, 
exempelvis anställdas rättigheter (ibid).  
Trots (eller på grund av) flertalet försök till definitioner råder stor begreppsförvirring 
beträffande CSR-konceptet. Likväl har populariteten ökat bland organisationer som väljer att 
redovisa hållbarhet i CSR-termer (Grafström och Windell, 2011). Andra forskare anser att 
etik genomsyrar de tre övriga (Schwartz and Carroll, 2003). Otydligheten som präglar 
konceptet gör att det finns potential för konceptets förespråkare att framställa det på olika sätt 
för att övertala chefer och ledare till adoption (Benders och Van Veen, 2001). Detta bidrar till 
ett tryck på distributörerna att behandla CSR-konceptet för att framstå som ledande inom 
managementutvecklingen och inte framstå som reaktionära (Abrahamson, 1996). Genom att 
matcha preferenser hos potentiella användare med CSR-konceptets design och retorik 
(bundling), kan distributörer påverka adoptionen av managementkonceptet CSR (Ax och 
Bjørnenak, 2005; Benders och Van Veen, 2001). 

2.1.5 Designegenskaper 
Managementkoncept kan beskrivas med hjälp av dess tekniska specifikationer, det vill säga 
designegenskaper (Bjørnenak, 1997). Managementkoncept differentieras, precis som 
produkter, med olika designegenskaper (Bjørnenak och Olson, 1999). Bjørnenak och Olson 
(1999) hävdar att förståelse för designegenskaper är viktigt för att kunna förstå konceptet 
samt vilka nyheter konceptet innehåller.  

Många organisationer ger riktlinjer för CSR-arbetet vilket representerar en ökad 
intresseutveckling, men också stärker CSR-konceptets designegenskaper. CSR-konceptet är 
multidimensionellt i bemärkelsen vilka faktorer som bör inkluderas i dess globala ramverk. 
Enligt EU-kommissionens ramverk bör följande egenskaper inkluderas i den globala policyn 
för CSR-konceptet;  

1. Mänskliga rättigheter 
2. Arbetsförhållanden (exempelvis jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö) 
3. Miljöfrågor (exempelvis biologisk mångfald, klimatförändring, resurseffektivitet, 

föroreningsförebyggande) 
4. Bekämpa mutor och korruption. (ibid) 

Ekonomiska!
egenskaper!

Ekologiska!
egenskaper!

Sociala!
egenskaper!
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Detta ramverk ger riktlinjer för hur organisationer bör arbeta med CSR, vilket betyder att det 
är organisationerna själva som ska ta initiativet till behandlingen av CSR-frågor. Det lämnas 
utrymme för flexibilitet för att ge möjlighet till individuell anpassning och utveckling av 
CSR-arbetet hos den enskilda organisationen (EU-kommissionen, 2011). Detta kan utnyttjas 
av CSR-konceptets förespråkare för att sälja in det till chefer och ledare (Benders och Van 
Veen, 2001). Befintlig litteratur beträffande CSR-konceptet hävdar att företag som ligger i 
fronten av CSR-arbetet har insett vikten av att integrera designegenskaperna i affärsstrategin, 
istället för att enbart donera till diverse välgörenhetsorganisationer (Frostenson et al, 2013). 
Enligt Bjørnenak och Olson (1999) tenderar koncept att bli diversifierade och innefatta andra 
designegenskaper ospecifika för managementkonceptet CSR (bundling), samt kombinera 
olika managementkoncept (housing). 

2.1.6 Retoriska element 
Förespråkare för managementkoncept känner av preferenser från potentiella användare och 
använder sig av retorik när de artikulerar dessa till lovande managementkoncept (Benders och 
Van Veen, 2001). Barley och Kunda (1992) har definierat retorik som talad och skriven 
diskurs som rättfärdigar användningen av managentkoncept. Enligt Abrahamson (1996) har 
retorik som används i populärmanagementpress påverkan för managementkonceptens 
genombrott. 
Förespråkare artikulerar en retorik som ska övertyga potentiella användare att 
managementkonceptet är rationellt och bland de främsta i utvecklingen. Retoriken ska 
framställa konceptet som det mest effektiva medlet att uppnå organisationens mål. Därför 
måste retoriken artikulera två målsättningar. Varför det är av vikt att uppnå dessa mål och 
varför detta koncept är det mest effektiva för att uppnå målen (Abrahamson, 1996).  Även 
Røvik (2000) nämner att institutionaliserade koncept måste framträda som anpassningsbara 
samt att de måste bearbetas för att attrahera chefer och ledare. 
Retoriken måste övertyga om att managern har problem och att problemet kan lösas med 
konceptet (Abrahamson, 1996; Abrahamson och Fairchild, 1999; Røvik, 2000; Ax och 
Bjørnenak, 2005). Med utgångspunkt i detta har Benders och Van Veen (2001) identifierat sju 
retoriska element som förespråkare använder när de framställer managementkoncept: 

1. Löften om betydande prestationsförbättringar.  
2. Hot om konkurs om non-adoption.  
3. Illustrationer med välkända framgångsrika användare av konceptet.  
4. Betona konceptet som universellt applicerbart.  
5. Presentera konceptet lättförståeligt och med en fascinerande titel.  
6. Presentera konceptet som innovativt och framtidsorienterat.  
7. Lämna rum för tolkning  

Även omfattning av antal användare belyses som retoriskt element i populärmanagementpress 
i senare skeden av managementkonceptens livscykel (Abrahamson och Fairchild, 1999). Detta 
kan därmed utgöra ett åttonde retoriskt element. 

Tidigare studier har använt fyra retoriska särdrag som underlag för analys av retoriska 
element i utbudsartiklar (Abrahamson, 1996; Abrahamson och Fairchild, 1999; Ax och 
Bjørnenak, 2005; Larsson, 2012). I föreliggande studie kan ovanstående faktorer 
kategoriseras in i dessa fyra retoriska särdrag, med reservation för tolkningsutrymmet. Detta 
är speciellt viktigt i analysen av managementkonceptet CSR, eftersom begreppet är 
svårdefinierat. 
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Benämning 
Studier har visat att benämningen som används för att göra konceptet lockande har haft stor 
påverkan på dess framgång, samtidigt som benämningen validerar och ger legitimitet till 
konceptet (Birkinshaw, Hamel och Mol, 2008). Även benämningen på koncepten kan 
modifieras beroende på vilken publik som ämnas nås (Ax och Bjørnenak, 2005). Detta har 
visats ske genom förkortningar, tillägg eller borttagning av delar av den ursprungliga titeln 
(Larsson, 2012). Exempelvis har ”Corporate social responsibility” anpassats till benämningen 
”Corporate responsibility” i ett försök att reducera begreppsförvirring.  
Problemretorik 
Genom att använda problemretorik belyser förespråkaren ett problem eller ett prestationsgap 
som bör åtgärdas. Detta kan göras med två alternativa tillvägagångssätt, a) genom att 
dramatisera retoriken och komma med hot om problemet inte åtgärdas (Abrahamson, 1996; 
Abrahamson och Fairchild, 1999; Mazza och Alvarez, 2000; Røvik, 2000), b) genom att 
framföra vetenskapliga bevis som visar på relevansen av prestationsgapet. (Abrahamson, 
1996; Abrahamson och Fairchild, 1999). Dessa problembeskrivningar motiverar adoption 
(Røvik, 2000). 
Lösningsretorik 
För att åtgärda problemet illustrerar förespråkarna att problem kan lösas genom 
implementering av managementkonceptet (Abrahamson och Fairchild, 1999). Detta kan ske 
genom att a) beskriva fungerande arbetssätt för CSR-konceptet, b) argumentera för effekterna 
av CSR-arbetet, eller c) framställa CSR-konceptet som problemfritt (Abrahamson och 
Fairchild, 1999; Røvik, 2000). 
Bandwagonretorik 
I det fjärde retoriska särdraget genererar förespråkarna en uppfattning om att detta koncept är 
det mest effektiva för att uppnå ett identifierat mål. Detta har visats ske via a) hänvisning till 
framgångsrika exempelföretag som använder konceptet, och b) kvasi-vetenskapliga 
påståenden om att x är framgångsrika, x använder konceptet, därmed är konceptet 
framgångsrikt (Abrahamson och Rosenkopf, 1993; Abrahamson, 1996; Røvik, 2000). 
Tolkningsutrymme 
Tolkningsutrymmet är egentligen inget specifikt särdrag utan återspeglas i de ovannämnda 
särdragen. Detta finns med för att det finns belägg för att analysera hur förespråkarna väljer 
att framställa CSR-konceptet genom att lämna rum för tolkning och genom selektion av 
retoriska element och designegenskaper (Benders och Van Veen, 2001; Ax och Bjørnenak, 
2005).  
Retorik för CSR 
EU-kommissionen (2011) argumenterar för CSR-frågor som en viktig aspekt för företagen att 
arbeta med genom att belysa två perspektiv, företagsperspektivet och samhällsperspektivet. 
Det är en strategisk faktor för företag att arbeta med CSR för att vinna konkurrensfördelar i 
form av bland annat kundrelationer, human resources, kostnadsbesparingar och 
innovationskapacitet (Sahlin-Andersson, 2006; Grafström och Windell, 2011, EU-
kommissionen, 2011, Frostenson, Grafström och Windell, 2013). CSR kräver relationer med 
interna och externa intressenter och därför kan företag som tillämpar CSR dra fördelar av 
snabba förändringar i samhälleliga förväntningar och driftsförhållanden, vilket ger dem 
möjlighet till marknadsutveckling och tillväxt (Porter och Kramer, 2006; EU-kommissionen, 
2011). Genom att redovisa CSR-arbetet kan organisationer bygga långsiktiga förtroenden hos 
medarbetare, kunder och samhälle (EU-kommissionen, 2011). Ur ett samhällsperspektiv är 
CSR särskilt viktigt då privat sektor tillhandahåller offentlig service. Företag kan bidra till 
hållbar utveckling och en konkurrensutsatt marknadsekonomi genom att bidra i skapandet av 
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ett sammanhängande samhälle och ett hållbart ekonomiskt system (ibid). Enligt Frankental 
(2001) får CSR-konceptet inte genomslag förrän den finansiella aspekten belyses. 

2.2 Massmedia)som)managementförespråkare)
Massmedia når stor publik vilket medför att de har potential att skapa medvetenhet för 
managementkoncept (Abrahamson, 1996). Mazza och Alvarez (2000) framhåller att 
populärpress fungerar som arena för produktionen av managementkoncept, men även 
legitimerar dem. Detta innebär att media gör det kognitiva grovjobbet och är därmed en 
drivkraft för chefer och ledares beslut till adoption (Deephouse och Heugens, 2008). Även 
andra förespråkare ges utrymme i media och skapar därför inflytande för konceptet (ibid). 
Även Grafström och Windell (2011) fann att media inte enbart fungerade som förespråkare 
för CSR-konceptet utan även fungerade som arena där övriga aktörer givits utrymme att 
uttrycka sina aspekter för CSR-konceptet. Detta innebär att media inte enbart är rapportör 
utan även intressent som deltar i spridningsprocessen (Deephouse och Heugens, 2008) Den 
största aktörsgruppen som förespråkade CSR-konceptet i brittisk affärspress var identifierad 
som företagsrepresentanter och återfanns i 55 procent av alla studerade artiklar och i 35 
procent var företagsrepresentanter intervjuade (Grafström och Windell, 2011). Resterande 
procent var fördelade relativt lika på journalister, frivilligorganisationer och konsulter (ibid). 
Men även intressenter har i flertalet studier identifierats som lobbyister för CSR-konceptet 
(Sahlin-Andersson, 2006; EU-kommissionen, 2011; Grafström och Windell, 2011).  

Legitimitet är ett av kärnantagandena i institutionell teori (Staw och Epstein, 2000), därför är 
det viktigt att analysera utbudssidans aktörer som enligt befintlig managementkonceptteori är 
det som används för att legitimera managementkoncept. En hög distribution tyder på ett 
institutionaliserat koncept (Røvik, 2000). Legitimitet kan härledas på grund av tre faktorer; 
överensstämmelse, socialt stöd och dramatisering (Mazza och Alvarez, 2000). Dessa tre 
faktorer ger stöd till de fyra identifierade retoriska särdragen. Nyhetsvärdet för koncept 
tenderar fluktuera över tid för att slutligen avta (Deephouse och Heugens, 2008). Staw och 
Epstein (2000) hävdar att chefer och ledare som adopterar koncept sent under konceptens 
livscykel ändå får legitimitet till adoptionen från populärmanagementpress trots ett minskande 
utbud. Larsson (2012) fann att samma koncept förekom i två olika livscykler.  

Benders och Van Veen (2001) hävdar att managementpress belyser nya managementkoncept 
som lovande och innovativa, men samtidigt kritiserar dem och benämner dem bland annat 
trender, och använder begreppet med en nedlåtande klang. Därför användes sådan terminologi 
som gränsdragare för att skapa starka kontraster mellan att ”följa trender” och vad rationella 
chefer och ledare bör göra. Därför kan managementkoncept som kategoriseras som trend 
tendera att få sin duglighet ifrågasatt (ibid). Det debatteras angående om adoption sker på 
grund av att chefer och ledare söker en rationell och effektiv prestationsförbättring, eller om 
adoptionen sker på grund av att de söker legitimitet. (Abrahamson, 1991;1996, Rogers, 1995; 
Bjørnenak, 1997; Staw och Epstein, 2000) Likväl har adoption visats vara en billig lösning i 
situationer av osäkerhet och med många problem (March and Olsen, 1976). 

2.3 Modell)för)CSREkonceptets)retorik)och)design)
Litteraturen bidrog till utvecklandet av en modell som användes för att analysera 
framställningen av CSR-konceptets retorik och design. Retoriska element är en ingående 
variabel i modellen Abrahamson (1996) utvecklat, däremot är designegenskaper något som 
inte lämnas utrymme i modellen. Precis som retoriska element är designegenskaper flexibla 
och något förespråkare kan utnyttja för att modifiera konceptet genom housing, bundling och 
selecting (Ax och Bjørnenak, 2007; Grafström och Windell, 2011). Tolkningsutrymmet kan 
därmed även innefatta designegenskaper (Benders och Van Veen, 2001). Därför kan CSR-
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begreppets design och retorik analyseras utifrån denna modell (figur 2), där retoriken har till 
uppgift att få konceptet att framstå som rationellt men samtidigt i framkant av 
managementkonceptutvecklingen genom de fyra retoriska särdragen (Abrahamson, 1996). 
Modellen är härledd utifrån managementkonceptprocessen och EUs definition av CSR-
konceptet. 

Modellens understa del representerar olika typer av förespråkare som fångar upp CSR-
konceptet. Deras egna uppfattningar och tolkningar kommer att forma konceptet och det är 
därför rimligt att förutsätta att personliga uppfattningar speglas i förespråkarnas framställning 
av managementkonceptet CSR. Vidare sprider förespråkarna konceptet via 
distributionskanalen populärmanagementpress. Detta illustreras av den nedre pilen som leder 
från förespråkare till distributionskanalen populärmanagementpress. Det som sprids är 
därmed förespråkarnas egna tolkningar av CSR-konceptets designegenskaper och retoriska 
element, som illustreras av ett venndiagram i modellens mitt. Etik återfinns som en 
övergripande egenskap som influerar de övriga tre och utgör inte en konkret del av konceptet. 
De olika retoriska särdragen tar sannolikt olika stor plats beroende på hur förespråkarna väljer 
att framställa konceptet, därav omringar dessa respektive designegenskap i figur 2. 
Designegenskaperna kommer skilja åt under åren eftersom förespråkarna har möjlighet att 
välja ut vilka designegenskaper de anser viktiga. Det är vidare möjligt att olika förespråkare 
tar upp olika stort utrymme. Se figur 2 nedan.  
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Figur 2 Modell för hur CSR-konceptets designegenskaper och retoriska element framställs 

 )
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3 Metod))
Nedan följer en beskrivning av studiens metodval, innehållsanalysens upplägg samt 
redogörelse för klassificeringsschemat som användes för att koda insamlad data.  

3.1 Metodsynsätt)
Denna studie utfördes med en analytisk ansats (Arbnor och Bjerke, 1994) och syftade till att 
besvara forskningsfrågorna genom att granska den insamlade empirin med en objektiv 
utgångspunkt. Befintlig teori och dess modeller användes som utgångspunkt för studiens 
upplägg och utveckling av analysmodell för att kunna analysera den insamlade empirin i 
relation till studiens syfte. 

3.2 Undersökningsstrategi)
Detta är en beskrivande dokumentstudie av förespråkares presentation av 
managementkonceptet CSR (Lundahl och Skärvad, 1992). Befintlig teori gav uppslag till mått 
för designegenskaper retoriska element och empirin insamlades med avsikt att fylla det 
forskningsgap som identifierades i befintlig managementkonceptteori. Dessa teorier bidrog till 
föreliggande studies upplägg i form av val av distributionskanal, kategorisering och kodning 
av artiklar. Tidigare studier angående CSR-konceptet identifierade teman som denna studie 
använde som utgångspunkt (Grafström och Windell, 2011). Studier av managementkoncept 
identifierade retoriska särdrag som användes som underlag för kategorisering och analys av 
retoriken i de studerade artiklarna (Abrahamson och Rosenkopf, 1993; Abrahamson, 1996; 
Abrahamson och Fairchild, 1999; Ax och Bjørnenak, 2005; 2007; Larsson, 2012). Även 
designegenskapernas kategorisering härleddes från befintlig teori. Slutsatser härleddes utifrån 
empirin, det vill säga de insamlade och analyserade artiklarna. Tolkningen och analysen av 
artiklar genomfördes i form av en kvalitativ studie med verbala svar och textexempel samt en 
kvantitativ studie i form av klassificering av data och frekvenser i utbudet som illustrerades i 
grafer och tabeller (Krippendorff, 2004). För de kvalitativa inslagen användes pseudo-
kvantitativ verbal form (Rosengren och Arvidson, 2002). Den kvalitativa innehållsanalysen 
riktade in sig på artiklarnas kvaliteter, det vill säga om texten hade vissa egenskaper (ibid). 

3.3 Pilotstudie)
En pilotstudie genomfördes i januari 2013 för att identifiera omfånget av artiklar och 
kartlägga konceptets livscykel samt identifiera en relevant tidsperiod för denna studie. För att 
kunna analysera artiklarna och hitta mönster i förändring krävdes det att metoden hade en 
longitudinell tidshorisont (Bryman, 2008). Därmed var tidsaspekten av intresse eftersom 
CSR-konceptets kollektiva uppfattning tenderar omdefinieras över tid (Abrahamson, 1996). 
Sökningen skedde på tidsintervallet 2000-2012 eftersom Grafström och Windell har 
identifierat svängningar i distributionen under den tidsperioden (Grafström och Windell, 
2011). Denna studie ämnade även analysera konceptet över tid, därför krävdes en sökning i 
svenskt pressarkiv för att identifiera en relevant tidsperiod. Som grafen illustrerar (figur 3) 
skedde en uppgång i distributionen under åren 2005-2012. Denna höga distribution tyder på 
ett utbrett och institutionaliserat koncept (Røvik, 2000). Studiens tidsintervall utgjordes 
därmed av dessa år och artiklarna som distribuerats under det tidsintervallet utgjorde för 
empirin för att identifiera retorik och design som förespråkarna använder för att framställa 
CSR-konceptet för chefer och ledare.  
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Figur 3. Kartläggning av artiklar innehållande managementkonceptet ”Corporate social responsibility” 
Vidare genomfördes en pilotstudie även för att undersöka åtgången av resurser för varje 
artikel för att kunna etablera ett rimligt urval. Tidsåtgången för att läsa artiklarna var inte 
betydande, men identifieringen och klassificeringen av retorik, design och teman, samt 
analysen, var de moment som var mest tidskrävande. Även detta var ett kriterium till varför 
studien begränsades till att omfatta åren 2005-2012. 

3.4 Litteraturstudie)
Litteraturstudien skedde under studiens första veckor där Luleå tekniska universitets databas, 
Primo, användes för litteratursökningen tillsammans med Google Scholar. Sökorden för 
litteraturstudien var management fashion, corporate social responsibility, mass media, popular 
press, infomediaries, competitive advantage, CSR. Dessa resulterade i flertalet relevanta 
vetenskapliga artiklar och böcker som gav uppslag till föreliggande studie. Därefter 
studerades relevanta artiklars referenslista i syfte att finna mer litteratur med relevans för 
ämnet.  

Teorierna angående CSR kombinerades med teorierna angående managementkoncept för att 
matcha och ge möjlighet att utveckla en modell med syfte att besvara forskningsfrågorna och 
uppfylla föreliggande studies syfte. 

3.5 Datainsamlingsmetod)
Datainsamling skedde i form av artikelanalys och som utgångspunkt gjordes en kartläggning 
av distributionen i svensk press över åren 2000-2012. Denna kartläggning skedde med hjälp 
av databasen Mediearkivet. Mediearkivets databas innehåller 450 svenska presskällor. Svensk 
presstext arkiveras i Mediearkivet från och med år 1996, men webbartiklar sparas enbart 
under en tioårsperiod. Alla artiklar arkiveras i fulltextformat. 

3.5.1 Sökord för empirin 
Sökordet för denna studie var ”Corporate social responsibility” eftersom artiklar som 
behandlar fenomenet CSR har tenderat att skriva ut vad akronymen CSR står för. Sökningen 
skedde med citationstecken för att enbart erhålla träffar som behandlar begreppet CSR, 
eftersom det är begreppet som ska analyseras utifrån dess retorik och design. En andra 
sökning kördes på akronymen CSR för att reducera betydande bortfall. Sökordet ”Corporate 
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social responsibility” resulterade i 143 träffar under åren 2005-2012, och sökordet CSR 
resulterade i 549 träffar under samma tidsperiod. 

3.5.2 Urval av distributörer 
Litteraturstudien fastställde urvalet till att enbart behandla de tidskrifter som inriktar sig till 
chefer och ledare, eftersom chefer och ledare har visats basera sina beslut på påverkan från 
massmedia (Mazza och Alvarez, 2000; Rüling, 2005; Deephouse och Heugens, 2009). 
Abrahamson (1991; 1996; och 1999) använder begreppet populärmanagementpress, där all 
managementpress innefattas. Rüling (2005) har däremot delat in populärmanagementpress i 
tre delar i enlighet med databasen ABI/Inform. Dessa är a) vetenskapliga publikationer (av 
akademiker till akademiker publicerade i väl ansedda distributörer med akademiska avsikter 
och mål), b) icke-vetenskapliga publikationer och c) affärspress (dagligt utgiven press). Dessa 
tre skiljer i sitt innehåll, i sin avsikt och i sin publik (ibid). Barley, Meyer och Gash (1988) 
fann att populärmanagementpress har format retorik som sedan spridits till och använts av 
akademiska distributörer. Därmed finns ett intresse att främst studera icke-vetenskapliga 
distributörer. Utifrån detta, tillsammans med Rülings definition, begränsades urvalet i 
föreliggande studie till icke-vetenskapliga distributörer riktade till chefer och ledare. 
Enligt Tidningsstatistik som är ett medierevisionsbolag, klassificeras dessa distributörer 
(tidskrifter) under ”ekonomi och företagsledning”. En sökning på distributörerna i denna 
kategori jämfördes med de distributörer som i databasen Mediearkivet genererade träffar på 
CSR eller Corporate social responsibility. Därefter identifierades de distributörer som 
genererade träffar i båda databaserna som urval. Studien behandlar därmed svenska 
affärstidskrifter som är belyst av bland andra Abrahamson (1996) som en viktig 
distributionskanal att studera. Urvalet resulterade i tio distributörer och 692 artiklar.  

3.5.3 Kriterier för relevanta träffar  
Alla artiklar granskades därefter för att kunna identifiera relevanta artiklar och eliminera de 
artiklar som inte behandlar CSR-konceptet. På så vis eftersträvades ett tillförlitligt urval för 
denna studie. Genom det tillvägagångssättet förekom heller ingen dubbelförekomst eller 
trippelförekomst av artiklar med tanke på att sökorden kan generera träff på samma artiklar. 
Följande kriterier användes för att exkludera irrelevanta träffar. 
Exkludera de artiklar som: 

• enbart nämner CSR som exempel men som inte vidare behandlar konceptet. Artikeln 
måste explicit behandla konceptet.  

• genererar träffar där en CSR-chef eller liknande uttalar sig om annat än CSR. 
• enbart nämner att ett specifikt företag använder CSR, men i resterande artikel 

behandlas inte konceptet (som exempelvis i en börsanalys, i korta pressmeddelanden 
att CSR-rapporter har släppts eller i kallelser till årsstämmor som har CSR på 
agendan). 

• förekommer två gånger (i tryckt upplaga samt med samma artikel på deras tillhörande 
webbsajt). 

• hänvisar till CSR som företagsnamn (ett kinesiskt företag, ett australienskt samt ett 
brittiskt företag med benämningen CSR). 

• nämner CSR i ett stycke som en del av artikel kommer enbart de delar som behandlar 
CSR analyseras. Exempelvis då ett företag har CSR som en av många lösningar på ett 
finansiellt problem. I dessa fall analyserades enbart delen angående CSR 

Följande textexempel handlade om managementtrender och behandlar inte CSR vidare än den 
första benämningen, därför exkluderades denna artikel från analys: 
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”Är det inte balanserade styrkort så är det hälsobokslut eller den just nu hetaste trenden CSR. 
Och managementkonsulterna står beredda att sälja sina tjänster.” (Veckans affärer, 2008-11-
20) 

3.5.4 Relevanta artiklar 
Granskningen av det första urvalet av artiklar resulterade i 349 relevanta artiklar som var 
underlag för denna studie. Figur 4 illustrerar CSR-konceptets utbudskurva av relevanta 
artiklar under åren 2005-2012.  

 
Figur 4 Distribution av relevanta artiklar under åren 2005-2012 

3.6 Innehållsanalys)
Innehållsanalys är en lämplig metod för att studera retorik (Abrahamson, 1996). 
Artikelgranskning och kartläggning är användbart i studier av hur externa krafter formar 
managementutbudet (ibid). Även Grafström och Windell (2011) använde innehållsanalys i 
studien av CSR-konceptet. Røvik (2008) styrker detta genom att hävda att innehållet i artiklar 
publicerade i facktidskrifter är det som bör studeras för att få fram managementkonceptens 
expansion. Innehållsanalys utfördes därför utifrån Krippendorffs (2004) beprövade metod och 
ramverket som han har utvecklat. Krippendorff definierar innehållsanalys som: 

”Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from 
texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use.” (Krippendorff, 2004, s. 18)  

”Annat meningsfullt” utgörs av bland annat modeller och figurer (Krippendorff, 2004; 
Silverman, 2001). Artiklarna studerades, kategoriserades och därefter analyserades, samt 
tolkades kodningen. För att underlätta kodningen och analysen av empirin utformades ett 
klassificeringsschema enligt kategorierna som följer nedan. Mall för klassificeringsschemat 
finns bifogat som appendix 1. Kodningen av analysen exemplifierades genom representativa 
textexempel. 

3.6.1 Distributör 
Distributionskanalen utgjordes av svensk populärmanagementpress som är identifierad som 
producent av utbudet av managementkoncept (Abrahamson, 1996; Grafström och Windell, 
2011). Inom distributionskanalen finns olika distributörer. Distributörerna identifierades till 
att legitimera konceptens duglighet och kan framställa CSR på olika sätt. Därför krävdes en 
indelning av de olika distributörerna för att kunna identifiera eventuella skillnader och 
likheter i dess framställning av CSR-konceptet. Indelningen skedde genom att respektive 
distributör fick sitt eget klassificeringsschema för kodning av artiklarna.  

0!
10!
20!
30!
40!
50!
60!
70!
80!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Antal!artiklar!



17 

3.6.2 Kategorisering av förespråkare  
Kategorisering av förespråkare skedde eftersom det inom denna grupp kan finnas andra 
aktörer än författaren för artikeln som utrycker sin tolkning för CSR-konceptet (Grafström 
och Windell, 2011). Förespråkarnas egna uppfattningar av CSR-konceptet har visat sig 
återspeglas i framställningen av managementkonceptet (Tench et al, 2007). I somliga artiklar 
förekom flera olika förespråkare. Dessa artiklar fick då flera förespråkare i sitt 
klassificeringsschema.  

Kategorier för förespråkare: 

• Näringsliv 
• Journalister/media 
• Akademiker 
• Ideell organisation 
• Offentlig sektor 
• Okänd 

3.6.3 Temaindelning  
Artiklarna delades in i teman som använts i tidigare studier (Grafström och Windell, 2011).  

• Företagsfilantropi – ideella syften, utan att direkt ”lönsamhet” diskuteras. 
• Reglering – från EU eller regeringen. Exempelvis övergripande lagkrav, lagkrav på 

företagande och investeringar i diktaturer, rapportering och uppföljning. 
• Human Resources (HR) – företag som satsar på CSR-arbetet på grund av sin personal 

och framtida anställda. 
• Politik – CSR-arbete som sker på politiska grunder, med undantag från regleringar, 

även brister i redovisningen av CSR ingår i detta tema. Exempelvis dialoger mellan 
överstatligrepresentanter från olika länder.  

• Strategi – lönsamhet, tillväxt, samt kunders och intressenters efterfrågan betonas. 
Exempelvis hur CSR ska integreras i verksamheten för att generera tillväxt.  

• CSR som trend – konceptet som trend diskuteras.  
• Whitewash – att CSR används som whitewash, men även att företag har använt sig av 

CSR i ett försök att framstå som ansvarstagande. För att ingå i denna kategori behöver 
artikeln inte vara negativ till CSR per se, men negativ till att företag använder CSR 
som whitewash. 

Nedan ges ett textexempel för temat strategi: 

”Ansvarsfull tillväxt är idag en grundsten i vår strategi” (Affärsvärlden, 2012-09-27) 

Temaindelningen underlättade analysen av artiklarnas retoriska element samt gav en tydlig 
överblick för vilka retoriska element som dominerade och vilka designegenskaper respektive 
författare betonade. En ytterligare anledning till att teman användes i föreliggande studie är 
för att inte förbise de negativa artiklarna, som även de påverkar chefer och ledares uppfattning 
till CSR-konceptet. Om inte denna aspekt hade beaktats fanns risk för att en felaktig bild ges 
av hur CSR-konceptet framställs för chefer och ledare. 

3.6.4 Operationalisering av designegenskaper 
CSR-konceptets designegenskaper utgörs av konceptets tekniska specifikationer, samt 
aktuella CSR-frågor i företagens agendor angående CSR-arbetet. 
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Den teoretiska referensramen klargjorde att CSR-konceptet är oklart angående vilka 
designegenskaper som bör innefattas i begreppet. Dock präglas konceptet av tre övergripande 
designegenskaper. Nämligen sociala, ekonomiska och ekologiska egenskaper, samt att 
konceptet präglas av etik. 
De övriga underordnade designegenskaper härleddes från EU:s ramverk samt befintlig teori.  

• Mänskliga rättigheter 
• Arbetsförhållanden 
• Miljöfrågor (biologisk mångfald, klimatförändring, resurseffektivitet, 

föroreningsförebyggande, återvinning och koldioxid) 
• Bekämpa mutor och korruption 

I syfte att underlätta analys av empirin, delades arbetsförhållanden in i två kategorier.  

• Produktionsvillkor (arbetsvillkor, arbetsmiljö, kontroller, och leverantörer) 
• Värderingar (jämställdhet, mångfald, välgörenhet, ideellt arbete, sponsring, 

donationer, hälsa, utbildning och värderingar) 

Textexempel för hur designegenskaper används i populärmanagementpress: 
”Grundtanken är att företagen är viktiga aktörer i samhället och har ett ansvar också socialt 
och miljömässigt” (Position, 2011-10-07) 
”Jag tror inte att finanskrisen har negativa effekter. Den händelseutveckling som varit visar 
mer vikten av att arbeta aktivt med CSR-relaterade frågor och där kommer klimatfrågan in.” 
(Veckans affärer, 2008-11-06) 
”… det viktigaste av allt är att bolag har goda styrningsregler för att kunna hantera risker 
förknippade med miljö, säkerhet, hälsa, korruption och mänskliga rättigheter.” (Veckans 
affärer, 2011-06-14) 

Mått för designegenskaper 
För att koda det empiriska materialet användes följande mått för artiklarnas designegenskaper. 
De första, från a till och med f, representerar de övergripande designegenskaperna och de 
övriga måtten representerar underordnande designegenskaper. 

Övergripande designegenskaper: 
a) andel artiklar där designegenskaper förekommer 
b) andel artiklar där alla övergripande identifierade egenskaper förekommer 
c) andel artiklar där etik förekommer 
d) andel artiklar där sociala egenskaper förekommer 
e) andel artiklar där ekonomiska egenskaper förekommer 
f) andel artiklar där ekologiska egenskaper förekommer 

Underordnade designegenskaper: 

g) andel artiklar där mänskliga rättigheter förekommer 
h) andel artiklar där produktionsvillkor förekommer 
hl)  andel artiklar där värderingar förekommer 
i) andel artiklar där miljöfrågor förekommer 
j) andel artiklar där mutor och korruptionsbekämpning förekommer 
k) andel artiklar där bundling förekommer 
m) andel artiklar där housing förekommer 
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3.6.5 Operationalisering av retoriska element: 
De retoriska elementen utgörs av fyra retoriska särdrag för att analysera förespråkarnas 
övertalningskraft.  

Benämningsretorik  

• namn på konceptet 

Benämningen för CSR-konceptet förekom i två aspekter. Den första aspekten utgjordes av 
vilken benämning konceptet hade, exempelvis CSR, CSHR eller CR (där ordet social har 
exkluderats från benämningen). Den andra aspekten var att CSR som benämning förekom då 
artikeln egentligen behandlade miljö men inte managementkonceptet CSR. Ett exempel på det 
är då det refererades till affärssajten ”CSR i praktiken” men artikeln behandlade inte CSR-
konceptet. Benämningen CSR fanns med i ett kontext tillhörigt CSR och bör därmed räknas 
in i resultatet. 
För att utreda hur utbrett CSR-konceptet är kodades även förekomsten av CSR i titeln på 
artiklar genom att antalet förekomster i titeln dividerades med antal artiklar, T/R (Rüling, 
2005). 

Problemretorik  
Förespråkarna använder problemretorik för att introducera konceptet i ett sammanhang genom 
att de: 

• lyfter fram ett problem (exempelvis whitewash, att det är en trend, diskriminering, att 
CSR används som marknadsföring, att CSR inte är integrerat i verksamheten, att CSR 
efterfrågas av intressenter, att lönsamhet korrumperar CSR, att medarbetare efterfrågar 
CSR, egoism, och att det finns en allmän opinion för CSR). 

• dramatiserar ett hot (exempelvis skatteplanering, klimat hotet, tar upp skräckexempel 
för företag, kvinnors situation i utvecklingsländer, svält och barnarbete, riska att tappa 
marknadsandelar, företagens överlevnad om non-adoption, betyg i CSR-arbete, 
utslängd från etisk fond, och att korruptionen ökar). 

• använder kvasi-vetenskapliga argument (i form av framgångshistorier, rekrytering av 
CSR-kunnig som stärker varumärket, utbildnings och kompetenssatsningar, och att 
svensk kunskap inom CSR-frågor efterfrågas av andra länder). 

• tar avstamp i en händelse (exempelvis boksläpp, insamling, undersökning, projekt, 
pris, samarbeten, årsredovisningar och globalisering). 

För att illustrera vad som tolkats som problemretorik finns nedan ett textexempel där 
förespråkaren hänvisar till ett problem:  

”Många företag har ännu inte fattat själva nyttan med CSR. De köper sig en färdig profil och 
bockar sedan av punkten på styrelsens agenda.” (Veckans affärer, 2007-06-20) 

Ytterligare textexempel där förespråkaren dramatiserar ett hot beskrivs nedan: 
”För att det ska bli rim och reson i våra ekonomiska kalkyler skulle vår planet behöva ett 
aktiebolag som tog betalt för sina naturresurser och för de tjänster som ekosystemen utför åt 
oss. Men så är det inte nu.” (Position, 2011-10-07) 
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Lösningsretorik 

Förespråkare använder lösningsretorik i syfte att visa på konceptets kapacitet genom att de: 

• beskriver hur CSR kan appliceras genom arbetssätt (exempelvis uppföljning, intern 
straffskatt, medarbetarnas delaktighet, en gemensam värdegrund, kommunikation, 
rapportering, integrering av CSR i verksamheten, och rekrytering av 
specialkompetens). 

• att adoption kan motverka problemet eller hotet genom att redogöra för effekterna av 
ett CSR-arbete (exempelvis långsiktig lönsamhet, stärkt varumärke, minskad 
resursanvändning och överlevnad). 

• hänvisar till CSR som ett problemfritt koncept som är universellt applicerbart. 
Textexempel för lösningsretorik där förespråkaren beskriver CSR: 
”CSR är enkelt uttryckt att ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör organisationens 
viktigaste intressenter, som anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhällen, och huvudmän. 
Ansvaret består i att identifiera de frågor som man har ansvar för och de intressenter som 
berörs – och sedan agera.” (Personal & Ledarskap, 2009-05-20) 
Textexempel där förespråkaren visar på en lösning till ett identifierat hot: 

”... företag som verkar på svåra marknader och i diktaturer har ett större ansvar, dels att 
göra sin läxa, men även öppet redovisa vilka utmaningarna som finns och vad man har gjort 
åt dem. Man måste ha en policy för mänskliga rättigheter inom företaget och vara medveten 
om hur verksamheten påverkar i landet där man verkar.” (Veckans affärer, 2012-04-25) 

Textexempel för CSR-konceptet som universellt applicerbart: 
”… att hela tiden använda sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, oavsett om dessa 
resurser är fysiska, ekonomiska, eller mänskliga … Att tillfredsställa behov är företagandes 
själva kärna.” (Veckans affärer, 2012-01-14) 

Bandwagon-retorik 
Förespråkare använder bandwagon-retorik med avsikt att legitimera CSR genom att referera 
till: 

• prestigefyllda, välkända och/eller framgångsrika företag, 
• forskning 
• aktörer 
• böcker 
• omfattning av användare i praxis 

Textexempel för Bandwagon-retorik där hänvisning sker till prestigefyllda företag: 
”Om två veckor äntrar Ericsson-chefen Carl-Henrik Svanberg scenen i FN:s 
europahögkvarter i Genève. Han ska prata om företagens samhällsansvar, precis som Coca-
Colabasen Neville Isdel och den indiska ståljätten Tatas koncernchef B Muthuraman.” 
(Veckans affärer, 2007-06-20) 
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Mått för retoriska element 
För att möjliggöra analys av empirin kodades materialet enligt följande retoriska 
klassificeringsschema: 

Benämningsretorik 
a) antal olika benämningar  
b) andel av benämningarna som är CSR 
c) andel av benämningarna som är CR 
d) antal artiklar som har CSR i titeln (T/R) 
e) författaren refererar till ”CSR i praktiken” och artikeln behandlar miljöfrågor men inte 

konceptet CSR. 
f) antal artiklar med övrig benämning (CSHR och responsible business) 

Problemretorik 
a) andel artiklar där ett problem diskuteras 
b) andel artiklar som diskuterar hot 
c) antal olika typer av problem och hot 
d) andel artiklar som använder kvasi-teori 
e) andel artiklar som diskuterar en händelse 

Lösningsretorik 
a) andel artiklar som beskriver CSR-arbete 
b) antal olika beskrivningar 
c) andel artiklar som beskriver lösning på ett problem (alternativt uppfylla ett mål/syfte) 
d) antal olika lösningar 
e) andel artiklar som hävdar att konceptet är problemfritt och universellt applicerbart  

Bandwagon-retorik 
a) andel artiklar som refererar till prestigefyllda företag  
b) andel artiklar som refererar till omfattning av användare  
c) andel artiklar då ett företag har fått ett pris på grund av deras CSR-arbete 
d) andel artiklar som refererar till vetenskaplig forskning eller studier 
e) andel artiklar som refererar till böcker 

3.7 Praktiskt)genomförande)
Artiklarna analyserades med ovanstående mått för klassificeringsmallen (appendix 1). Ett 
excel-ark användes för att underlätta klassificeringen och överskådliggöra indelningarna och 
kategoriseringarna. Varje distributör fick ett eget ark, med de olika kategorierna 
(designegenskaper, benämningsretorik, problemretorik, lösningsretorik, bandwagonretorik, 
tema och förespråkare) som kolumner och med artikeldatum som rader. Måtten noterades i 
respektive kategoris ruta, följt av kommentarer för att skapa förutsättning för analys samt för 
att kunna gå tillbaka och kontrollera tolkningen och undersöka de frekvenser som växt fram. 
Det underlättade arbetet och risken att samtliga artiklar skulle behövas läsas två gånger 
reducerades. Excel-arket finns bifogat som appendix 1. 

Observera att en artikel kan innehålla flera olika mått inom de retoriska elementen och inte 
enbart flera designegenskaper. 

3.7.1 Problematik i studien 
Träffar genererades på artiklar som refererar till ”CSR i praktiken” men som inte vidare 
behandlar konceptet. Svårigheter fanns i att dra gränsen för vilka av dessa artiklar som var 
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relevanta för studien av CSR-konceptet. De artiklar som behandlade hållbarhetsämnet 
tolkades som relevanta, men om inte retoriska element eller designegenskaper tillhörande 
CSR-konceptet kunde urskiljas fick artikeln enbart träff i benämningsretoriken medan den i 
övrigt kategoriserades som saknat värde. Artiklar med saknat värde ingår därmed i urvalet i 
syfte att ge en rättvisande bild av konceptets utbredning. Övriga artiklar som inte var 
relevanta för CSR-konceptet men genererade träff på CSR i praktiken exkluderades från 
urvalet eftersom ett annat ämne än hållbarhet diskuterades. 

De artiklar som var negativa till CSR-konceptet klassificerades med designegenskaper och 
tema. Eftersom retoriken i artiklarna inte förespråkade CSR skulle det ge en felaktig bild av 
CSR-konceptets framställning om dessa fick utrymme under samma klassificeringar av 
retorik som de artiklar som är positiva eller neutrala till managementkonceptet CSR. 

Nio artiklar klassificerades som saknat värde, men var ändå relevanta för studien eftersom 
benämningen CSR förekom i ett sammanhang kopplat till CSR. Däremot kunde ingen retorik 
utläsas och heller inget tema. 

3.8 Reliabilitet)och)validitet)
Tolkning av empiriskt material är svårt att få fullständigt objektivt. Därför krävdes en 
systematisk och välarbetad metodgenomgång i ett försök att säkerställa reproducerbarhet och 
reliabilitet i studien (Lundahl och Skärvad, 1992; Rosengren och Arvidson, 2000; Bryman, 
2008). Kvalitativa textexempel illustrerades för att förtydliga hur tolkningar av empirin 
gjordes (Røvik, 2000). Klassificeringsschemat utformades med strävan att inte lägga in 
personliga värderingar, vilket är särskilt viktigt i en innehållsanalys där ett av nyckelorden är 
objektivitet (Rosengren och Arvidson, 2002). Standardisering av klassificeringsscheman är 
också viktigt i utformningen för att säkerställa att mätning kan ske igen (Lundahl och 
Skärvad, 1992). Genom att endast klassificera och analysera det som går under kategorierna i 
klassificeringsschemat, kan slumpens effekt på mätningen reduceras. 

För att få validitet i studien krävs ett specifikt och väl genomtänkt urval (Lundahl och 
Skärvad, 1992; Bryman, 2008). Efter noga övervägning och med stöd i tidigare studier 
beslutades urvalet till icke-vetenskapliga tidskrifter riktade till chefer och ledare, samt deras 
tillhörande webbsajter. Vidare analyserades enbart svensk press. Generaliserbarhet 
eftersträvades då att alla träffar på sökorden Corporate social responsibility och CSR i 
Mediearkivet inom distributionskanalen svensk icke-vetenskaplig managementpress 
behandlades (Bryman, 2008). Dock bör det noteras att affärspress inte ingår i denna kategori, 
då tidigare studier också har brutit ut affärspress. Databasen Mediearkivet användes, men 
sökningar i Affärspress skulle ge träffar på samma distributörer då pilotstudien som gjordes 
visade att databaserna överlappade varandra i distributörer och artiklar.  

Nackdelen med en longitudinell metod är problematik att finna ett representativt urval och 
därmed finna representativa svar. Då studien inte inriktades på stickprov, utan en totalanalys 
genomfördes på icke-vetenskapliga tidskrifter som riktar sig till chefer och ledare, kunde alla 
tidskrifter under denna kategori studeras som urval och därmed eftersträvades reducering av 
bortfall. 
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4 Resultat)
Detta avsnitt redogör för studiens resultat angående hur CSR-konceptet presenteras i 
populärmanagementpress. Först redovisas distributionen av CSR-konceptet. Därefter 
redovisas framställningen av designegenskaper, följt av de fyra retoriska särdragen. Därefter 
följer artiklarnas teman, samt distributörernas och förespråkargruppernas framställning av 
konceptet. 

4.1 Distribution)av)artiklar)angående)CSREkonceptet)
I tabell 1 illustreras hur de relevanta artiklarna var fördelade över åren. Veckans affärer var 
den distributör som mest frekvent behandlade CSR-konceptet i artikelutbudet. Av de 349 
artiklar som utgjorde materialet, tog Veckans affärer upp 40 procent. Affärsvärlden stod för 
23 procent av det totala utbudet. Personal och ledarskap stod för sex procent av det totala 
utbudet, vilket innebar att CSR behandlades i 22 artiklar. Passion for business distribuerade 
18 artiklar innehållande CSR-konceptet under de tre senare åren, vilket utgjorde för sex 
procent av det totala utbudet. Privata affärer behandlade CSR-konceptet i 23 artiklar. Av det 
totala utbudet artiklar bidrog Chef med nio procent. Av det totala utbudet artiklar stod 
Chefstidningen för fyra procent. Förespråkare för CSR-konceptet i Entreprenör behandlade 
CSR i fem artiklar, vilket utgjorde en procent av det totala antalet artiklar. Position 
behandlade CSR-konceptet i fyra artiklar och stod för en procent av studiens totala utbud. 
Tabell 1 Fördelning av artiklar per distributör 

Distributör Antal Procent 
Veckans affärer 141 40 % 
Affärsvärlden 81 23 % 
Chef 30 9 % 
Privata affärer 23 7 % 
Personal och ledarskap 22 6 % 
Passion for business 18 6 %  
Chefstidningen 13 4 % 
Jusektidningen 12 3 % 
Entreprenör 5 1 % 
Position 4 1 % 
Totalt 349 100 % 

4.1.1 Antal distributörer som behandlar CSR-konceptet 
Som tabell 2 visar ökade antalet distributörer från år 2005 till år 2011. År 2012 skedde en 
nedgång av distributörer som behandlade CSR-konceptet. Distributörer som behandlade CSR-
konceptet följde utbudskurvan av artiklar med ett undantag, nämligen år 2009. Då utbudet av 
artiklar sjönk med 15 artiklar (23 procent), ökade distributörerna med en distributör (20 
procent). Affärsvärlden var ensam distributör att behandla CSR-konceptet år 2005. 
Tabell 2 Fördelning av antal distributörer per år 

År Antal Antal distributörer 
2012 65 7 
2011 74 9 
2010 62 9 
2009 49 6 
2008 64 5 
2007 22 4 
2006 9 2 
2005 4 1 
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4.2 CSREkonceptets)designegenskaper)
Som framgår av tabell 3 redogör CSR-konceptets förespråkare för CSR-konceptets 
designegenskaper, (a) i 173 av de 349 artiklarna från svensk populärmanagementpress (50 
procent). I 23 artiklar (sju procent) redogör förespråkarna för CSR-konceptets samtliga 
övergripande designegenskaper, (b) (inklusive etik). Sociala, (d) egenskaper förekom i 119 
artiklar och ekologiska, (f) förekom i 103 artiklar. Dessa två designegenskaper är de mest 
frekventa i artiklarna. Totalt förekom ekonomiska, (e) egenskaper i 17 procent av artiklarna. 
Etik, (c) återfanns i 16 procent av artiklarna. Tillsammans förekom produktionsvillkor, (h) och 
värderingar, (hl) i 79 artiklar och var därmed utmärkande i förespråkarnas val av 
underordnade designegenskaper. Över tid avtog förekomsten av designegenskaper i artiklarna 
även om det var marginellt. Designegenskaper förekom mest frekvent under år 2009. År 2005 
förekom designegenskaper i två artiklar och båda två var etik. Inga designegenskaper var 
identifierade år 2006. Antikorruption och mutor, (j) förekom inte som designegenskap förrän 
år 2008, och då enbart i en artikel. Även år 2009 förekom enbart en artikel som tog upp 
antikorruption och mutor. Därefter ökade förekomsten markant under år 2012, vilket betyder 
att det förekom i 38 procent av de artiklar där designegenskaper förekom. 

Som framgår av tabell 3 hade etik, (c) högsta noteringen år 2010 då det förekom i 16 artiklar. 
Totalt sett förekom etik i 16 procent av artiklarna och var därmed den minst förekommande 
övergripande designegenskapen. Av de 173 artiklar som innehöll designegenskaper förekom 
etik i 33 procent. 

Sociala, (d) egenskaper var vanligast förekommande av de övergripande designegenskaperna. 
Totalt förekom sociala egenskaper i 34 procent av artiklarna. Distributionen innehållande 
sociala egenskaper var procentuellt jämn under åren, förutom år 2007 då den hade en högre 
notering. Av de 173 artiklar som innehöll designegenskaper förekom sociala egenskaper i 69 
procent. 

Ekonomiska, (e) designegenskaper förekom i 17 procent av artiklarna, och distributionen låg 
jämn med ett snitt på ungefär 17 procent. Högsta noteringen för ekonomiska egenskaper var 
år 2008 och lägsta var år 2012. Av de övergripande designegenskaperna var denna den näst 
minst förekommande. Av de 173 artiklar som innehöll designegenskaper förekom 
ekonomiska egenskaper i 35 procent. 
Ekologiska, (f) designegenskaper förekom som mest frekvent under år 2007 och 2009 med 41 
respektive 39 procent. Den lägsta noteringen var år 2012. Totalt sett förekom ekologiska 
egenskaper i 30 procent av artiklarna. Detta gör den till den näst vanligaste designegenskapen 
i artiklarna. Av de 173 artiklar som innehöll designegenskaper förekom ekologiska 
egenskaper i 60 procent. 

Mänskliga rättigheter, (g) gick från att behandlas i fem procent år 2011 till att behandlas i 22 
procent 2012. Av dessa 22 procent år 2012 stod Veckans affärer för tio artiklar, vilket 
utgjorde hälften av alla artiklar innehållande mänskliga rättigheter distribuerade av Veckans 
affärer. Mänskliga rättigheter förekom i tolv procent av det totala antalet artiklar. 

Arbetsvillkor var uppdelade i två kategorier, produktionsvillkor, (h) och värderingar, (hl). 
Tillsammans förekom dessa i 25 procent av artiklarna, där produktionsvillkor stod för 14 
procentenheter och värderingar för nio. Högsta noteringen för produktionsvillkor var under 
2007 för att därefter avta över resterande år. Värderingarna hade högsta notering under år 
2009 med 16 procent.  
Procentuellt sett minskade miljöfrågorna, (i) som designegenskap över tid, vilket följer 
samma mönster som övergripande ekologiska designegenskaper.  
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Designegenskaper där bekämpning av korruption och mutor, (j) förekom, ökade markant från 
första förekomsten år 2008 med en artikel till att förekomma i 11 artiklar år 2012. Ökningen 
skedde stegvis över åren. 

I två artiklar valde förespråkaren att kombinera, (k) managementkonceptet CSR med Human 
Resources Management, samt att i en av artiklarna ge det en ny benämning, CSHR. Employer 
branding hänfördes, (m) till CSR-konceptet i en artikel.  
Tabell 3 Designegenskapers förekomst i svensk populärmanagementpress 

Designegenskaper Totalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

a) designegenskaper  173/349 

50 % 

2/4 

50 % 

0/9 

0 

13/22 

59 % 

33/64 

52 % 

30/49 

69 % 

35/62 

57 % 

31/74 

42 % 

29/65 

45 % 

b) alla övergripande 
designegenskaper  

23/349 

7 % 

0 0 2/22 

9 % 

3/64 

5 % 

2/49 

4 % 

9/62 

15 % 

7/74 

10 % 

0 

c) etik förekommer 57/349 

16 % 

2/4 

50 % 

0 4/22 

18 % 

9/64 

14 % 

6/49 

12 % 

16/62 

26 % 

13/74 

18 % 

7/65 

11 % 

d) sociala 
egenskaper  

119/349 

34 % 

0 0 11/22 

50 % 

19/64 

30 % 

16/49 

33 % 

21/62 

34 % 

28/74 

38 % 

24/65 

37 % 

e) ekonomiska 
egenskaper 

60/349 

17 % 

0 0 3/22 

14 % 

19/64 

30 % 

8/49 

16 % 

13/62 

21 % 

14/74 

19 % 

3/65 

5 % 

f) ekologiska 
egenskaper 

103/349 

30 % 

0 0 9/22 

41 % 

21/64 

33 % 

19/49 

39 % 

21/62 

34 % 

22/74 

30 % 

11/65 

17 % 

g) mänskliga 
rättigheter 

42/349 

12 % 

0 0 4/22 

18 % 

8/64 

13 % 

5/49 

10 % 

7/62 

11 % 

4/74 

5 % 

14/65 

22 % 

h) 
produktionsvillkor 

48/349 

14 % 

0 0 5/22 

23 % 

11/64 

17 % 

6/49 

12 % 

6/62 

10 % 

12/74 

16 % 

8/65 

12 % 

hl) värderingar 31/349 

9 % 

0 0 1/22 

5 % 

3/64 

5 % 

8/49 

16 % 

8/62 

13 % 

8/74 

11 % 

3/65 

5 % 

i) miljöfrågor 36/349 

10 % 

0 0 4/22 

18 % 

14/64 

22 % 

7/49 

14 % 

5/62 

8 % 

5/74 

7 % 

1/65 

2 % 

j) antikorruption 
och mutor 

24/349 

7 % 

0 0 0 1/64 

2 % 

1/49 

2 % 

3/62 

5 % 

8/74 

11 % 

11/65 

17 % 

k) bundling 2/349 

0,6 % 

0 0 0 0 1/49 

2 % 

0 1/74 

1 % 

0 

m) housing 1/349 

0,3 % 

0 0 0 0 0 

 

0 1/74 

1 % 

0 

a) andel artiklar där designegenskaper förekommer, b) andel artiklar där alla övergripande identifierade 
egenskaper förekommer, c) andel artiklar där etik förekommer, d) andel artiklar där sociala egenskaper 
förekommer, e) andel artiklar där ekonomiska egenskaper förekommer, f) andel artiklar där ekologiska 
egenskaper förekommer, g) andel artiklar där mänskliga rättigheter förekommer, h) andel artiklar där 
produktionsvillkor förekommer, hl) andel artiklar där värderingar förekommer, i) andel artiklar där miljöfrågor 
förekommer, j) andel artiklar där mutor och korruptionsbekämpning förekommer, k) andel artiklar där bundling 
förekommer, m) andel artiklar där housing förekommer 
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4.3 Retorik)för)CSREkonceptet)
Varje retoriskt element redovisas nedan var för sig i tabeller, för att därefter presentera 
studiens resultat av temana. 

4.3.1 Benämningsretorik för CSR-konceptet 
Som tabell 4 visar förekom benämningen CSR, (b) frekvent, även om vissa artiklar (CSR i 
praktiken, e) inte behandlade CSR genomgående i artikeln. CSR användes som benämning 
men förespråkarna använde även svenska meningar kopplade till CSR som ”socialt ansvar”, 
”samhällsansvar”, ”företagsansvar” och ”ansvar”, samtidigt som de använde akronymen CSR. 
Trots ett ökat utbud av artiklar som behandlade CSR-konceptet under dessa år förekom inte 
benämningen CSR i stor utsträckning i artiklarnas titel, (d). 
Utöver corporate social responsibility och CSR användes tre andra benämningar för CSR-
konceptet av förespråkarna samt hänvisningar till CSR i praktiken, (e). I fem av de 349 
artiklarna föredrog förespråkaren att använda benämningen corporate responsibility, CR, (c). 
I en artikel valde förespråkaren att även använda benämningen ”corporate social human 
resources, CSHR”, (f) och i en artikel förekom benämningen ”responsible business”, (f). 
Tabell 4 Benämning för CSR-konceptet i svensk populärmanagementpress 

Benämning Totalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

a) antal 
benämningar 

5st 1st 1st 1st 2st 2st 2st 4st 2st 

b) CSR- 
benämningar  

333/349 

95 % 

4/4 

100 % 

9/9 

100 % 

22/22 

100 % 

62/64 

97 % 

49/49 

100 % 

62/62 

100 % 

60/74 

81 % 

65/65 

100 % 

c) CR-
benämningar 

5/349 

1 % 

0 0 0 0 2/49 

4 % 

1/62 

1 % 

0 2/65 

3 % 

d) andel CSR 
i titeln 

23/349 

7 % 

0 1/9 

11 % 

0 3/64 

4 % 

6/49 

12 % 

5/62 

8 % 

6/74 

8 % 

2/65 

3 % 

e) CSR i 
praktiken 

15 0 0 0 2 0 0 13 0 

f) Övrig 
benämning 

2 0 0 0 0 0 0 2 0 

a) antal olika benämningar, b) andel av benämningarna som är CSR, c) andel av benämningarna som är CR, d) 
andel artiklar som har CSR i titeln (T/R), e) benämningen förekommer i form av hänvisning till ”CSR i 
praktiken”, f) antal artiklar med övrig benämning 

4.3.2 Problemretorik för CSR-konceptet 
Som tabell 5 visar diskuteras ett problem, (a) mest frekvent inom probelmretoriken. Detta 
skedde i 84 artiklar vilket utgör 24 procent. Detta var stabilt under åren förutom två 
nedgångar år 2009 och 2007 då problemretorik med utgångspunkt i ett problem ersattes av 
artiklar med utgångspunkt i en händelse, (e). Varken artiklar med utgångspunkt i kvasi-teori, 
(d) eller hot, (c) var vanligt förekommande. De hade ett genomsnitt på åtta respektive nio 
procent. Istället var artiklar med utgångspunkt i en händelse vanligt och förekom i 17 procent 
av artiklarna, med en nedgång år 2012 som drog ned genomsnittet. 
Problemretoriken med utgångspunkt i ett problem präglades av hur företagen kan skapa ett 
trovärdigt CSR-arbete för kunderna. Majoriteten av problemretoriken med avstamp i ett hot 
utmärktes av företag som blivit kritiserade för att de inte haft ett tillräckligt stabilt CSR-arbete 
och vidare hur de nu förändrar verksamheten till att bli mer ansvarfulla. Förespråkarna 



27 

betonar att den nya generationen, det vill säga framtida personal, efterfrågar arbetsgivare som 
arbetar integrerat med CSR-frågor och därmed är employer branding något som även 
diskuteras i artiklars problemretorik. 
Tabell 5 Problemretorik för CSR-konceptet i svensk populärmanagementpress 

Problemretorik Totalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

a) problem 
diskuteras 

84/349 

24 % 

3/4 

75 % 

1/9 

11 % 

6/22 

27 % 

17/64 

27 % 

7/49 

14 % 

18/62 

29 % 

15/74 

20 % 

17/65 

26 % 

b) hot 
diskuteras 

32/349 

9 % 

0 0 0 3/64 

5 % 

3/49 

6 % 

7/62 

11 % 

7/74 

10 % 

12/65 

19 % 

c) olika 
problem/hot 

20st         

d) kvasi -teori 29/349 

8 % 

0 0 0 9/64 

14 % 

3/49 

6 % 

7/62 

11 % 

4/74 

5 % 

6/65 

9 % 

e) händelse 59/349 

17 % 

2/4 

50 % 

4/9 

44 % 

0 10/64 

16 % 

15/49 

31 % 

11/62 

18 % 

12/74 

16 % 

5/65 

8 % 

a) andel artiklar där ett problem diskuteras, b) andel artiklar som diskuterar hot, c) antal olika typer av problem 
och hot, d) andel artiklar som använder kvasi-teori, e) andel artiklar som har utgångspunkt i en händelse 

4.3.3 Lösningsretorik för CSR-konceptet 
Näst efter benämningsretorik är lösningsretorik vanligast förekommande. Tabell 6 illustrerar 
att en lösning gavs på ett problem/mål/syfte, (c) förekom i totalt 65 procent av alla artiklar. 
Denna siffra kan jämföras med frekvensen av designegenskaper som förekom i 50 procent av 
artiklarna. Denna sorts lösningsretorik var även frekvent under åren, där endast år 2005 hade 
en lägre frekvens på 50 procent. Antal artiklar där beskrivning, (a) av CSR-konceptet eller 
CSR-arbetet sker förekom i totalt 40 procent av artiklarna. Procentuellt sett var denna sorts 
lösningsretorik relativt stabil under åren, med undantag för år 2006 då den enbart förekom i 
11 procent, samt det sista året då den förekom i 52 procent. CSR-konceptet framställdes som 
universellt applicerbart, (e) i tolv procent av artiklarna. 

Genomgående för lösningsretoriken var budskapet att företag måste integrera CSR i 
verksamheten, men även arbetssätt för hur detta bör göras förekom som återkommande 
lösningsretorik. Det andra genomgående mönstret för denna kategori var hur förespråkarna 
betonar att CSR är kopplat till ett företags vinst och framtida lönsamhet. Företag som fått 
kritik för sitt bristande CSR-arbete förändrar och därmed förbättrar sitt CSR-arbete förekom 
frekvent. Förespråkare framställde inte CSR-konceptet som universellt applicerbart i hög 
frekvens, men över tid var procentsatserna relativt jämna. Åtta förfaranden förekom i 
förespråkarnas beskrivning av arbetssätt för CSR-konceptet. Dessa var uppföljning, intern 
straffskatt, medarbetarnas delaktighet, en gemensam värdegrund, kommunikation, 
rapportering, integrera CSR i verksamheten, och rekrytera specialkompetens. Effekter av 
CSR-konceptet delades in i fyra kategorier, nämligen långsiktig lönsamhet, stärkt varumärke, 
minskad resursanvändning och överlevnad.  
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Tabell 6 Lösningsretorik för CSR-konceptet i svensk populärmanagementpress 
Lösning Totalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

a) beskriver 
CSR 

139/349 

40 % 

1/4 

25 % 

1/9 

11 % 

9/22 

41 % 

20/64 

31 % 

22/49 

45 % 

26/62 

42 % 

26/74 

35 % 

34/65 

52 % 

b) olika 
beskrivningar 

8st         

c) lösning på 
problem/mål 

226/349 

65 % 

2/4 

50 % 

6/9 

67 % 

15/22 

68 % 

47/64 

73 % 

32/49 

65 % 

39/62 

63 % 

48/74 

65 % 

37/65 

57 % 

d) olika mål 4st         

e) universellt 
applicerbart 

42/349 

12 % 

0 0 2/22 

9 % 

12/64 

19 % 

7/49 

14 % 

9/62 

15 % 

5/74 

7 % 

7/65 

11 % 

a) andel artiklar som beskriver vad CSR är, b) antal olika beskrivningar, c) andel artiklar som beskriver lösning 
på ett problem/mål, d) antal olika syften/mål, e) andel artiklar som hävdar att konceptet är problemfritt och 
universellt applicerbart  

4.3.4 Bandwagon-retorik för CSR-konceptet 
Som tabell 7 visar refererade bandwagon-retoriken främst till prestigefyllda företag, (a) (14 
procent), följt av hänvisning till en stor omfattning av användare, (b) (tio procent). 
Hänvisning till omfattning användare varierade under åren, med en högsta notering år 2009 
med 20 procent. Framgångsexempel där framgångsrika företag som belönats med diverse 
priser, (c) för sitt framgångsrika CSR-arbete förekom i åtta procent av artiklarna. Därmed 
utgör dessa tillsammans med hänvisning till prestigefyllda företag en betydande andel av 
bandwagon-retoriken, vilken förekom i 22 procent av alla granskade artiklar under åren. År 
2010 förekom fem av de sju artiklar som refererade till böcker, (e). Noterbart för hänvisning 
är att ingen förespråkare hänvisade till forskning eller vetenskapliga studier. 
Tabell 7 Bandwagon-retorik för CSR-konceptet i svensk populärmanagementpress 

Bandwagon Totalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

a) prestigefyllda 
företag 

50/349 

14 % 

0/4 

 

1/9 

11 % 

0 

 

5/64 

8 % 

9/49 

18 % 

16/62 

26 % 

11/74 

15 % 

8/65 

12 % 

b) omfattning 
användare 

33/349 

10 % 

0 1/9 

11 % 

1/22 

5 % 

3/64 

5 % 

10/49 

20 % 

8/62 

13 % 

4/74 

5 % 

6/65 

9 % 

c) pris för CSR-
arbete 

28/349 

8 % 

0 0 0 5/64 

8 % 

6/49 

12 % 

3/62 

5 % 

9/74 

12 % 

5/65 

8 % 

d) forskning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e) böcker 7/349 

2 % 

0 0 0 1/64 

2 % 

0 5/62 

8 % 

0 1/65 

2 % 

a) andel artiklar som refererar till prestigefyllda företag, b) andel artiklar som refererar till omfattning av 
användare, c) andel artiklar då ett företag har fått ett pris på grund av deras CSR-arbete, d) andel artiklar som 
hänvisar till forskning, e) andel artiklar som refererar till böcker. 

4.3.5 CSR-konceptets teman 
Tabell 8 visar att strategi upptog 50 procent av alla teman och var även det dominanta temat 
över tid. År 2007 tog strategi som tema upp 64 procent av temana i artiklarna. Filantropi som 
tema minskade drastiskt under åren. Från högsta noteringen år 2006 på 55 procent, till den 
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lägsta noteringen år 2012 på enbart tre procent. HR som tema var stabilt under åren med 
undantag för år 2006, då ingen artikel hade HR som övergripande tema. Reglering fanns som 
tema från år 2008, men det är först år 2012 som den fick genomslag, och då tog den upp 20 
procent. Politik förekom i samma utsträckning som reglering men varierade inte nämnvärt 
över tid. Tabell 8 visar också att varken trend eller whitewash förekom i stor utsträckning, 
men att whitewash förekom först år 2008.  
Långsiktig lönsamhet var framträdande samt hur företag kan skapa trovärdigt CSR-arbete. 
Betoningen var på att CSR-arbetet ska ske frivilligt, men debatten cirkulerade inte kring 
huruvida företag ska arbeta med CSR, utan istället hur de ska arbeta med dessa frågor.  

Utöver vanliga teman var två procent negativa, där den negativa temaindelningen utgörs av ett 
dubbeltema. Det betyder att artiklar som var negativa till CSR-konceptet även ingår i 
klassificering av vanligt tema. Kombinationerna av negativa teman är tre stycken i 
kombination med reglering (två 2011 och en 2010), två i kombination med whitewash (2012 
och 2011) och en i kombination med trend temat (2009). 
Tabell 8 Fördelning av artiklar i relation till tema 

Tema Totalt  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Strategi 175/349 

50 % 

1/4 

25 % 

3/9 

33 % 

14/22 

64 % 

28/64 

44 % 

26/49 

53 % 

28/62 

45 % 

43/74 

58 % 

31/65 

48 % 

Filantropi 65/349 

19 % 

1/4 

25 % 

5/9 

55 % 

3/22 

14 % 

15/64 

23 % 

14/49 

29 % 

15/62 

24 % 

10/74 

14 % 

2/65 

3 % 

HR 26/349 

8 % 

1/4 

25 % 

0 2/22 

9 % 

4/64 

6 % 

2/49 

4 % 

5/62 

8 % 

6/74 

8 % 

6/65 

9 % 

Reglering 25/349 

7 % 

0 0 0 1/64 

2 % 

3/49 

6 % 

3/62 

5 % 

5/74 

7 % 

13/65 

20 % 

Politik 23/349 

7 % 

0 1/9 

11 % 

2/22 

9 % 

6/64 

9 % 

1/49 

2 % 

6/62 

10 % 

4/74 

5 % 

3/65 

5 % 

Trend 16/349 

5 % 

1/4 

25 % 

0 0 6/64 

9 % 

3/49 

6 % 

3/62 

5 % 

2/74 

3 % 

2/65 

3 % 

Whitewash 10/349 

3 % 

0 0 0 2/64 

3 % 

0 1/62 

2 % 

3/74 

4 % 

4/65 

6 % 

Negativ 6/349 

2 % 

0 0 0 0 1/49 

2 % 

1/62 

2 % 

3/74 

4 % 

1/65 

2 % 

4.4 Distributörer)som)behandlar)CSREkonceptet)
Distributörerna relaterades först till tema vilket illustreras i tabell 9. Samtliga distributörer 
hade strategi som dominerande tema förutom Entreprenör där det temat inte förekom i någon 
av artiklarna, istället var denna distributörs dominerande tema filantropi. Även Chef och 
Position hade andra teman som också präglade artiklarna i ungefär samma utsträckning som 
strategi. Näst efter strategi temat var filantropi det vanligaste bland distributörerna. 
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Tabell 9 Distributör i relation till tema 
 Strategi Filantropi HR Reglering Politik Trend Whitewash Totalt 

Veckans 
affärer 

69 26 3 16 9 5 8 141 

Affärs-
världen 

51 13 11 3 1 3 0 81 

Personal & 
ledarskap 

6 2 3 3 2 3 2 22 

Passion for 
business 

8 4 1 1 4 0 0 18 

Privata 
affärer 

15 3 2 0 0 0 0 23 

Chef 12 9 4 0 2 3 0 30 

Chefstid-
ningen 

7 3 0 0 2 1 0 13 

Jusektid-
ning 

5 1 2 1 3 0 0 12 

Entreprenör 0 3 0 1 0 1 0 4 

Position 2 1 0 0 0 1 0 4 

Totalt 175 65 26 25 23 16 10  

4.4.1 Design och retorik i Veckans affärer 
Som tabell 10 (kolumn designegenskaper) visar förekom Designegenskaper, (a) i 54 av 141 
artiklar medan retorik förekom i majoriteten av artiklar. Tre artiklar tar upp samtliga 
övergripande designegenskaper, (b) och den vanligast förekommande designegenskapen är 
sociala egenskaper. Sociala, (d) designegenskaper förekommer i 38 av de 54 artiklar där 
design förekommer, vilket är i 70 procent av artiklarna som behandlar designegenskaper. 
Därefter är det de ekologiska, (f) designegenskaperna som är vanligast med 28 artiklar, följt 
av ekonomiska, (e) egenskaper i 14 artiklar. Etik, (c) präglar designegenskaperna i totalt tio 
artiklar. Mänskliga rättigheter, (g) förekom som designegenskap i totalt 20 artiklar, varav tio 
stycken förekom år 2012 till följd av rapportering av svenska bolag som handlade med 
diktaturer. Därefter var produktionsvillkor, (h) vanligast av de underordnade 
designegenskaperna med 18 artiklar, följt av miljöfrågor, (i) och antikorruption, (j) med tio 
artiklar vardera. Värderingar, (hl), förekom i totalt åtta artiklar. 

Benämningen (kolumn benämning) för CSR-konceptet var främst CSR. Den benämningen 
fanns i 129 artiklar. CSR i artikelns titel förekom i sju artiklar och benämningen Corporate 
responsibility, CR fanns som komplement till CSR i två artiklar, där förespråkaren föredrog 
CR i stället för CSR i ett försök att reducera begreppsförvirring. I tolv artiklar refererades det 
till ”CSR i praktiken” i ett sammanhang relaterat till CSR och finns därför med som relevant 
artikel. Alla tolv refereringar till CSR i praktiken skedde under år 2011. 

Vanligast förekommande problemretorik utgörs av att förespråkaren i 40 artiklar diskuterar 
ett problem, (a) följt av att ett hot, (b) dramatiseras vilket sker i 26 artiklar (kolumn 
problemretorik). Elva artiklar hade utgångspunkt i en händelse, (e) relevant till CSR-
konceptet. Användning av kvasi-teori, (d) som introduktion till CSR var mer sällsynt och 
skedde i sju artiklar. År 2012 ökade dramatisering av ett hot till att förekomma i 44 procent av 
artiklarna, då förespråkarna tar upp ett hot i 12 av 27 artiklar. Majoriteten av dessa hot var i 
form skräckexempel, där Svenska företag bedrivit affärer i länder med diktatur. 
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Lösningsretorik skedde främst genom att förespråkaren redogör för att CSR-arbetet har eller 
kommer uppfylla ett syfte eller mål (kolumn lösningsretorik). Det vill säga effekterna av CSR-
arbetet, (c) var den vanligaste förekommande lösningsretoriken. Detta skedde i 83 av de 141 
artiklarna, vilket utgör för 59 procent. Vanligast efter det är beskrivning av CSR, (a), där 
företagsrepresentanter som förespråkare bidrog med en stor andel då de beskriver arbetssättet 
för företaget de representerar. Detta har förekommit i 47 artiklar. Elva artiklar framställer 
CSR-konceptet som universellt applicerbart och problemfritt, (e).  
Bandwagon-retorik förekom främst i form av hänvisning till prestigefyllda företag, (a), vilket 
skedde i 18 artiklar (kolumn bandwagon-retorik). Detta kan kompletteras med de åtta artiklar 
där framgångsrika företag fått en utmärkelse, (c) för sitt CSR-arbete och utgör då för 26 
artiklar och förekommer då i 18 procent av artiklarna. I nio artiklar hänvisar förespråkaren till 
omfattningen, (b) av företag som praktiserar CSR. 
Tabell 10 Design och retorik i distributören Veckans affärer 

Veckans 
Affärer 

Antal Design Benämning Problem Lösning Band-
wagon 

2006 6 0 6b + 1d 1a, 4e 1a, 3c 0 
2007 18 11a, 2b, 3c, 9d, 3e, 

8f, 4g, 5h, 1hl, 4i,  
18b 4a, 3b, 1d, 

3e 
8a, 14c, 2e 3a, 1b, 

1ac 
2008 25 3a, 1e, 2f, 2i 25b + 1d 10a, 1d, 2e 4a, 17c, 1e 3a, 2b, 

3ac, 
2009 16 8a, 2c, 5d, 1e, 5f, 

2g, 4h, 1hl, 1i 
16b + 1c 4a, 3b,  9a, 11c 4a, 3b, 

2ac 
2010 18 8a, 1b, 3c, 4d, 5e, 

5f, 2g, 2h, 2hl, 1i, 
18b 6a, 5b, 1d 5a, 10c, 2e 2a, 1ac 

2011 31 8a, 1c, 8d, 3e, 4f, 
2g, 4h, 3hl, 2i, 1j 

19b, 12e, 
+4d 

8a, 3b, 2e 6a, 14c, 1e 4a, 1ac 

2012 27 16a, 1c, 12d, 1e, 4f, 
10g, 3h, 1hl, 9j,  

27b + 1c + 
1d 

7a, 12b, 4d 14a, 14c, 
5e 

2a, 3b 

Totalt 141 54a, 3b, 10c, 38d, 
14e, 28f, 20g, 18h, 

8hl, 10i, 10j, 

129b, 12e + 
2c +7d 

40a, 26b, 
7d, 11e 

47a, 83c, 
11e 

18a, 9b, 
8ac 

4.4.2 Design och retorik i Affärsvärlden 
Designegenskaper, (a) förekom i 46 artiklar, där samtliga övergripande egenskaper, (b) 
förekom i åtta artiklar, vilket illustreras i tabell 11 (kolumn designegenskaper). Även i 
Affärsvärlden var de sociala, (d) designegenskaperna mest frekventa och förekom i 74 
procent av de artiklar som tar upp designegenskaper. Ekologiska, (f), designegenskaper 
förekom i 29 artiklar och ekonomiska, (e) i 13 artiklar. Etik, (c) präglade artiklarnas 
designegenskaper i 22 artiklar. Värderingar, (hl) förekom mest frekvent av de underordnade 
designegenskaperna genom förekomst i 13 artiklar. Därefter förekom miljöfrågor, (i) i tio 
artiklar, följt av mänskliga rättigheter, (g) och produktionsvillkor, (h) med sex artiklar 
vardera. Antikorruption, (j), förekom i fyra artiklar. 
CSR är den enda benämningen som förekom, förutom i en artikel från 2011 där förespråkaren 
(företagsrepresentant) önskade benämna CSR som ”responsible business” (kolumn 
benämningsretorik). En artikel refererar till CSR i praktiken under år 2011. I sju fall 
förekommer CSR i artikelns titel, sex av dessa var under år 2009 och en under år 2010. 
Problemretoriken i Affärsvärlden hade i 29 artiklar utgångspunkt i en händelse, (e). Detta är 
den mest frekventa problemretoriken och förekom i 36 procent av artiklarna. Därefter var det 
kvasi-teori, (d) som var den vanligaste utgångspunkten och förekommer i 16 artiklar. 
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Diskussion angående ett problem, (a) relevant för CSR skedde i tolv artiklar och enbart en 
artikel dramatiserar ett hot, (b). 
Inom lösningsretoriken framställde förespråkarna CSR som en lösning för måluppfyllelse, (c) 
i 52 av 81 artiklar (64 procent) och i 45 artiklar beskrevs, (a) CSR. Arbetssätt och effekt 
förekom i flertalet artiklar som komplement till varandra. Först beskrev förespråkaren 
arbetssättet för att därefter redogöra för resultatet. CSR-konceptet framställdes av 
förespråkarna som problemfritt och universellt applicerbart, (e) i tio artiklar. 

Prestigefyllda företag, (a) angavs som hänvisning i 15 artiklar och tillsammans med 
utmärkelser, (c) till framgångsrika företag (tolva artiklar) bildade de den främsta bland 
Bandwagon-retoriken med 27 artiklar. I 13 artiklar refererade förespråkaren till omfattningen, 
(b) av praktiker och i två artiklar refererade de till böcker, (e) i sin framställning av CSR-
konceptet. 
Tabell 11 Design och retorik i distributören Affärsvärlden 

Affärs- 
världen 

Antal Design Benämning Problem Lösning Band-
wagon 

2005 4 2a, 2c 4b 3a, 2e 1a, 2c 0 

2006 0 0 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 0 
2008 3 1a, 1hl 3b 3d, 1e 1a, 1c 0 
2009 18 14a, 1b, 6c, 7d, 

2e, 9f, 3g, 5hl, 
2i, 1j 

18b + 6d 2d, 10e 8a, 10c, 5e 2a, 5b, 
3ac 

2010 20 10a, 3b, 4c, 5d, 
3e, 7f, 3hl, 2i, 

2j 

20b + 1d 1a, 1b, 5d, 
9e 

13a, 16c, 
3e 

4a, 4b, 
2ac, 2e 

2011 18 11a, 4b, 7c, 8d, 
6e, 10f, 1g, 4h, 

3hl, 5i, 1j 

17b, 1e + 1f 
responsible 

business 

4a, 4d, 4e 13a, 15c, 
2e 

4a, 2b, 
3ac 

2012 18 8a, 3c, 7d, 2e, 
3f, 2g, 2h, 1hl, 

1i, 1j 

18b 4a, 2d, 3e 9a, 8c 5a, 2b, 
4ac 

Totalt 81 46a, 8b, 22c, 
34d, 13e, 29f, 

6g, 6h, 13hl, 
10i, 4j,  

80b, 1e + 7d + 
1f responsible 

business 

12a, 1b, 
16d, 29e,  

45a, 52c, 
10e 

15a, 13b, 
12ac, 2e 

4.4.3 Design och retorik i Personal och ledarskap 
Som tabell 12 (kolumn designegenskaper) visar minskade designegenskaperna i omfång från 
år 2009 då de förekom i fyra artiklar, till år 2012 då inga designegenskaper är identifierade, 
trots att distributionen var som högst detta år. I Personal och ledarskap var det vanligast att 
etik, (c) präglade artiklarna. Det förekom i fem artiklar av de sju som innehåller 
designegenskaper, (a). Även arbetsförhållanden, där produktionsvillkor, (h) och värderingar, 
(hl) ingår, förekom i fem artiklar. Anmärkningsvärt var även förekomsten av employer 
branding, (m) som designegenskap för CSR-konceptet, samt att förespråkaren i en artikel vill 
kombinera, (k) CSR med Human resource management. HRM som designegenskap för CSR 
förekom år 2009 och år 2011. 
I samtliga 22 artiklar användes benämningen CSR, (b), men i två artiklar föredrog 
förespråkaren att använda CR, (c), samt att förespråkaren i en artikel använde benämningen 
CSHR, (f) i ett försök att kombinera CSR med Human resource management. CSR förekom i 
titeln, (d), i en artikel år 2011 (kolumn benämning). 
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Då designegenskaperna avtog i omfång ökade istället förekomsten av problemretorik och 
lösningsretorik. Problemretorik som diskuterar ett problem, (a), förekom i åtta artiklar, där 
fyra är under år 2012 (kolumn problemretorik). Kvasi-teori, (d), använde förespråkaren i en 
artikel under år 2010. En förespråkare angav en händelse, (e) som utgångspunkt i en artikel 
som behandlade CSR-konceptet.  

Lösningsretorik som anger CSR-konceptet som lösning på ett problem eller som 
måluppfyllelse, (c), förekom i 16 artiklar, där fem artiklar förekom år 2012 (kolumn 
lösningsretorik). Även beskrivning, (a) av CSR-konceptet eller CSR-arbetet förekom i fem 
artiklar under år 2012 och i tio artiklar totalt under åren. I fyra artiklar angav förespråkaren 
CSR-konceptet som problemfritt och universellt applicerbart, (e). 
Bandwagon-retorik som refererar till prestigefyllda företag, (a), samt utmärkelser, (c) 
förekom i fyra artiklar. I en artikel hänvisades det till omfattning, (b), och i två artiklar 
refererades det till böcker, (e), i ett försök att legitimera konceptet. 
Tabell 12 Design och retorik i distributören Personal och ledarskap 

Personal 
och 
ledarskap 

Antal Design Benämning Problem Lösning Band-
wagon 

2009 5 4a, 2c, 2d, 2e, 
1f, 2h, 2hl, 

1k, 1m 

5b + 1c 2a 2a, 4c, 1e 2a, 1b 

2010 3 2a, 2b, 2c, 2e, 
2d, 2f 

3b + 1c 1a, 1d 2a, 3c, 3e  2e 

2011 6 1a, 1c, 1d, 1f, 
1hl, 1i, 1k 

6b + 1d + 
CSHRf 

1a, 1e 1a, 4c 1a, 1ac 

2012 8 0 8b + 1d 4a 5a, 5c 0 
Totalt 22 7a, 2b, 5c, 3d, 

4e, 4f, 2h, 
3hl, 1i, 2k, 
1m 

22b + 2c +1d 
+CSHRf 

8a, 1d, 1e 10a, 16c, 4e 3a, 1b, 
1ac, 2e 

4.4.4 Design och retorik i Passion for business 
Som tabell 13 (kolumn designegenskaper) visar förekom designegenskaper, (a), i tolv artiklar, 
varav sju stycken förekom under 2010. Därefter avtog designegenskaperna de två följande 
åren. Vanligast förekommande var sociala, (d), designegenskaper som förekom i elva artiklar. 
Därefter förekom arbetsförhållanden i nio artiklar, varav produktionsvillkor, (h), i åtta artiklar 
och värderingar, (hl), i en artikel. Fem artiklar tar upp mänskliga rättigheter, (g) som 
egenskap tillhörande CSR-konceptet, vilket utgör en hög andel på 28 procent jämfört med vad 
andra distributörer gjorde. Anmärkningsvärt är att ekologiska, (f) egenskaper inte framställdes 
som designegenskap i hög utsträckning, utan förekom enbart i tre artiklar. 

I samtliga 18 artiklar använde förespråkaren CSR som benämning, (b) och i en artikel år 2010 
fanns CSR i titeln, (d). Problemretorik användes marginellt (kolumn problemretorik). Artiklar 
där ett problem, (a), diskuteras identifierades i två artiklar, där båda var under år 2010. En 
artikel diskuterade ett hot, (b) och en artikel hade utgångspunkt i en händelse, (d). 
Lösningsretorik var istället framträdande, där CSR som lösning på ett problem, (c) 
identifierades i 14 artiklar (kolumn lösningsretorik). Beskrivning, (a), av CSR-arbete eller 
CSR-koncept förekom i fem artiklar och i en artikel från 2010 framställde förespråkaren CSR 
som problemfritt och universellt applicerbart, (e). Inom bandwagon-retoriken refererade en 
artikel till böcker, (e) och fyra artiklar hänvisar till prestigefyllda företag, (a) eller 
framgångsföretag som fått utmärkelser, (c).  
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Tabell 13 Design och retorik i distributören Passion for business 
Passion 
for 
business 
 

Antal Design Benämning Problem Lösnings Band-
wagon 

2010 8 7a, 1c, 6d, 
1f, 3g, 3h, 

1hl, 1j 

8b + 1d 2a 2a, 6c, 1e 0 

2011 5 2a, 2d, 1g, 
2h 

5b 1b, 1e 1a, 5c 1a, 2ac 

2012 5 3a, 2c, 3d, 
2f, 1g, 3h, 1j  

5b 0 2a, 3c 1a, 1e 

Total 18 12a, 3c, 11d, 
3f, 5g, 8h, 

1hl, 2j 

18b + 1d 2a, 1b, 1e 5a, 14c, 1e 2a, 2ac, 1e 

4.4.5 Design och retorik i Privata affärer 
Som tabell 14 (kolumn designegenskaper) visar förekom designegenskaper, (a) i 16 artiklar 
och ekologiska, (f), egenskaper var vanligast förekommande 13 artiklar, följt av sociala, (d), i 
tolv och ekonomiska, (e), i elva artiklar. Fem artiklar innehöll samtliga övergripande 
designegenskaper, (b), och etik, (c), återfanns i sju artiklar. Förekomsten av designegenskaper 
var som högt under 2008 och återfanns i åtta av nio artiklar. Miljöfrågor, (i) som 
designegenskap till CSR-konceptet redogjordes för i nio artiklar och var den mest frekventa 
av de underordnade designegenskaperna. Därefter var det arbetsförhållanden, där 
produktionsvillkor, (h), stod för fyra och värderingar, (hl), för en artikel. 
En artikel refererade till CSR i praktiken, (e) som benämning och resterande 22 artiklar 
använde benämningen CSR, (b), för konceptet. Inga artiklar hade CSR i titeln.  
Problemretoriken (kolumn problemretorik) skiljer sig från övriga distributörer då majoriteten 
av artiklar som använde problemretorik tog avstamp i en händelse, (e). Två förespråkare 
använde problemretorik där de diskuterade ett problem, (a), och i en artikel förekom kvasi-
teori, (d).  
Lösningsretorik i form av måluppfyllelse, effekt eller problemlösning, (c), förekom i 15 
artiklar med jämn distribution i relation med antalet artiklar som förekom per år. Därefter 
förekom lösningsretorik som visade på konceptets kapacitet genom beskrivning, (a) i nio 
artiklar. I tre artiklar framställdes CSR-konceptet som universellt applicerbart, (e). 
Inom Bandwagon-retoriken hänvisade åtta artiklar till framgångsexempel via prestigefyllda 
företag, (a) (tre stycken) och utmärkelser, (c) (fem stycken). I två artiklar hänvisades till 
omfattningen, (b) användare av CSR-konceptet. Dessa var under 2009 och 2010. I en artikel 
refererades det till böcker, (e). År 2007 förekom CSR-konceptet som benämning men artikeln 
saknade värde. 
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Tabell 14 Design och retorik i distributören Privata affärer 
Privata 
affärer 

Antal Design Benämning Problem Lösning Bandwagon 

2007 1 0 1b 0 0 0 
2008 9 8a, 1b, 2c, 6d, 

4e, 5f, 3g, 3h, 3i,   
8b + 1e 1a, 4e 4a, 5c, 2e 2a, 2ac, 1e 

2009 8 4a, 1b, 2c, 2d, 
3e, 4f, 4i,  

8b 1a, 1d, 5e 2a, 6c, 1e 1a, 1b, 1ac, 

2010 1 1a, 1b, 1c, 1d, 
1e, 1f 

1b 1e 0 1b 

2011 4 3a, 2b, 2c, 3d, 
3e, 3f, 1h, 1hl, 

2i, 1j 

3b 3e 3a, 4c 2ac 

2012 0 0 0 0 0 0 
Totalt 23 16a, 5b, 7c, 12d, 

11e, 13f, 3g, 4h, 
1hl, 9i, 1j 

22b + 1e 2a, 1d, 13e 9a, 15c, 3e 3a, 2b, 5ac, 1e 

4.4.6 Design och retorik i Chef 
Designegenskaper, (a) förekom i 22 artiklar av 30 artiklar, vilket illustreras i tabell 15 
(kolumn designegenskaper). Vanligast förekommande var sociala, (d) och ekologiska, (f) 
designegenskaper som förekom i 15 artiklar. Enbart två artiklar tog upp samtliga överordnade 
designegenskaper, (b) i samma artikel. Ekonomiska, (e), designegenskaper förekom i 13 
artiklar, och etik, (c) präglade sju artiklar. Av de underordnade designegenskaperna förekom 
arbetsvillkor i tio artiklar i form av produktionsvillkor, (h), och värderingar, (hl) med åtta 
respektive två artiklar. Miljöfrågor, (i) var näst vanligast och förekom i nio artiklar. Fem 
artiklar tog upp mänskliga rättigheter, (g) som designegenskap tillhörande CSR-konceptet.  

Benämningen CSR förekom i titeln, (d) på två artiklar och benämningen CSR, (b), förekom 
totalt i 29 artiklar. En artikel refererade till CSR i praktiken, (e).  
Problemretoriken tog avstamp i att problem, (a) diskuterades i sex artiklar, följt av fem 
artiklar där CSR introducerades med kvasi-teori, (d) respektive fem artiklar som hade 
utgångspunkt i en händelse, (e).  
Lösningsretorik var det vanligaste förekommande retoriska elementet i Chef (kolumn 
lösningsretorik). Förespråkare angav för effekterna, (c), av CSR i 25 artiklar, följt av artiklar 
där beskrivningar, (a) gavs i tolv artiklar. Därefter framställdes CSR som universellt 
applicerbart och problemfritt, (e) i elva artiklar, vilket är den högsta noteringen för detta mått 
tillsammans med Veckans affärer som också hade elva artiklar där CSR framställdes som 
problemfritt. 
Inom Bandwagon-retoriken hänvisade förespråkaren till prestigefyllda företag, (a) i sex 
artiklar och i två artiklar hänvisades det till omfattning (b). Alla dessa var under år 2008. 
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Tabell 15 Design och retorik i distributören Chef 
Chef Antal Design Benämning Problem Lösning Bandwagon 

2007 1 1a, 1d, 1f 1b 1a 1a, 1c 0 
2008 25 19a, 2b, 6c, 12d, 

13e, 14f, 5g, 7h, 2hl, 
9i, 1j 

24b + 2d, 1e 4a, 2b, 5d, 
3e 

11a, 22c, 
9e 

6a, 2b 

2009 0 0 0 0 0 0 
2010 1 1a, 1c, 1d 1b 1a 0 0 
2011 1 1a, 1d, 1h 1b 1e 0 0 
2012 2 0 2b 1e 2c, 2e 0 

Totalt 30 22a, 2b, 7c, 15d, 
13e, 15f, 5g, 8h, 2hl, 

9i, 1j 

29b, 1e + 2d 6a, 2b, 5d, 
5e 

12a, 25c, 
11e 

6a, 2b 

4.4.7 Design och retorik i Chefstidningen 
Som illustreras i tabell 16 (kolumn designegenskaper) förekom designegenskaper, (a) i nio 
artiklar och i två artiklar redogjordes för samtliga övergripande designegenskaper, (b). 
Vanligaste designegenskapen var ekologiska, (f) egenskaper, vilken förekom i sju artiklar. I 
fyra artiklar redogjordes det för sociala, (d) egenskaper och ekonomiska, (e) egenskaper 
förekom i två artiklar. Etik, (c) präglade fyra artiklar. 

I tabell 16 (kolumn benämning) kan utläsas att samtliga förespråkare använde benämningen 
CSR, (b), men en föredrog benämningen CR, (c). I tre artiklars titlar, (d) förekom CSR som 
benämning.  
Problemretorik i Chefstidningen kan utläsas i tabell 16 (kolumn problemretorik) och skedde 
främst i form av utgångspunkt i ett problem, (a) med förekomst i sju artiklar. Därefter 
förekom problemretorik med utgångspunkt i ett hot, (b) och en händelse, (e) i en artikel 
vardera.  
Lösningsretorik (kolumn lösningsretorik) användes främst i form av effekter, (c) av CSR och 
förekom i åtta artiklar. Detta skedde under samtliga år. Därefter förekom beskrivning, (a) av 
CSR i sju artiklar. Även denna var jämnt fördelad över åren.  

Inom bandwagon-retoriken (kolumn bandwagon-retorik) refererade tre artiklar till 
prestigefyllda företag, (a) och hänvisning till företag som fått utmärkelser, (c) skedde i en 
artikel. Därefter hänvisades det i tre artiklar till omfattning användare, (b) och en artikel 
refererade till böcker, (e). 
Tabell 16 Design och retorik i distributören Chefstidningen 

Chefstid
-ningen 

Antal Design Benämning Problem Lösning Band-
wagon 

2009 1 0 1b 0 1a, 1c 0 
2010 9 7a, 2b, 4c, 2d, 2e, 

5f, 2g, 1h, 2hl, 2i, 
9b + 3d 6a, 1b 4a, 4c 3a, 2b, 1e 

2011 0 0 0 0 0 0 
2012 3 2a, 1c, 2d, 2f, 1g, 

1hl  
3b + 1c 1a, 1e 2a, 3c 1b, 1ac 

Totalt 13 9a, 2b, 4c, 4d, 2e, 
7f, 3g, 1h, 3hl, 2i 

13b +1c, 3d 7a, 1b, 1e 7a, 8c 3a, 3b, 
1ac, 1e 

4.4.8 Design och retorik i Jusektidningen 
Som tabell 17 (kolumn designegenskaper) visar förekom designegenskaper, (a) i fem artiklar 
och endast en tog upp samtliga övergripande egenskaper, (b). Sociala, (d) egenskaper var 
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vanligast förekommande och förekom i fyra artiklar. Ekonomiska, (e) egenskaper förekom i 
tre artiklar, ekologiska, (f) i två artiklar och etik, (c) återfanns i tre artiklar. Enbart 
produktionsvillkor, (h) förekom av de underordnade designegenskaperna, vilket var i en 
artikel.  
Alla förespråkare valde att använda benämningen CSR, (b), vilket illustreras i tabell 17 
(kolumn benämning). I problemretoriken (kolumn problemretorik) tog fyra artiklar 
utgångspunkt i ett problem, (a) och två artiklar i ett hot, (b). Inom lösningsretoriken 
framställdes CSR-konceptet som en lösning på ett problem, (c) i nio artiklar och två artiklar 
beskrev CSR, (a). I fyra artiklar inom bandwagon-retorik (kolumn bandwagon-retorik) 
hänvisades det till omfattning, (b) av tillämpande och en artikel hänvisade till prestigefyllda 
företag, (a). 
Tabell 17 Design och retorik i distributören Jusektidningen 

Jusek- 
tidningen 

Antal Design Benämning Problem Lösning Bandwagon 

2006 3 0 3b 0 3c 1a, 1b 
2007 2 1a, 1c, 1d 2b 1a 0 1b 
2008 2 2a, 1c, 1d, 1e, 

1h 
2b 2a, 1b 2c 1b 

2009 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 
2011 5 2a, 1b, 1c, 2d, 

2e, 2f, 
5b 1a, 1b 2a, 4c 1b 

Totalt 12 5a, 1b, 3c, 4d, 
3e, 2f, 1h,  

12b 4a, 2b, 2a, 9c 1a, 4b 

4.4.9 Design och retorik i Entreprenör 
Som tabell 18 (kolumn designegenskaper) visar förekom designegenskaper, (a) i två artiklar. 
Av dessa förekom sociala, (d) egenskaper två artiklar och av ekologiska, (f) egenskaper i en 
artikel. Etik, (c) fanns med i en artikel. En artikel från år 2011 var negativ och innehöll därför 
inga retoriska element. Även artikeln från 2009 var negativ, men denna innehöll inga 
designegenskaper. Retoriken kan inte kodas för någon av de negativa artiklarna eftersom de 
inte förespråkar CSR-konceptet. 
Alla förespråkare använde benämningen CSR, (b) och i en artikel förekom CSR i titeln, (d). 
Problemretorik (kolumn problemretorik) förekom i två artiklar, en under 2011 med 
utgångspunkt i ett hot, (b) och en under 2010, där ett problem, (a) diskuterades. Endast 
förespråkare i en artikel använde lösningsretorik (kolumn lösningsretorik) i CSR-konceptets 
framställning, genom att komma med en lösning på ett problem, (c) och genom att framställa 
CSR som problemfritt och universellt applicerbart, (e). Bandwagon-retorik (kolumn 
bandwagon-retorik) förekom i två artiklar genom hänvisning till prestigefyllda företag, (a) 
under åren 2011 och 2010. I artikeln från 2010 hänvisades också till omfattning, (b) av 
användare.  
Tabell 18 Design och retorik i distributören Entreprenör 

Entreprenör Antal Design Benämning Problem Lösning Bandwagon 
2009 1 0 1b 0 0 0 
2010 1 0 1b 1a  1a, 1b 
2011 3 2a, 1c, 2d, 1f 3b + 1d 1b 1c, 1e 1a 

Totalt 5 2a, 1c, 2d, 1f 5b + 1d 1b, 1a 1c, 1e 2a, 1b 
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4.4.10 Design och retorik i Position 
Som tabell 19 (kolumn designegenskaper) visar förekom designegenskaper, (a) enbart i en 
artikel och då med sociala, (d) och ekologiska, (f) egenskaper.  

Samtliga artiklars förespråkare använde benämningen CSR, (b) (kolumn benämning) och 
problemretorik förekom i tre artiklar, men med utgångspunkt i olika sorters problemretorik. 
Två artiklar hade utgångspunkt i ett problem, (a), en artikel genom att ett hot, (b) diskuterades 
och en artikel tog avstamp i en händelse, (d). Istället var det lösningsretorik (kolumn 
lösningsretorik) som var vanligast förekommande, med beskrivning av CSR, (a) i två artiklar, 
lösning på ett problem, (c) i tre artiklar och framställning av konceptet som problemfritt, (e) i 
en artikel. I en av de fyra relevanta artiklarna använde förespråkaren sig av bandwagon-
retorik och då i form av hänvisning till omfattning användare, (b) av CSR i praktiken, (e), 
(kolumn bandwagon-retorik). 
Tabell 19 Design och retorik i distributören Position 

Position Antal Design Benämning Problem Lösning Bandwagon 

2010 1 0 b 1e 0 0 
2011 1 a, d, f b 1a, 1b 1c, 1e 1b 
2012 2 0 2b 1a 2a, 2c  

Totalt 4 1a, 1d, 1f 4b 2a, 1b, 1e 2a, 3c, 1e 1b 

4.5 Förespråkare)för)CSREkonceptet)
Som tabell 20 illustrerar var förespråkare tillhörande näringslivet den överläget största 
förespråkargruppen. Dessa förespråkare tog upp 55 procent av utrymmet i artiklarna som 
behandlar CSR. Det främsta temat för näringslivets förespråkare utgörs av strategi och 
artiklarna kategoriseras som detta i 57 procent. Därefter präglades artiklarna som hade 
förespråkare från näringslivet av filantropi och utgörs av 22 procent. Därpå delade HR och 
reglering tredje platsen med en procentsats på sju procent. Övriga teman förekom inte i hög 
utsträckning då näringslivet var förespråkare, samt att inga negativa artiklar identifierades. 
Journalister/media tar upp 26 procent av alla identifierade förespråkare för CSR-konceptet, 
vilket kan utläsas i tabell 20. Precis som kategorin innan var strategi vanligast förekommande 
med 49 procent. Därefter var filantropi och HR mest frekvent med tolv procent, följt av 
reglering och trend med tio procent. Politik och whitewash var minst frekvent och negativa 
artiklar förekom i tre procent av artiklarna. Dessa var i kombination med reglering, trend och 
whitewash.  
Som tabell 20 illustrerar förekom förespråkare från ideella organisationer i åtta procent av 
artiklarna och även inom denna förespråkargrupp var strategi vanligast förekommande med 
en procentsats på 45 procent. Näst vanligast var filantropi som präglade 24 procent av 
artiklarna. Därefter förekom de övriga temana endast i en och två artiklar från denna 
förespråkargrupp. En artikel tolkades som negativ och den var i kombination med whitewash.  

Även akademiker hade strategi som tema för CSR-konceptet i artiklarna, vilket visas i tabell 
20. Dock tog denna förespråkargrupp enbart upp fem procent av alla förespråkare. Politik och 
whitewash delade platsen för det näst frekventa temat med 16 procent vardera. Därefter kom 
filantropi och trend med elva procent vardera. HR och reglering förekom som tema enbart i en 
artikel vardera, vilket utgör för fem procent.  
Tabell 20 visar att förespråkare från den offentliga sektorn endast tog upp fyra procent av alla 
artiklarna men även bland dessa förespråkare var strategi vanligast förekommande. Dock 
skiljde det enbart två artiklar mellan strategi och de näst vanligaste temana, filantropi och 
reglering. Strategi tog upp 40 procent och filantropi och reglering tog upp 27 procent vardera. 
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En förespråkare från offentlig sektor förespråkade CSR i en artikel som kategoriserats som 
politik, vilket utgör sju procent. 
Två procent av alla förespråkare var okända och det kan utläsas i tabell 20. Dessa artiklar var 
kategoriserade som strategi, samt två stycken negativa i kombination med reglering. 
Negativa artiklar för förespråkare som går under kategorin Journalist/media var i kombination 
med reglering, trend och whitewash. Förespråkare för ideella organisationer var positiva till 
CSR-konceptet förutom i en artikel och då var kombinationen med whitewash. För okända 
förespråkare var båda kombinationerna av de negativa artiklarna med temat reglering. 
Tabell 20 Förespråkargrupp i relation till tema 

 Näringsliv Media Ideell 
organisation 

Akademiker Offentlig 
sektor 

Okänd 

Strategi 112/199 

57 % 

47/96 

49 % 

13/29 

45 % 

7/19 

37 % 

6/15 

40 % 

5/7 

71 % 

Filantropi 44/199 

22 % 

11/96 

12 % 

7/29 

24 % 

2/19 

11 % 

4/15 

27 % 

0 

HR 12/199 

6 % 

11/96 

12 % 

2/29 

7 % 

1/19 

5 % 

0 0 

Reglering 13/199 

7 % 

9/96 

10 % 

1/29 

4 % 

1/19 

5 % 

4/15 

27 % 

2/7 

29 % 

Politik 13/199 

7 % 

6/96 

6 % 

2/29 

7 % 

3/19 

16 % 

1/15 

7 % 

0 

Trend 4/199 

2 % 

10/96 

10 % 

2/29 

7 % 

2/19 

11 % 

0 0 

Whitewash 1/199 

1 % 

2/96 

2 % 

2/29 

7 % 

3/19 

16 % 

0 0 

Negativ 0 3/96 

3 % 

1/29 

4 % 

0 0 2/7 

 

Antal 199/365 

55 % 

96/365 

26 % 

29/365 

8 % 

19/365 

5 % 

15/365 

4 % 

7/365 

2 % 

4.6 Studiens)huvudresultat)
• Utbudet av artiklar i svensk populärmanagementpress som behandlar CSR-konceptet 

ökar över tid, såväl som antalet distributörer.  
• Förekomsten av designegenskaper i CSR-artiklar förekommande i svensk 

populärmanagementpress avtar över tid i motsats till den ökande utbudskurvan. 
• Olika designegenskapers förekomst varierar över tid i artiklar som behandlar CSR. De 

sociala designegenskaperna är vanligast förekommande, följt av ekologiska 
designegenskaper och ekonomiska designegenskaper. Andelen designegenskaper 
präglade av etik varierar över tid. 

• Produktionsförhållanden som designegenskap avtar över tid, samtidigt som 
värderingar som designegenskap ökar. Antikorruption och mänskliga rättigheter ökar 
över tid, samtidigt som miljöfrågor som designegenskap avtar.  
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• Det förekommer att förespråkare föreslår employer branding till CSR-konceptets 
designegenskaper och vill kombinera två skilda managementkoncept (HRM och CSR) 
till ett nytt koncept, samt benämna det CSHR. 

• Förekomsten av retoriska element är mer frekvent än förekomsten av 
designegenskaper. CSR är den vanligaste benämningen på konceptet och förekommer 
i artiklarnas titel i sju procent. Svenska översättningar görs som kopplas till ansvar. 

• Problemretorik som tar avstamp i ett problem är vanligast förekommande och artiklar 
med hot som utgångspunkt ökar över tid från dess första notering år 2008. Tjugo olika 
sorters problem och hot framställs för att introducera CSR-konceptet. 

• CSR-konceptet framställs genom åtta olika arbetssätt eller beskrivningar. 
Lösningsretorik där effekterna av CSR-konceptet framställs i högre utsträckning än 
beskrivningar. CSR-konceptet framställs leda till fyra olika effekter. Hur företagen 
kan skapa trovärdighet i CSR-arbetet är framträdande i retoriken för konceptet istället 
för om CSR ska implementeras. Samtidigt framkommer det att CSR-arbetet ska ske 
frivilligt.  

• Förespråkare refererar till framgångsexempel i form av prestigefyllda företag eller 
företag som fått utmärkelser i syfte att legitimera CSR-konceptet i högre grad än 
hänvisning till omfattning av användare. Noterbart är att ingen hänvisning sker till 
vetenskaplig forskning. 

• Förespråkare från näringslivet är den mest frekventa förespråkargruppen och utgör 55 
procent av alla identifierade förespråkare. 

• Strategi är det vanligaste temat i förespråkarnas framställning av CSR-konceptet 
medan filantropi avtar över tid.  

 )
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5 Analys)
I kapitlet nedan diskuteras studiens huvudresultat och kopplingar görs till de teorier som 
finns presenterade i uppsatsens teoretiska referensram.  

5.1 Betydelsen)av)populärmanagementpress)för)CSREkonceptet)
Resultatet visar att CSR-konceptet distribueras i hög utsträckning och av många olika 
distributörer i svensk populärmanagementpress. Utbudet av artiklar ökar över tid och så gör 
även antalet distributörer som behandlar CSR-konceptet. Denna höga distribution tyder på ett 
ökat engagemang och indikerar ett framgångsrikt och institutionaliserat koncept. CSR-
konceptet kan därmed få legitimitet av dess förekomst i populärmanagementpress. Detta 
resonemang är i linje med Mazza och Alvarez (2000). CSR-konceptets framgång i 
föreliggande studie kan därmed mätas via utbudet, vilket styrks Abrahamson (1991), samt 
Røvik (2000). Detta innebär att den höga distributionen tyder på att CSR-konceptet är ett 
institutionaliserat och legitimt koncept. 

Vidare framgick att distributörerna inte skiljer sig nämnvärt i framställningen av CSR-
konceptet, trots att det i vissa fall kunde urskiljas skillnader beroende på vilken publik de var 
riktade mot. Detta kan förklaras av att det är den allmänna opinionen som formar CSR-
konceptet och att det är de aktuella designegenskaperna som framställs. Detta resonemang 
styrks av Abrahamson (1991) och av Frankental et al. (2013). 
Resultatet visar att samtidigt som utbudet för CSR-konceptet ökar, avtar designegenskaper 
över tid. En förklaring till det är att CSR-konceptet är institutionaliserat i och med att färre 
designegenskaper förekommer finns det även mer utrymme för tolkning. Detta är i linje med 
att institutionaliserade koncept kännetecknas av att de bör kunna anpassas för att attrahera 
potentiella användare, vilket styrks av bland andra Røvik (2000) och Benders och Van Veen 
(2001). 

5.2 CSREkonceptets)designegenskaper)varierar)över)tid)
Resultatet visar att framställningen av CSR-konceptets designegenskaper varierar över tid i 
populärmanagementpress. Detta indikerar att konceptet är dynamiskt och kan anpassas till 
verksamheter som vill implementera CSR. En möjlig förklaring till att riktlinjerna lämnas så 
pass otydliga och att förespråkarna är tvetydiga i lösningsretoriken genom att förespråka 
integrering men inte uppge detaljer, är att konceptet ska vara universellt applicerbart. Detta 
resonemang är i linje med Røvik (2000) och Abrahamson (1996).  

Resultatet visar att de sociala designegenskaperna är mest framträdande, samt att de är stabilt 
förekommande över tid. Förekomsten av ekonomiska designegenskaper är också stabil över 
tid. Däremot tyder resultaten på att de ekologiska designegenskaperna avtar. Detta indikerar 
att förespråkarna tenderar ta upp de designegenskaper som bedöms relevanta för att attrahera 
chefer och ledare. Detta styrks av Bjørnenak och Olson (1999) samt Grafström och Windell 
(2011). En annan förklaring kan vara att det beror på konjunkturläget och vad förespråkarna 
för tillfället anser aktuellt (jämför Grafström och Windell, 2011). Ytterligare förklaring till 
variationen av designegenskaper i artiklar kan vara att det är förespråkares personliga 
tolkningar av konceptet som förmedlas (Tench et al., 2007). Denna bearbetning av 
managementkonceptet CSR är en viktig förutsättning för spridning eftersom 
managementkonceptets designegenskaper därmed modifieras i syfte att bli ett attraktivt och 
lättsålt koncept. Detta resonemang styrks av Røvik (2000). Detta är också i linje med resultat 
från tidigare studier där detta förfarande benämns selecting (Abrahamson, 1996; Ax och 
Bjørnenak, 2005; 2007; Sahlin-Andersson, 2006; Grafström och Windell, 2011).  
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En annan förklaring till variationen av designegenskaper över tid är begreppsförvirringen och 
bristen på riktlinjer för CSR-konceptet. Det kan förklaras av att CSR-konceptet bygger på 
etik, subjektiva föreställningar om rätt och fel (Schwartz och Carroll, 2003). 
Tolkningsutrymmet för CSR-konceptet kan därmed vara av nytta för företagen eftersom det 
då ges möjlighet att vara flexibla med riktlinjerna för CSR-arbetet för att kunna anpassa CSR 
till verksamheten. Detta styrks av EU-kommissionen (2011) och Benders och Van Veen 
(2001) som dokumenterade fenomenet. En ytterligare förklaring till varför det varierar i 
designegenskaper beror på vem förespråkarna riktar sig till eftersom deras publik kan skilja 
sig åt vilket återspeglas hos distributörerna (Rüling, 2005). 

Resultaten visar att arbetsvillkor är framträdande, där produktionsvillkoren avtar över tid till 
fördel för värderingar. Designegenskapernas fokus förändras från de globala 
produktionsvillkoren till det som efterfrågas på den lokala marknaden där företagen opererar. 
En anledning kan vara att det i hög grad efterfrågas bland medarbetarna och finansiärerna och 
att företag som främst har donationer som CSR-arbete förlorar en viktig konkurrensfördel. 
Detta förklarar vikten av att CSR måste integreras i verksamheten för att få genomslag och 
trovärdighet. Detta resonemang kan jämföras med Frostenson et al (2013). En annan 
anledning kan vara att begreppsförvirringen avtar och därmed blir konceptets framställning 
till samhället tydligare. En förklaring till detta kan vara att CSR utvecklas från att enbart 
handla om leverantörer till att även inkludera designegenskaper på hemmaplan. Enligt Matten 
och Moon (2004) har delvis nationella skillnader givit upphov till att CSR-konceptet är 
svårdefinierat eftersom lagkraven varit olika beroende på var företagen verkat. Det kan alltså 
anses märkligt att fokus i svenska artiklar ligger på lokala arbetsförhållanden till nackdel för 
globala produktionsförhållanden. Oavsett vilken förklaring kan paralleller dras till att CSR-
koncept tenderar att diversifieras över tid. Detta resonemang styrks av Bjørnenak och Olson 
(1999). En tredje förklaring är att det beror på vilka förespråkare som ges utrymme och vilken 
branschtillhörighet de kommer ifrån (Tench et al., 2007). 
Resultaten uppvisar att även mänskliga rättigheter som designegenskap ökar över tid. En 
förklaring till detta är att Veckans affärer hade hög distribution artiklar under det senaste året 
med en problemretorik som tog avstamp i skräckexempel, där svenska företag bedrivit 
verksamhet i länder med diktatur. Oavsett anledning bör mänskliga rättigheter även vara en 
legitim designegenskap för CSR-konceptet i och med förekomsten i populärmanagementpress 
och förespråkarnas höga distribution. Detta är i linje med Mazza och Alvarez (2000) och 
Tench et al (2007). Detta kan även styrkas med att det är de aktuella CSR-frågorna som 
behandlas (Grafström och Windell, 2011). 
Vidare visar resultatet att förespråkare vill tillföra employer branding som designegenskap till 
CSR-konceptet, samt kombinera två skilda managementkoncept (HRM och CSR) till ett nytt 
koncept. En förklaring till detta kan vara att förespråkare för CSR-konceptet försöker göra 
konceptet mer lockande i och med att differentiera konceptet så det passar till dem konceptet 
ämnas nå (Abrahamson, 1996; Bjørnenak och Olsson, 1999; Benders och Van Veen, 2001; 
Ax och Bjørnenak, 2005; 2007). Detta är möjligt eftersom CSR-konceptet präglas av 
osäkerhet och saknar tydliga riktlinjer. Därigenom utnyttjar utbudssidans förespråkare och 
distributörer tolkningsutrymmet som är identifierat av Benders och Van Veen (2001). Detta 
resonemang styrks av Bjørnenak och Olson (1999).  

5.3 Retorik)för)CSREkonceptet)varierar)marginellt)över)tid)
Resultatet indikerar att förespråkare använder retorik i större utsträckning än 
designegenskaper i syfte att framställa konceptet som lockande för chefer och ledare. Retorik 
tar upp störst plats och kan därmed anses avgörande för konceptets genombrott. Detta är i 
enlighet med Abrahamson (1996) och Røvik (2000; 2008).  
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5.3.1 CSR som benämning 
Resultaten indikerar att CSR som benämning fått genomslag, även om svenska översättningar 
kopplade till ansvar förekommer i samband med benämningen CSR. En förklaring till det är 
att CSR ses som den allmänt vedertagna benämningen för CSR-konceptet. I och med den 
marginella variationen av benämningar för CSR-konceptet, kan benämningen CSR anses 
validera konceptet. En förklaring är att förespråkare tenderar att använda konceptens 
benämning för att legitimera konceptet, samt attrahera chefer och ledare. Detta får stöd av 
Birkinshaw et al (2008). Trots att Birkinshaw et al (2008) menar att konceptets benämning 
tenderar modifieras för att attrahera, har en benämning lyckats rotas som ger legitimitet till 
konceptet. Därtill skriver inte förespråkarna alltid ut benämningen utan använder akronymen 
CSR, vilket även det indikerar att CSR är ett allmänt vedertaget koncept. 

Resultaten visar att CSR som benämning inte förekommer i hög utsträckning i artiklarnas 
titel. En hög förekomst i titlarna skulle enligt Rüling (2005) styrka att det är ett utbrett 
koncept. I detta fall finns inget tydligt samband mellan väl utbrett koncept och benämningen i 
artikelns titel. Trots denna avvikelse från litteraturen indikerar förekomsten av benämningen i 
titlarna att CSR kan anses som ett väletablerat koncept med stor bredd eftersom CSR främst 
är en akronym på ett engelskspråkigt koncept i svensk populärmanagementpress.  

5.3.2 CSR-konceptet efterfrågas av företags intressenter 
Resultaten visar att diskussion av problem förekommer i 29 procent av artiklarna och de 
problem som framställs är att det är en trend, whitewash, diskriminering, att CSR används 
som marknadsföring, att CSR inte är integrerat i verksamheten, att CSR efterfrågas av 
intressenter, att lönsamhet korrumperar CSR, att medarbetare efterfrågar CSR, egoism, och att 
det finns en allmän opinion för CSR. En förklaring till att problemretoriken kopplas till dessa 
problem är att de aktuella CSR-frågorna för närvarande är hur CSR-arbetet bör utföras och 
vad som ska ingå (Frostenson et al., 2013). Detta indikerar att CSR-konceptet kan användas 
till många olika användningsområden eftersom CSR inte bara är ett medel att uppnå 
hållbarhet utan även ett medel för att uppnå långsiktig lönsamhet, samt attrahera rätt personal. 
Detta resonemang styrks av Sahlin-Andersson (2006), Grafström och Windell (2011), samt 
Frostenson et al (2013). Denna mångsidighet och tvetydighet är i linje med hur 
managementkoncept bör vara utformade enligt Benders och Van Veen (2001). En förklaring 
kan därmed vara att CSR-konceptet framställs nebulöst med frivilliga och anpassningsbara 
riktlinjer i syfte att öka ansvarstagandet, vilket styrks av EU-kommissionen (2011). 

Resultaten visar att artiklar med utgångspunkt i ett hot ökar över tid. Skatteplanering, klimat 
hotet, skräckexempel på företag, kvinnors situation i utvecklingsländer, svält och barnarbete, 
riska att tappa marknadsandelar, företagens överlevnad om non-adoption, betyg i CSR-arbete, 
utslängd från etisk fond, och att korruptionen ökar framställs som hot. En förklaring till detta 
är att dramatisering kan vara ett gynnsamt sätt till CSR-konceptets framgång (Abrahamsson, 
1996; Abrahamson och Fairchild, 1999; Mazza och Alvarez, 2000; Røvik 2000; 2008). 

Resultaten indikerar att problemretorik som tar avstamp i en händelse ökar över tid. En 
förklaring till det är att vissa distributörer hade en högre frekvens av problemretorik med 
utgångspunkt i kvasi-teori och händelser på grund av deras publik. Resultaten tyder på att de 
distributörer som är mer inriktade till affärer är mer benägna att ta avstamp i händelser och 
kvasi-teori, jämfört med distributörer riktade mot management (Rüling, 2005). 
Både problemen och hoten kan kopplas till rationella beslut om vad som bör undvikas för att 
inte tappa trovärdighet och därmed lönsamhet. Företagets överlevnad står därmed i fokus. 
Detta är också i linje med Rogers (1995), Abrahamsson (1996) och Frankental (2001). 
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5.3.3 CSR-konceptet som rationell lösning 
Resultaten indikerar att effekterna av CSR tar upp mest plats gällande lösningsretoriken. En 
förklaring är att förespråkare använder retorik som betonar att implementering kan åtgärda ett 
påvisat problem. Detta är i linje med Abrahamson och Fairchild (1999). Vidare indikerar 
resultaten att förespråkarna försöker sälja in CSR genom att främst visa på kopplingen mellan 
ansvar, ett gediget CSR-arbete som är integrerat i verksamheten och ett företags lönsamhet, 
både på kort och på lång sikt. En förklaring till detta är att förespråkarna uppmärksammat 
signaler från sociopsykologiska och teknoekonomiska krafter och agerar på dessa för att 
framstå som progressiva och inte som reaktionära. En förklaring till förespråkarnas beteende 
är att koncept adopteras på grund av att chefer och ledare vill framstå som legitima, rationella 
och ledande inom sin bransch och att de därmed framställer CSR-konceptet som lösning på 
det som efterfrågas. Detta styrks av Abrahamson (1996). Resultaten visar att det är 
affärsnyttan som betonas och att tyngdpunkten är på finansiella faktorer. En möjlig förklaring 
till varför de finansiella faktorerna betonas är att koncept med ideologisk prägel inte får 
genomslag förrän den ekonomiska vinningen förespråkas. Detta är i linje med Frankental 
(2001), Sahlin-Andersson (2006), samt Grafström och Windell (2011). Resultaten indikerar 
därmed att förespråkare kan anses betydande för spridningen av konceptet, eftersom den 
finansiella aspekten av CSR-konceptet förespråkas. Detta är i enlighet med Bjørnenak (1997). 
Resultatet visar även att näst efter framställning av effekterna följer beskrivningar i form av 
bland annat arbetssätt. Detta tyder på att de aktuella frågorna för tillfället är hur CSR ska 
integreras i verksamheten, samt hur CSR-arbetet bör styras, vilket är i linje med Frostenson et 
al (2013). Resultaten visar att svensk populärmanagementpress var tydlig med att integration 
av CSR i verksamheten var det lämpligaste medlet för hur lönsamhet kan uppnås. Utöver 
integration gav många artiklar riktlinjer och exempel på arbetssätt för att uppnå fördelarna av 
CSR. Detta skiljer mot Grafström och Windell (2011). Istället fann de vaga argument för det 
som kan vinnas med CSR, trots att stort fokus låg på effekterna.  
Resultaten tyder på att det inte finns tydliga regler som visar på prioritetsordning. Istället bör 
CSR enligt förespråkare vävas in i arbetet med att skapa regler och uppförandekoder i den 
egna verksamheten. Resultatet visar att den frivilliga aspekten nyttjas i retoriken för CSR-
konceptet för att framhålla att trovärdighet kan skapas på grund av att det måste komma 
inifrån och genomsyra hela verksamheten. Det betonas att CSR-arbetet ska anpassas efter 
organisationen. Detta ger direktiv för hur företag kan skapa ett trovärdigt CSR-arbete. Även 
detta indikerar att fokus är på effektiva variabler. Förespråkare för managementkonceptet är 
benägna att modifiera konceptet och utnyttja dess tolkningsutrymme. Det sker genom att 
uttrycka sin syn på CSR och sina normer för CSR-arbetet, vilket är i linje med tidigare 
forskning (Tench et al, 2007; Grafström och Windell, 2011). 

5.3.4 Framgångsexempel ges för att attrahera chefer och ledare 
Resultaten visar att förespråkare för CSR-konceptet främst hänvisar till framgångsexempel i 
form av prestigefyllda företag, samt företag som fått utmärkelser för sitt CSR-arbete. 
Hänvisning till omfattning användare varierade över tid enligt resultatet. Enligt Abrahamson 
och Fairchild (1999) tenderar hänvisning till omfattning användare öka över tid. Detta går 
emot föreliggande studies resultat. En förklaring till detta är att förespråkarna vill legitimera 
konceptet genom att hänvisa till framgångsexempel istället för till omfattning, eftersom CSR-
konceptet kan användas som whitewash och marknadsföring. Detta resonemang styrks av 
Sahlin-Andersson (2006) och Grafström och Windell (2011). 
I resultatet framkom även att inga förespråkare refererar till vetenskaplig forskning i syfte att 
legitimera CSR-konceptet. En förklaring till det kan vara att det är svårt att bevisa den 
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ekonomiska vinsten av CSR-arbetet, eftersom det är på lång sikt som arbetet förväntas ge 
avkastning. Grafström och Windell (2011) fann liknande resultat. 

5.4 Populärmanagementpress)som)arena)för)förespråkare)
Resultaten visar att förespråkare från näringslivet är den mest frekventa förespråkargruppen 
och utgör för 55 procent av förespråkarna, vilket kan jämföras med journalister som 
förekommer i 26 procent. Dessa siffror indikerar att populärmanagementpress ger utrymme 
för andra aktörer att framföra sina uppfattningar av CSR-konceptet. En förklaring till detta är 
att media inte enbart agerar passiv distributör av managementkoncept, utan även som en 
producerande arena där andra förespråkare för CSR-konceptet får utrymme att propagera för 
konceptets duglighet. Detta styrks av Abrahamson (1991), Mazza och Alvarez (2000) och 
Grafström och Windell (2011) som fann liknande resultat. 

5.4.1 Förespråkargrupper för CSR-konceptet 
Resultaten visar också att samtliga förespråkargrupper främst förespråkar CSR som präglas av 
strategi som tema. Detta pekar på att förespråkare väljer att betona det som de tror efterfrågas 
av chefer och ledare och som dessa anser viktiga för CSR-konceptets innehåll och skulle i så 
fall styrkas av att de försöker få CSR-konceptet att framstå som rationellt, vilket är i linje med 
Abrahamson (1996). En annan förklaring är att det är förespråkarnas egna tolkningar av 
konceptet som återspeglas i populärmanagementpressens artiklar. Denna förklaring styrks av 
Tench et al (2007). 

Förespråkare från näringslivet beskriver ofta arbetssätt i form av uppföljning, intern 
straffskatt, medarbetarnas delaktighet, en gemensam värdegrund, kommunikation, 
rapportering, integrera CSR i verksamheten, och rekrytera specialkompetens. Därefter 
redogörs för dess effekter i form av lönsamhet, stärkt varumärke, minskad resursanvändning 
och överlevnad. I och med detta har förespråkarna en chans att framstå som attraktiva för dess 
intressenter. På grund av detta marknadsför förespråkare sig själva med sitt eget CSR-arbete. 
Detta är i linje med (Sahlin-Andersson, 2006). EU-kommissionen (2011) styrker också 
beteendet eftersom finansiärer efterfrågar gediget CSR-arbete, vilket kan förklaras med 
koppling till effektiva variabler (Rogers, 1995; Abrahamson, 1996). 
I och med att ekonomisk vinning av CSR-konceptet förespråkas, snarare än ideologiska 
motiv, kan förespråkare anses spela en roll i spridningen av CSR, eftersom förespråkarna 
betonar de hårda delarna för att attrahera chefer och ledare till adoption. En förklaring till 
detta kan vara att koncept inte lockar till adoption förrän de rationella och effektiva 
variablerna betonas (Frankental, 2003; Porter och Kramer, 2006; Sahlin-Andersson, 2006; 
Grafström och Windell, 2011). 

5.4.2 Teman för CSR-konceptet 
Resultaten visade att förespråkarna främst lägger tyngdpunkten på strategi och att strategi 
tilltar samtidigt som filantropi avtar. Detta kan förklaras av att teknoekonomiska och 
sociopsykologiska krafter skapar behoven och det är dessa som ämnas bemötas av CSR-
konceptet. Detta resonemang är i linje med Abrahamson (1996). Det är därför naturligt att 
argumenten för CSR-konceptet är kopplat till dessa krafter i form av strategi och 
lönsamhetsfaktorer. Detta kan förklaras på två sätt. Det första är att förespråkarna redogör för 
sitt eget CSR-arbete och marknadsför sig själva i syfte att framstå som attraktiva för 
finansiärer och medarbetare och övriga intressenter. CSR kan därmed vara en 
konkurrensfördel för företagen. Detta kan kopplas till Porter och Kramer (2006). Tidigare 
studier har funnit liknande resultat som styrker förespråkarnas framställning av CSR-
konceptet (Sahlin-Andersson, 2006; Grafström och Windell, 2011). Ytterligare förklaring till 
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detta är att det är ett rationellt beteende att se till företagets överlevnad och 
konkurrensposition. EU (2011) styrker detta genom att hävda finansiärernas efterfrågan av 
implementering av CSR. Den andra förklaringen är att förespråkarna inser vikten av att 
betona de rationella och effektiva variablerna för att få genomslag med konceptet. Detta 
styrks av Abrahamson (1996) och kan kompletteras av Bjørnenaks (1997) iakttagelser att 
chefer och ledare adopterar koncept på grund av kontakt med förespråkare. Detta innebär att 
även om imitation och yttre påverkan förmår adoption, betonas de rationella variablerna.  

Vidare visar resultatet att debatten angående om CSR-konceptet ska ske frivilligt eller reglerat 
också ökar och då i bemärkelsen att reglerat innebär rapporteringar och redovisningar för att 
skapa möjligheter till jämförelser samt att undgå problemen med whitewash. En förklaring till 
det är att det efterfrågas av finansiärer som vill kunna jämföra företag över landsgränserna. En 
förklaring kan vara att finansiärer söker företag med trovärdigt CSR-arbete. Detta styrks av 
EU-kommissionen (2011). Resultatet visar att temat trend enbart förekommer i fem procent 
av artiklarna, vilket pekar på legitimitet till CSR-konceptet, eftersom koncept som förespråkas 
som trender kan få sin kapacitet ifrågasatt. Detta resonemang styrks av Benders och Van 
Veen (2001). Detta indikerar därför att CSR-konceptet får legitimitet från förespråkare och 
distributörer inom populärmanagementpress. 
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6 Slutsatser)
I detta avsnitt besvaras frågeställningen i uppsatsens inledande kapitel. Därefter redogörs för 
studiens bidrag till litteraturen, följt av praktiskt bidrag. Slutligen ges förslag till fortsatt 
forskning.  

6.1 Managementkonceptet)CSR)framställs)som)en)strategi)
CSR-konceptets ursprung är ideologiska antaganden om att företag ska bidra till samhället där 
det verkar. Den övervägande retoriken som används i svensk populärmanagementpress 
framställer CSR som strategi för verksamhetens ekonomiska mål, medan det filantropiska inte 
är lika framträdande. Därmed är det inte de ideologiska motiven som förmår adoption, vilket 
bidrar till att konceptet måste framställas med en annan vinkel. Det är därmed logiskt att 
framställa CSR som ett mer pragmatiskt koncept oavsett vilken publik förespråkarna och 
distributörerna vill nå. Detta återspeglas också i retoriken som används, eftersom 
problemretoriken tar utgångspunkt i flertalet olika problem, medan vinningen för företaget 
oftast framställs som finansiell. Detta indikerar ett koncept som är anpassningsbart och 
därmed förespråkas som en flexibel och allmängiltig lösning. 

6.2 Användningen)av)CSREkonceptets)design)och)retorik)
Designegenskaperna används i syfte att framställa CSR-konceptet som anpassningsbart för 
företagen. Variationen av designegenskaper kan därmed vara till konceptets fördel. Då en 
specifik fråga är aktuell i företagsvärlden kan en specifik designegenskap användas för att 
sälja konceptet. Detta ger möjlighet för CSR-konceptets förespråkare att använda de delar av 
konceptet som är mest attraktiva för tillfället och som kan kopplas till de aktuella 
samhällsfrågorna samt vad som är aktuellt på företagens agendor. Arbetsvillkoren förändras 
från att till mestadels handla om produktionsvillkor till att även innefatta värderingar. Detta 
tyder på att CSR-konceptet formas om i populärmanagementpress då förespråkare för 
konceptet använder designegenskaper genom att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. 
CSR-konceptet innefattar mer än enbart kontroll på leverantörsfabriker. Detta i sin tur betyder 
att CSR-konceptet kan appliceras på alla typer av organisationer. Designegenskaperna för 
CSR-konceptet används därmed för att framställa CSR-konceptet som flexibelt och 
anpassningsbart till organisationers struktur.  

Retoriken för CSR-konceptet används i syfte att framställa CSR-konceptet som en långsiktig 
och lönsam lösning på problem som företagare påträffar. Det är logiskt att retoriken används 
för att förespråka den ekonomiska vinningen, då det är sådana variabler som attraherar 
företag. Oavsett om grundidén är att CSR ska ske frivilligt, betonas tillämpning av CSR 
eftersom intressenterna efterfrågar ansvarsfullt CSR-arbete. Retoriken används genom att 
betona medarbetarnas efterfrågan av att arbeta för företag som profilerat sig inom CSR och att 
finansiärerna önskar investera i företag med gediget CSR-arbete. Därmed används retoriken 
till att framställa CSR-arbetet som en konkurrensfördel för företaget med kravet att det görs 
på rätt sätt. Trots flexibiliteten som präglar konceptets designegenskaper domineras 
arbetssättet för att lyckas av integration. Då designegenskaperna kan anpassas till respektive 
verksamhets struktur, menar förespråkare att vägen till ett lyckat CSR-arbete sker då CSR 
integreras i den dagliga verksamheten. Därmed förflyttas retoriken för CSR-konceptet från 
intressenternas efterfrågan av samhällsansvar till den ekonomiska vinningen för företagen i 
syfte att göra konceptet tilltalande för chefer och ledare. 

6.3 Managementkonceptet)CSR)varierar)över)tid)
Framställningen av managementkonceptet CSR varierar över tid beträffande design. Detta 
kan bero på konceptets komplexitet med olika potentiella egenskaper som kan förespråkas 
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beroende på vad som anses aktuellt i tid. Att det varierar över tid behöver inte vara negativt 
för konceptet, utan snarare tvärtom, det kan vara till konceptets fördel. I och med ett koncept 
med abstrakt innehåll kan konceptets livslängd och aktualitet vara mer bestående. 

De sociala designegenskaperna avtar över tid och begreppsförvirringen förefaller avta. 
Konceptet präglas inte enbart av sociala faktorer utan även samhälleliga. Förändringen av 
framställningen av arbetsvillkor indikerar att de globala produktionsvillkoren avtar till förmån 
för värderingar. Detta beror troligt på att det efterfrågas av medarbetare och finansiärer. Ett 
fungerande samhälle där företaget är verksamt är en viktig faktor för dess framtida överlevnad 
och lönsamhet. Detta skulle kunna betyda att CSR-arbetet bör integreras först för att sedan 
föras ut i leverantörsleden och att framställningen därmed kommer förändras ytterligare över 
tid. 

CSR-konceptets filantropiska eller ideologiska utgångspunkt verkar inte få fäste innan 
lönsamhet och ekonomisk vinning diskuteras eftersom det är detta som framställs av 
förespråkarna och distributörerna. Därmed förändras retorikens utgångspunkt till att behandla 
CSR-konceptet som verktyg för företagets långsiktiga verksamhet och lönsamhet. 

Det faktum att populärmanagementpress fungerar som en arena för övriga förespråkargrupper 
bidrar också till att konceptet varierar över tid. Det är aktuellt för förespråkarna och 
distributörerna att framställa ett integrerat CSR-arbete och inte enbart hävda samhällsansvar. 
CSR-arbetets trovärdighet bekräftas av att ekonomisk vinning vidmakthålls, annars finns 
risken att företagens CSR-arbete framstår som whitewash. Förespråkare från näringslivet 
framställer därmed det som är aktuellt för deras verksamhet, vilket innebär att det som 
uppmärksammas av företagens intressenter och den allmänna opinionen har betydelse för hur 
CSR-konceptet framställs. Med detta omformuleras definitionen av CSR-konceptet i relation 
till de normer som finns hos den allmänna opinionen, vilket i sin tur innebär att 
framställningen av managementkonceptet CSR varierar över tid. 

6.4 Studiens)bidrag)–)en)reviderad)modell)
Studien ger upphov till en reviderad modell för hur CSR-konceptet framställs (vilket 
illustreras i figur 5). Förespråkare från näringslivet är vanligast förekommande och därmed 
anordnas förespråkargrupperna efter frekvens. Lösningsretorik är det som främst betonas i 
populärmanagementpress och består av den ekonomiska vinningen av att implementera CSR-
konceptet i verksamheten. Problemretoriken utgörs av diverse problem, men intressenters 
efterfrågan på CSR (och därmed ansvar) är mest framträdande. Därmed framställs betydelsen 
av samhällsansvar eftersom intressenterna efterfrågar det och att de därmed uppnår långsiktig 
lönsamhet. Vidare är benämningen CSR allmän vedertagen och varierar inte i 
populärmanagementpress. Därför anses benämningen för konceptet vara CSR. Bandwagon-
retoriken präglas av hänvisningar till framgångsexempel genom prestigefyllda företag och 
företag som fått utmärkelser. Publiken som ämnas nås varierar eftersom problemretoriken 
skiljer sig åt beroende på om inriktningen är mot affärer eller management, vilket ger upphov 
till en revidering av de potentiella användarna med två underkategorier. Detta kan utläsas i 
den reviderade modellen i figur 5.  
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Figur 5 Modell för hur CSR-konceptets designegenskaper och retoriska element framställs 

6.4.1 Teoretiskt bidrag till managementkonceptlitteraturen 
Studien visar att CSR-konceptet får legitimitet av förekomsten i populärmanagementpress. 
Detta betyder att även en hög variation av förespråkargrupper som ges utrymme i 
populärmanagementpress bör kunna bidra med legitimitet till konceptet, vilket studien visar. 

Föreliggande studie skiljer i det faktum att inga referenser förekommer till vetenskapliga 
studier, trots att det enligt managementkonceptteorier är vanligt förekommande (Abrahamson, 
1996; Abrahamson och Fairchild, 1999). Studien skiljer sig också i att referering till 
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omfattning inte ökar över tid, vilket också är vanligt förekommande för 
managementkonceptens legitimering (Abrahamson, 1996; Abrahamson och Fairchild, 1999; 
Mazza och Alvarez, 2000). Detta fann även Grafström och Windell (2011) i analys av CSR-
konceptet i brittisk affärspress. 
Studien visar även att förekomsten av artiklar som är negativa till CSR-konceptet också kan 
påverka chefer och ledares uppfattning av konceptet (jämför med Tench et al., 2007). Trots att 
ingen förespråkande retorik kan utläsas bör distributionen av negativa artiklar tas i beaktning 
när managementkonceptens distribution undersöks. Det kan annars ge en missvisande bild av 
ett legitimt koncept som egentligen har en hög distribution av artiklar som är negativa till 
konceptet. Benders Van Veen (2001) menar att förespråkare belyser konceptet men samtidigt 
kan kritisera. Därmed bör negativa artiklar behandlas i forskning av managementkonceptens 
distribution. 

6.4.2 Teoretiskt bidrag till CSR-litteraturen 
Studien bidrar med en tydligare bild av hur CSR-konceptet framställs i ett svenskt kontext. 
Genom redogörelser för CSR-konceptets designegenskaper i svensk populärmanagementpress 
legitimeras egenskaperna och begreppsförvirringen kan därmed reduceras. Förekomsten av 
sociala egenskaper avtog över tid och etik förekom i lika stor utsträckning som ekonomiska 
egenskaper. Tecken på att CSR-konceptet blivit tydligare är att designegenskaperna gått från 
hög distribution av produktionsvillkor till fördel för högre distribution av värderingar. 
Ytterligare reducering av begreppsförvirringen skedde genom förespråkare för CSR 
konceptets beskrivningar av arbetssätt för att uppfylla önskvärda mål hos företag. Etik kan 
vara en bidragande faktor till begreppsförvirringen. Dock indikerar inte resultaten att etik är 
drivkraften bakom konceptets framgång, istället betonas de finansiella variablerna. 

6.4.3 Praktiskt bidrag 
Föreliggande studie visar att CSR-konceptet legitimeras från svensk populärmanagementpress 
i och med det stora utbudet. Detta innebär att CSR-konceptet inte går att ignorera för chefer 
och ledare. Konceptet framställs inte som ett ideologiskt koncept. Istället präglas det av 
ekonomisk vinning och lönsamhet. Framför allt medarbetare och finansiärer efterfrågar 
företag som arbetar med konceptet. Vägen till framgång framställs som då företagen 
implementerar konceptet i verksamheten. Praktiska arbetssätt beskrivs i artiklarna, samt vilka 
CSR-frågor som är aktuella på företagens agendor. Detta betyder att även de 
designegenskaper som företagen lägger fokus på bidrar med vägledning för praktiker att 
fokusera på. Identifierade användningsområden för CSR är enligt föreliggande studies resultat 
varumärke, employer branding, HR, långsiktighet, och lönsamhet. 

6.5 Förslag)till)fortsatt)forskning)
Vid mer tidsresurser kan det vara av intresse att studera svensk affärspress och dess 
framställning av managementkonceptet CSR för att se om det skiljer i framställning jämfört 
med populärmanagementpress. Det kan vara av intresse att undersöka en längre tidsperiod för 
att undersöka hur framträdande den ideologiska aspekten av konceptet varit och hur den 
förändras över tid. 

Resultatet visade att bundling och housing av CSR-konceptet sker först år 2009, vilket kan 
tyda på att det sker mer för institutionaliserade koncept. Detta är något som litteraturen inte 
klargör. Därmed skulle forskning behövas av hur förespråkare för managementkoncept 
använder konceptens designegenskaper genom att kombinera och tillägga andra/ytterligare 
designegenskaper till konceptet. Ett mönster skulle kunna framstå genom att studera hur det 
sker i livscykelns olika stadier. 
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a HR CSR-chef finns drag av 
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