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Abstract:  
!
I mars 2017 lanserade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kampanjen: Svenska skogen – här 

växer framtiden och strax därefter lanserade Greenpeace Sverige en motkampanj under 

fanan: Svenska ”skogen” – här avverkas framtiden där man hårt kritiserade LRF 

Skogsägarna för felaktiga påståenden om den Svenska skogens tillstånd. 

Undersökningsområdet utgjordes av de båda kampanjernas förhållningssätt till miljöetik i 

strategisk kommunikation.   

!
Med hjälp av kritisk diskursanalys och ett relevant teoretiskt ramverk av miljöfilosofi, 

strategisk kommunikation, organisationsteori och framing theory pekar undersökningen på 

ett flertal samverkande faktorer som spelar in i hur en organisation tänker kring miljöetiska 

frågor samt hur kommunikationen utformats därefter. En särskilt viktig slutsats pekar på 

skillnader i faktiska etiska ställningstaganden där Greenpeace öppet visar upp en 

ekocentrisk sympati medan LRF Skogsägarna i högre grad öppnar upp för en tolkning av ett 

möjligt miljöetiskt ställningstagande av antropocenrisk sort. Ytterligare slutsatser påvisar 

hur incitament för att kommuniceras får konsekvenser för hur budskapet utformats där LRF 

Skogsägarnas incitament kan sammanfattas som att man önskar ligga marknadsmässigt i 

framkant, hinna före andra aktörer, samt proaktivt visa sin goda vilja och arbete för miljön. 

Greenpeace ser sig istället som tvungna att svara på LRF Skogsägarnas kampanj genom att 

skapa direkt opinion och utöva veto i frågan. Avslutningsvis kan även konstateras att de 

båda kampanjerna inte enbart kan relateras till faktisk miljöetik, utan också kan betraktas 

som formade av en marknadsekonomisk situation som anammat miljödiskursen som 

marknadskraft.  
!
!
Nyckelord: Svenska skogen, LRF Skogsägarna, Greenpeace, informationskampanj,  

miljöetik, kritisk diskursanalys, strategisk kommunikation, organisationers identitet, 
hållbar utveckling, framing theory  
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1. Inledning  
Miljömålsättningar från myndigheter, större företag och ideella föreningar blir allt viktigare att 

kommunicera i en globaliserad värld som står inför stora miljöutmaningar. I syfte att presentera 

miljömålsättningar för aktuella målgrupper tillämpar aktörer av olika slag strategisk 

kommunikation i olika format för att förmedla vad man anser är viktiga miljömål. Agendan kan 

variera från egenintressen med syften att marknadsföra en viss typ av produkt eller tjänst till att 

skydda allmänheten från farliga utsläpp. Väsentligt är dock vad det kommunicerade budskapet gör 

för anspråk på att veta om miljöfrågor och mot vilken miljöetisk bakgrund (Hansen, 2010: 55-58).   

!
Hallgren och Ljung belyser i boken Miljökommunikation att miljöfrågor handlar lika mycket om 

påverkad som opåverkad miljö. Individers medvetenhet i frågan kan skilja sig mycket åt men 

ofrånkomligt är att alla berörs. Det kan handla om att aktivt arbeta med förebyggande åtgärder till 

att endast komma till handling om ett miljöproblem direkt hotar individens eller samhällets hälsa. 

Hur en aktör väljer att kommunicera kring ämnet bottnar i grad av medvetenhet och etiska 

förhållningssätt. I slutändan kokar frågan ner till vem som faktiskt innehar makten att 

kommunikativt och ekonomiskt sätta agendan för hur samhället bör tänka kring miljöfrågor 

(Hallgren & Ljung, 2005: 15-21).   

!
I mars 2017 lanserade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kampanjen: Svenska skogen – här växer 

framtiden med syftet att upplysa svenska folket om det svenska skogsbruket som resurs och 

framtida råvara. Kampanjen är skapad av LRF Skogsägarna en branschavdelning inom LRF och 

kunde ses på offentliga reklamplatser i Stockholms kollektivtrafik under mars 2017 och kan 

fortfarande ses (maj 2017) på svenskaskogen.nu. Snart efter att LRF Skogsägarna lanserat sin 

kampanj svarade Greenpeace Sverige med en motkampanj under namnet: Svenska ”skogen” – här 

avverkas framtiden på den alternativa hemsidan svenskaskogen.org. Greenpeace motkampanj som 

även denna fortfarande kan ses riktar skarp kritik mot LRF Skogsägarna genom att bland annat 

hävda att LRF gått ut med falsk information om den svenska skogens tillstånd. Kampanjerna 

presenterar vid första anblick två vitt skilda sätt att se på den svenska skogen i dagsläget – LRF som 

en viktig framtidsresurs och Greenpeace som en hotad del av det svenska ekosystemet.     

!
1.1 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur de två aktörernas kommunicerade 

budskap förhåller sig till miljöetiska frågor samt hur det avspeglar sig i materialet. Studien arbetar 
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efter antagandet att aktörer har möjlighet att påverka aktuella målgrupper och väcka opinion med en 

viss typ av budskap som förankrats genom strategisk kommunikation. Således är avsikten även att 

undersöka hur maktstrukturer i samhället relaterar till kommunikation om miljö.  

!
• Hur förhåller sig organisationernas informationskampanjer till miljöetiska frågor?    

!
1.2 Material och avgränsningar  

Studiens material består specifikt av de båda kampanjernas hemsidor och där presenterad 

information, det vill säga svenskaskogen.nu (LRF) samt svenskaskogen.org (Greenpeace). 

Textmaterial som förekommer i olika kapacitet på respektive kampanjsida analyseras enligt studiens 

metodologiska ramverk. Materialet har valts ut med hänsyn till sin aktualitet och relevans för syftet 

och framstår som ett intressant bidrag till miljöstudier såväl som medie- och 

kommunikationsvetenskap. Studien innehar ett forskarperspektiv i egenskap av kvalitativ 

innehållsanalys utan ambition att uppnå generaliserbarhet och kan därför betraktas mer som en 

förstudie av ämnet.  

!
1.3 Disposition 

Studien utgörs av sex (6) kapitel: I första (1) kapitlet utgörs av en inledning, där studiens syfte samt 

frågeställningar presenteras. I andra (2) kapitlet ges en kortare beskrivning av respektive aktör. I 

kapitel tre (3) tydliggörs det ramverk av tidigare forskning och teori som legat till grund för studien. 

Kapitel fyra (4) utgörs av metod, kapitel fem (5) analys och slutligen kapitel sex (6) som utgörs av 

en slutdiskussion.     

!
2. Bakgrund: Aktörer  !
2.1 Lantbrukarnas Riksförbund  

Lantbrukarnas riksförbund, förkortat LRF är en svensk intresse- och företagarorganisation som 

partipolitiskt obunden representerar omkring 140 000 medlemmar och uppåt 70 000 företag inom 

det som LRF per egen definition kallar de gröna näringarna i landet. LRF verkar för att utveckla 

företag och företagare med landsbygdens miljö som huvudsakligt verksamhetsområde med 

ambitionen att hjälpa medlemmar öka sin lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft. Inom ramen för 

LRF’s omfattande verksamhetsområde verkar en rad branschavdelningar för specifika 

intresseområden inom de gröna näringarna där LRF Häst, LRF Kött, LRF Mjölk, LRF Skogsägarna, 
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LRF Trädgård och LRF Växtodling ingår. I denna studie kommer en informationskampanj från LRF 

Skogsägarna att granskas närmare. LRF Skogsägarnas mer specifika fokus ligger på att ta ansvar för 

de skogliga frågorna, som genom fyra underavdelningar Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra 

skogsägarna fogas samman till en skogsägardelegation med tillhörande kansli (lrf.se).  

!
2.2 Greenpeace  

Greenpeace är en internationell oberoende miljöorganisation med en serie verksamhetsområden 

som inkluderar: klimat och energi, kärnkraft, försvara världshaven, skog, miljögifter, mat och 

jordbruk samt fred och nedrustning. Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation, 

etablerad år 1971 av en samling fredsaktivister som begav sig mot USA’s testplats för kärnvapen för 

att protestera – och inte bara var kärnkraften ifrågasatt, just denna plats var tillika tillflyktsort för 

3000 utrotningshotade havsuttrar samt en rad andra känsliga arter. Incitamenten för att starta en 

miljöorganisation var redan 1971 starka och idag beskriver Greenpeace sin verksamhet som 

världsomspännande med underdivisioner i ett antal länder, däribland Sverige. Kärnfrågan och 

drivande målsättningar i organisationen beskrivs som en kapacitet att exponera övergrepp mot 

miljön samt att konfrontera ansvariga parter. Vidare finns en tro på att gå från ord till handling för 

att tydligt belysa problematiska miljöfrågor och på så sätt sätta press på ansvariga samtidigt som 

ambitionen är att allmänheten aktivt ska ta del av debatten. Greenpeace själva uttalar sig om 

ambitionen genom att påpeka att man tror på att fredligt konfrontera parter som skadar miljön för 

att  på ett varaktigt sätt skapa positivt förändring (greenpeace.com/se).  

!
3. Teori och tidigare forskning 
3.1 Kritisk diskursanalys som teori  

Kritisk diskursanalys förkortat CDA (Critical discourse analysis) tar sitt avstamp inom framför allt 

lingvistiken och semiotiken mot en bakgrund av sociala frågor och politik med tonvikt på rådande 

ideologi som samhällets gjutform. Tvärvetenskaplig till sin natur kan CDA ses som både teoretisk 

ramverk och metodologisk utgångspunkt då angreppssättet är fördelaktigt när det kommer till att 

kritiskt behandla medieinnehåll. Framförallt intresserar sig CDA för att belysa hur mer eller mindre 

dolda maktimplikationer konstitutionerar och formar samhällsdiskurser samt upprätthåller element 

av hegemoni (Bergström & Boréus 2012: 357-358). Väsentligt för studien är att kartlägga hur dessa 

diskurser uppträder i producerat material som till exempel texter av olika slag för att avslöja 

ideologiska ståndpunkter. CDA kan delvis betraktas som en förlängning av kritisk lingvistik som 
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bygger på en grund av lingvistiska antaganden som refererar till hur framförallt språkliga uttryck 

och grammatiska konstruktioner skapar mening och syfte i mötet mellan avsändaren och 

mottagaren. Det finns alltså fog för att mena att kritisk diskursanalys är lika mycket en teoretisk 

utgångspunkt som metodologisk (Machin & Mayr, 2012: 1-4).  

!
Mot en fond av tidigare forskningsansatser från lingvistiken och semiotiken som nämnt, men även 

från strukturalismen och hermeneutiken, har språkets betydelse i modern tid gått från snävare 

enheter till större (kon)textuella sammanhang – det vill säga diskurser. Likt nära relaterade 

poststrukturalismen och postmodernismen uppvisar diskursanalysen en vetenskaplig infallsvinkel 

som betraktar människor som inkonsistenta och därmed också språket som mindre självklart i 

förhållande till inre och yttre tillstånd hos människan. Diskursanalysen prövar därför att genom en 

empirisk och systematisk granskning närma sig materialet förutsättningslöst med vissa riktlinjer till 

hands. Mycket i motsats till element av traditionell språksyn i forskning som tenderar att snarare 

förlita sig på människans regelbundenhet och förmåga att korrekt och sanningsenligt beskriva sin 

inre verklighet och yttre sociala förhållanden (Alvesson & Sköldberg, 2008: 459-460). Ur ett 

teoretiskt perspektiv bör CDA ses som en självständig inriktning separerad från konventionell 

diskursanalys även om dessa har ett nära släktskap.  

!
Utsagor av olika slag är följaktligen bedrägliga, med vilket menas att utsagorna måste 

kontextualiseras för att överhuvudtaget förstås. Exempelvis är det rimligt att ett uttryck tar sig en 

viss form i hemmet och en annan i offentligheten. Språkliga uttryck behandlas som självklara och 

naturliga i samhället och avspeglar människans inre värld i någon mening, dock en tillfällig 

rekonstruerad variant av den sammanfattar Alvesson och Sköldberg (2008) det i sin bok Tolkning 

och Reflektion. Språket är i sin natur metaforiskt, figurativt och beroende av kontext, har i slutändan 

mycket små möjligheter att återge komplexa inre förhållanden i bokstavlig mening (ibid). Ansatsen 

bygger på att språket är den primära källan till konstruktionen av den sociala verkligheten i motsats 

till uppfattningar om att idéer och fenomen självständigt återger den materiella verkligheten 

(Bergström & Boréus, 2012: 353-354). I sammanhanget för denna studie utgör alltså kritisk 

diskursanalys en del av det teoretiska ramverket såväl som det metodologiska tillvägagångssättet.   

!
3.2 Miljökommunikationens förutsättningar  

Kommunikation kring miljöfrågor av olika slag grundar sig i konstruktionen och definitionen av det 

vi kallar miljö menar Anders Hansen (2010) i sin bok Environment, media and communication. 
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Begreppet miljö är mångfacetterat och ges mening genom association och i förhållande till andra 

samhällsfunktioner. I förlängningen ges miljöfrågor syre i mötet mellan olika uppfattningar och 

ställningstaganden, där medialiseringen av olika uppfattningar legitimerar och väcker opinion. 

Hansen trycker även på komplexiteten i frågan om kommunikation kring miljö och nämner 

betydelsen av omfattande samhällsfunktioner som språk och diskurs, kulturella skillnader och 

värdegrund samt politiska och ekonomiska förutsättningar som likvärdigt involverade. Att 

kommunicera om miljö är att överskrida enkla budskap och informationskampanjer och att på ett 

större plan definiera människans maktposition i förhållande till naturen (Hansen, 2010: 7-10).   

!
3.2.1 Miljöetik !

Att miljöproblem är en omfattande fråga har konstaterats, även det faktum att en rad faktorer kan 

tänkas ligga bakom dessa frågor, som ofta benämns som just problem. Mikael Stenmark (2000) 

försöker i sin bok Miljöetik och miljövård att bena ut hur dessa problem bör lösas på bästa sätt 

(Stenmark, 2000: 5). Försök har gjorts genom att formulera en rad miljödokument i politiska och 

vetenskapliga sammanhang exempelvis Världskommissionens rapport Vår gemensamma framtid 

samt svenska initiativ som Naturvårdsverkets aktionsprogram Ett miljöanpassat samhälle 

(Världskommissionen, 1988; Naturvårdsverket, 1993). Problematiken i dessa försök menar 

Stenmark har emellertid varit att man undgått att granska miljöproblemens kärna och endast 

medgett att värderingar har en viss relevans för miljöfrågor. Som ett resultat tycks en 

världsomspännande strategi för fortsatt miljöarbete saknas (Stenmark, 2000: 5-6). Per Ariansen 

(1992) påpekar i sin bok Miljöfilosofi på den komplexa och paradoxala relationen människan har till 

sin miljö genom att vara både skaparen av problemen och den som får ta konsekvenserna. Hur kan 

vi ta ansvar på ett sätt som alla är nöjda med? Hur kan vi genomskåda kortsiktig vinst som sedan 

visar sig vara en förlust? (Ariansen, 1992: 9-12). Försök till vidare förståelse kokar ner till 

urskiljande av två filosofiska huvudspår, antropocentrism och ekocentrism, som påverkat 

miljödebatten i stort.    

!
Antropocentrism eller människocentrerad etik hänvisar i enkla drag till att det existerar en tydlig 

skiljelinje mellan människans tillvaro och övriga naturen. En grundsyn som rent filosofiskt rotar sig 

i människans tankar om sig själv som en högre livsform med möjlighet att tänka, resonera och 

eftertänksamt handla och därmed också moraliskt överlägsen andra livsformer. En föreställning som 

historiskt påverkats av religiösa uppfattningar om människan som unikt designad av en allvetande 

gud och med ett exklusivt egenvärde. I förlängning ses andra livsformer som resurser till 
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människans förfogande vilket betyder att det alltså bara är människan själv som i någon egentlig 

mening påverkas av miljöproblem (Ariansen, 1992: 126-129). Med detta menas alltså att 

människans individuella ståndpunkter och mänskliga rättigheter ska tillgodoses i första hand – och 

dessa överensstämmer inte alltid med vad som har minst påverkan på miljön (Stenmark, 2000: 

60-62). Ekocentrism är istället en föreställning som i grova drag existensberättigar alla livsformer 

på lika värdegrund utan att positionera människan som överordnad. Här talar man istället om 

egenvärden som betydelsefulla oavsett om människan kan utröna någon funktion från elementet 

eller livsformen med hjälp av mänsklig logik (Holm, 2013: 27). Ett ekocentriskt synsätt förpliktigar 

därför till att människor respekterar hur andra livsformer påverkas av förändringar i miljön. 

Ekocentrismen kan ses som att alla livsformer som frodas och fullgör sin funktion är gynnsamma 

för ekosystemet i sin helhet (Stenmark, 2000:82-84).  

!
3.2.2 Ideologi och miljöpåverkan   

Som en följd av miljödebatten och försök till samhällsaktion för att förhindra vidare miljöförstöring 

används begreppet hållbar utveckling allt oftare i vardagsmun. Jan Olsson (2005) beskriver 

begreppet i sin bok Hållbar utveckling underifrån som omtvistat genom att föreslå att det är ett 

begrepp som spänner över flera forskningsfält samtidigt som det allt mer används inom strategisk 

kommunikation för att marknadsföra olika livsstilar. Olsson argumenterar för att aktörer inom 

marknadsekonomin är medvetna om begreppets komplexitet och dess kopplingar till värden som 

ekologi, ekonomi och sociala frågor – och utnyttjas därefter för att göra anspråk på egna tolkningar 

(Olsson, 2005: 81-88). Även Stenmark (2000) drar en betydande slutsats i relation till 

hållbarhetsdiskursen genom att påpeka att i avsaknaden av en genomtänkt global strategi för fortsatt 

miljövård tenderar beslutsunderlag att stödjas mot en mer välbekant antropocentrisk miljöetik utan 

närmare granskning av möjliga konsekvenser. Dock hävdar han att det finns en distinktion som 

skiljer den hållbara utvecklingens tes från ett traditionellt antropocentriskt synsätt genom att påpeka 

att den hållbara utvecklingens etik också tenderar att bestå av förpliktelser gentemot framtida 

generationer, även kallat intergenerationella förpliktelser. Ur ett historiskt perspektiv är detta ett 

nytt och svårdefinierat fenomen innehållsligt som i dagsläget inte heller belyser hur rättvisa ska 

fördelas mellan nu levande människor, istället kallat intragenerationella förpliktelser (Stenmark, 

2000:6-9). 

!
 Gulliksson och Holmgren (2015) prövar att förklara uppkomsten av terminologin   

intergenerationella förpliktelser genom att lyfta fram allvarliga miljökonsekvenser som starkt 
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bidragande faktor. Man pratar här om hur till exempel oljeindustrin orsakar allvarliga konsekvenser 

för tredje part i form av förgiftat grundvatten och ökad växhuseffekt, ofta kallat externaliteter. 

Begreppet blir komplicerat hävdar författarna då oljeproducenterna inte vill stå för utsläppen eller 

inte kommer uppleva dess konsekvenser, vilket kan leda till höjda skatter och fara för allmänheten, 

samt påverka framtida generationer (Gulliksson & Holmgren, 2015: 160-161). Drivkraften att 

arbeta mot ett hållbart samhälle blir alltså implicit en förhandling mellan samhällsideologi och 

miljöpåverkan.  

!
Den dominerande tesen för samhällsutveckligen är dock fortfarande att öka individens 

levnadsstandard och betydande miljöpolicydokument är eniga om att en viss ekonomisk tillväxt hör 

till saken för att ett miljöanpassat samhälle ska kunna växa fram (Stenmark, 1992: 31-33). Bland 

annat skriver Gro Harlem Brundtland i förorden till Vår gemensamma framtid (1988) att den 

modern tidsålderns ekonomiska tillväxt även måste vara socialt och ekologiskt hållbar om vi ska 

komma till rätta med miljöproblematiken (Världskommissionen, 1988: 10). Hon framhåller dock att 

denna ekonomiska utveckling kommer med ett visst ansvar som utgörs av kvalitetsförbättringar 

snarare än resursförbrukning. Samhällsekonomins skick är av den karaktären att tillgång -

efterfrågan och arbete - kapital råder på världsmarknaden idag. En väl inarbetad ideologiskt 

förankrad modell som i hög grad styr fördelningen av portioner ”miljöhänsyn” som bör och kan 

delas ut. Ariansen påpekar mycket träffsäkert att det ekonomiska systemet inte bokför naturens 

förluster och vinster för att sedan ta lärdom av resultatet (Ariansen, 1992: 129-130).   

!
Inom hållbarhetsdebatten dominerar således en föreställning med antropocentriska förtecken ofta 

kallad ekologisk modernisering. En term som regelbundet förknippas med hållbar utveckling och 

karaktäriseras av stor tilltro och optimism inför framtidens innovationer men även en stegvis 

förändring inom ramen för etablerade samhällsinstitutioner. I den andra änden av spektrat finns 

ekologismen, en radikal tappning av ekocentrismen som riktar skarp kritik mot det moderna 

industrisamhällets i sin helhet. Någonstans i mitten befinner sig pragmatisk ekocentrism som i stora 

drag hävdar att det finns gränser för hur långt modernisering och tillväxt kan sträcka sig utan att 

allvarligt påverka miljön och alla dess livsformer (Olsson, 2005: 82-98). Figur 1 nedan från Olssons   

bok presenterar översiktligt behovet av anpassning människa och natur emellan.   
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3.3 Hållbar kommunikation  

Som en ett resultat av marknadsekonomins fasta grepp om framförallt västvärlden är det numera 

snarare regel än undantag att stora företag och organisationer arbetar med strategisk kommunikation 

för att säkerställa att man når strategiska tillväxtmål på en allt mer globaliserad marknad (Peattie,  

1998: 381-389). Idag betyder hållbar kommunikation att ta hänsyn till många faktorer längs vägen 

där organisationer eller företag bör lägga särskild vikt vid att agera ansvarsfullt i alla led samt 

presentera god insyn i verksamheten och etiskt försvarbara processer. Vidare innebär hållbar 

kommunikation att organisationer måste beakta långsiktiga konsekvenser av 

kommunikationsstrategier samt akta sig för att hävda sig i frågor där det är tvivelaktigt om man 

lever upp till vad man påstår (ibid). Insyn och transparens blir viktigt att kommunicera inte bara för 

att visa öppenhet mot allmänheten som en del av en marknadsstrategi men också som ett kvitto på 

trovärdighet och tillförlitlighet. En trovärdig aktör förväntas leva upp till moraliska och etiska 

standarder som får implikationer för kommunikationen. Etik och transparens bedriver således en 

dragkamp med varandra där nivå av öppenhet måste värderas noga inom företaget eller 

organisationen (Pieczka, 2006: 423-430). Hållbar kommunikation är likt hållbar utveckling ett 

omfattande begrepp varpå denna studie valt att titta närmare på teoretiska utgångspunkter som 

framförallt gör poäng av organisationers syn på sin egen identitet, som komplement till miljöetiska 

perspektiv samt diskursanalytiska ansater om identiteten som central och fundamentalt meningsfull 

i diskurser. Identitetsbegreppet presenteras närmare nedan i kapitel 3.3.1 Identitet som 

marknadskraft.        
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3.3.1 Identitet som marknadskraft  

Identitetsbegreppet är paradoxalt i sig menar Jostein Gripsrud (2011) i sin bok Mediekultur - 

Mediesamhälle. Han hävdar att det är en omöjlighet att som individ inta en permanent identitet, den 

förändras och omförhandlas hela tiden allt eftersom situationer förändras. Människans identitet är 

sammansatt och arbiträr i det moderna samhället och i viss mån kan människan själv välja vilka 

aspekter av den egna identiteten som ska visas upp utåt (Gripsrud, 2011: 20-26). Ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv är identitet högst diskursivt i det att framställningen av olika 

identiteter i text och tal ofta blir föremål för sociala sanningar genom att ställas mot andra 

identiteter och därmed definieras av vad de inte är. Identitet bör betraktas som en sammanvägning 

av självbild och andras bilder. Det förefaller vara en ansats som tydligt påminner om det 

resonemang inom diskursanalysen och poststrukturalismen som pekar på inkonsistenser i språket 

och därmed också svårigheter att projicera en inre självbild utåt (Bergsröm & Boréus, 

2012:376-380).           

!
Numera är inte längre identitetsbegreppet exklusivt för individen utan präglar också 

företagskulturen i allt större utsträckning. En process som bottnar i Strategisk kommunikation som 

ett paraplybegrepp där framförallt begreppen organizational identity och corporate identity blir 

viktiga att lyfta fram för att förstå utifrån vilken position en organisation kommunicerar (Meech, 

2006: 389-391). L’Etang (2008) hänvisar i fallet organizational identity till processer som 

inbegriper att denna typ av identitet formas av en rad faktorer som organisationens historia, 

kulturella sammanhang, interaktionen med människor i och utanför organisationen, politiska band 

samt relationen till andra organisationer. Det blir viktigt att utifrån dessa premisser betrakta 

organisationens identitet som något förhandlingsbart samtidigt som det är viktigt att särskilja en 

levd erfarenhet från policy och strategiska försök att skapa en viss identitet. L’Etang menar att så är 

fallet i högre utsträckning när det gäller corporate identity som snarare kan ses som att 

verksamhetsledning implementerar idéer och visioner kring en önskad identitet (L’Etang, 2008: 

52-53). Giddens (1991) menar att det postmoderna samhällets hyllning till livets nyanser också i 

högre grad tillåter en flexibel inställning till identitet som en följd av globalisering och större 

utbyten kulturer emellan (Giddens, 1991: 43-47). En syn som L’Etang (2008) instämmer i genom 

att poängtera att organisationer i modern tid allt oftare justerar sin identitet utifrån trender inom 

marknadsföring, PR och samhällsdiskurs. Holtzhausen (2002) problematiserar dock fenomenet ur 

ett PR-perspektiv i följande citat:  
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…”Public relations practitioners thus become agents who create societal metanarratives 
that are transmitted through the rules, practices and norms of modernist organizations. 
Public relations practitioners are the agents used to establish corporate ideologies, a 
process that is nothing but the creation of mening in the service of power.”…(Holtzhausen, 
2002: 257). !

För att överhuvudtaget överleva som organisation måste alltid ett existensberättigande syfte 

etableras inom organisationer hävdar Meech (2006). Ett koncept som får interna konsekvenser av 

att organisationens medarbetare känner syfte och sammanhang parallellt med externa konsekvenser 

som säkerställer fortsatt goda relationer till allmänheten, eventuella investerare eller donatorer. Ett 

viktigt incitament för fortsatt kommunikation kring den egna identiteten är att särskilja sig från 

konkurrenter och placera sig marknadsmässigt på en egen plätt (Meech 2006: 396). Den 

organisatoriska identiteten utgör själva essensen i verksamheten och gör den också i bästa fall unikt 

identifierbar (L’Etang, 2008: 51-56). Moingeon och Soenen (2003) beskriver organizational identity 

som mer sammanlänkat med organisationsteori, och corporate identity en beröringspunkt mer 

kopplad till marknadsföring – även om begreppen har en nära relation som vi sett (Moingeon & 

Soenen 2003:13). Författarna beskriver fem (5) olika typer av identitet på följande sätt:  

!
• Uppfattad identitet – hur en organisation kollektivt uppfattar den egna verksamheten.  

• Projicerad identitet – hur en uppfattad identitet kommuniceras i olika kanaler.  

• Upplevd identitet – uppfattning av identiteten som tillskrivs medlemmars erfarenheter.   

• Manifesterad identitet – refererar till organisationens existensberättigande och själva essens.  

• Tillskriven identitet – attribut tillskrivna organisationen ur ett externt perspektiv av 

målgrupper eller andra publiker.  

!
3.4 Framing theory   

Framing theory bygger på studier av publikrespons hos individer och grupper där tidig forskning 

bland annat undersökt hur konstruktionen av rubriker, symboler och stereotypa föreställningar i 

massmedia formar mottagarens uppfattning av verkligheten (Iyengar, 1993:369). Teorin har sina 

rötter i framförallt psykologin och sociologin med tydliga kopplingar till socialkonstruktionismens 

huvudtes om den socialt konstruerade verkligheten som källa till människans kunskap (ibid; Van 

Gorp & van der Goot, 2011: 374-375). Frames i sammanhanget kan definieras som kulturellt 

förankrade mallar för förståelse genom vilka information lagras, sorteras och värderas. Framing 

theory intresserar sig primärt för att undersöka hur frames kan bistå en föredragen tolkning av olika 
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budskap. I Van Gorp och Van Der Goots studie Talking about sustainability: Responses to frames in 

persuasive messages about sustainable agriculture and food sammanfattar författarna teorins 

huvuddrag genom att exemplifiera det knepiga begreppet hållbarhet:                           

!
…”Simply put, stakeholders can use frames, embedded in a culture, to communicate about 
the complex and abstract topic of sustainability, and the audience subsequently responds to 
these messages based on their own stock of knowledge.”… (Van Gorp & van der Goot, 
2011: 374).  !

Lakoff (2010) framhåller hur intrikata de kognitiva mekanismerna bakom frames är och hur de 

opererar i det undermedvetna direkt kopplade till språkförståelse, sociala relationer samt andra 

frames. Han tar upp exemplet ideologi med tillhörande språkliga traditioner som givet ordets 

innebörd relaterar till just ideologiska frames, vilka flitigt operationaliserade kan bli subjekt för 

nominaliseringsprocesser och till slut omvandlas till ”vardagligt språk”. På ett psykologisk plan är 

”framing” oundvikligt och en viktigt fråga att ställa sig är vilka frames som aktiveras ofta hos den 

stora massan och till vems fördel? (Lakoff, 2010: 71-72). Ett resonemang som i stora drag 

överrensstämmer med CDA och Fiarcloughs kritiska förhållningssätt med betoning på dold ideologi 

i språket (Bergström & Boréus, 2012; Fairclough, 1995).    

!
Som vi har sett är begreppet hållbar utveckling brett och knepigt, där Van Gorp och van eder Goot 

(2011) likt Olsson (2005) hävdar att begreppets breda omkrets möjliggör spelrum för aktörer att 

själva definiera hur begreppet ska användas i strategisk kommunikation. Genom att presentera en 

genomtänkt argumentationslinje som konnoterar till hållbar utveckling har aktören alla möjligheter 

att göra anspråk på en bit av uppfattningen i frågan förutsatt att vald frame tilltalar målgruppen (Van 

Gorp van der Goot, 2011: 373-378). Hansen (2010) tar resonemanget ännu längre och menar att 

hållbar utveckling är extra intressant ur ett konstruktionistiskt perspektiv av den enkla anledningen 

att det existerar lika många uppfattningar av den komplicerade frågan som aktörer som 

kommunicerar på temat. Miljöproblem, i vid mening, kan inte självständigt proklamera sin existens 

och blir först problem i det offentliga rummet när medier och andra aktörer konstaterar att så är 

fallet. Vilka miljöfrågor som sedan ges utrymme i media är selektivt och påverkar diskursen i det 

offentliga rummet genom att presentera vissa sanningar men inte andra (Hansen, 2010: 16-21). 

Lakoff (2010) tar som exempel upp hur före detta USAs president George Bush den yngre med 

administration år 2003 råddes att ändra begreppet ”global warming” till förmån för ”climate 

change”. En till synes liten sak som kom att få stora konsekvenser när fokus flyttades från 
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människans miljöpåverkan till mer neutrala beskrivningar av klimatet som helt enkelt föränderligt 

(Lakoff, 2010: 71). 

!
4. Metod 

Analysens genomförande och urval av material för närmare granskning bygger på tre steg:  

1. Granskning av hemsidorna i syfte att identifiera bitar av information (text, bilder) som är 

inom ramen för frågeställningen och som tydligt går att koppla till teorin. 

2. Val av lämpligt format för analys. Storlek på urklipp och antal.  

3. Analys av urklippen enskilt och separat sedan i sin helhet. 

!
4.1 Kritisk diskursanalys som metod  

Uppsatsen tar sitt metodologiska avstamp i Norman Faircloughs formulerade variant på CDA enligt 

en specifik modell (se s.15). Utgångspunkten för CDA är som vi sett i teoriavsnittet ett 

samhällskritiskt ställningstagande där Faircloughs modell tillhandahåller ett övergripande 

metodologiskt förhållningssätt. Fairclough framhåller, likt flera andra teoretiker inom inriktningen, 

språkliga praktiker som formande för olika diskurser där lingvistiska redskap och analysmetoder i 

forskningsarbetet premieras. Metoden lämpar sig väl för textanalyser där strukturella och språkliga 

val utgör en markant del av materialets kommunikativa anspråk, förslagsvis PR- och 

reklamkampanjer (Bergström & Boréus, 2012: 368-376). Även Motion och Leitch (2016) 

understryker fördelar med CDA inom fältet Public Relations (PR) och menar att branschens 

incitament är en marknadsstyrd textproduktion som nästan uteslutande svarar till samhällsdebatt 

och exemplifierar återigen det knepiga begreppet hållbar utveckling som fruktbart studieobjekt 

(Motion & Leitch, 2016: 145-147). Fairclough hävdar också i sin forskning att strategisk 

kommunikation och PR i någon mån alltid gör anspråk på makt genom den enkla strävan att 

påverka en publik och kvalificerar sig därför automatiskt som forskningsobjekt (Fairclough, 1995: 

95-102).  

!
I tillägg till ett ideologikritiskt synsätt tillskrivs även diskurser i Faircloughs mening funktioner av 

att konstruera samt upprätthålla existerande sociala relationer och identiteter, varpå det teoretiska 

ramverket motiveras av teoribildning bakom organisationers identitet. Ideologi är starkt förknippat 

med institutionella strukturer och även situationer, ideologi agerar förstärkare mellan människor och 

institutionell makt. En syn på ideologi som förvisso skiljer sig från ett strikt strukturalistiskt 
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perspektiv om beständigheten i ting enligt Fairclough och kan därmed utmanas i det diskursiva 

landskapet. Maktstrukturers centrala roll i skapandet av samhällets grundläggande motsättningar 

blir enligt Fairclough själva villkoret för existensen av ett kritiskt angreppssätt inom vetenskapen 

som på sikt kan leda till samhällsförändring (Bergström & Boréus, 2012: 374 -379; Fairclough, 

1995:37-41). Det är väsentligt att en kritisk diskursanalys utgår från en väl motiverad problembild, i 

detta fall miljöfrågan, för att tydligt relatera till samhällsdebatten och styrka metodens giltighet och 

användbarhet (Motion & Leitch, 2016:145-147).   

!
Fairclough beskriver diskursers inneboende funktioner som tre, där den (1) första innefattas av en 

innehållslig kapacitet (den består av ett koncept som kan härledas till en idé), (2) en relationell 

funktion gentemot andra diskurser i samhällskroppen, samt (3) en identitetsskapande funktion som 

främst hänvisar till ett konstruktivistiskt synsätt. Med diskursens proportioner fastställda använder 

sig Fairclough av en begreppsapparat som beskriver relationen mellan olika nivåer av diskurs och 

hur dessa kan översättas i praktiken. Modellen är tredimensionell och förstås med hjälp av 

samspelet de tre nivåerna emellan (Bergström & Boréus, 2012: 375). Med utgångspunkt i 

ovanstående metodförklaring agerar Faircloughs modell vägledande i analysarbetet. Någon 

självklar mall att följa i analysarbetet kopplad till Faircloughs modell existerar inte i någon större 

utsträckning vilket innebär att denna studie framförallt kommer att ta hjälp av en serie 

analysverktyg (se kapitel 4.1.1 Operationalisering av kritisk diskursanalys) vilket kan ses som 

relevanta metodologiska infallsvinklar för inriktningensom helhet.  

!
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Text: den inre nivån med utgångspunkt 
från lingvistiken, grammatisk struktur är 
centralt.

Diskursiv praktik: den mellersta nivån 
som avser hur texten produceras, 
distribueras och slutligen konsumeras. !

Social praktik: den yttersta nivå som relaterar 
diskurser till ett större socialt sammanhang,    !
relaterat till andra diskurser samt ej diskursiva 
dimensioner.   

Text 

  Diskursiv praktik 

 Social praktik 

Faircloughs tredimensionella modell

Figur 2 Faircloughs tredimensionella modell 
(Fairclough, 1992: 73)



4.1.1 Operationalisering av kritisk diskursanalys  

För att på ett strukturerat och systematiskt sätt granska materialet i analysarbetet, och samtidigt 

tillgodose att empiriska observationer operationaliseras på ett opartiskt sätt redovisas nedan fyra  

språkliga konstruktioner att se efter när en analys genomförs – utformade för sammanhanget av en 

kritisk diskursanalys. 

!
1.   Urskiljandet av vem som kommer till tals och på vilka premisser kan ha eller få betydande 

konsekvenser för diskursens karaktär samt hur detta relaterar till maktstrukturer. Vad yttras? 

Vad yttras inte? Vem kan/får yttra sig? 

!
2.   Representation, identitet och språkliga betingelser formar tillsammans tre begrepp som i 

diskursiva sammanhang kan bli svåra att särskilja från varandra. Representation av fenomen 

eller  identitet genom språkliga val saknar sällan subjektiva konstruktioner från avsändaren 

och därmed kan enkla grammatiska sammansättningar föreslå eller fastslå en identitets status.  

!
3.   Aktiva handlingar och användandet av verb som markörer innebär en språklig konstruktion i 

form av text eller tal som pekar ut och/eller prövar att definiera handlingsmönster i en negativ 

eller positiv kapacitet. Ett flitigt användande av verb i den språkliga enheten kan på ett 

retoriskt plan förstärka handlingens intensitet, omfattning eller möjligtvis angelägenhet 

(Machin & Mayr, 2012: 17-140). 

!
4.   Modalitet, anspråk på sanning och att kringgå vissa komponenter karaktäriseras alla tre av 

måttet av tillgivenhet och sanning som underbygger påståenden och utsagor i granskat 

material. Det kan också belysa i vilken utsträckningen en avsändare kan knytas till innehållet 

(Bergström & Boréus, 2012: 376). Hur det språkliga uttrycket utformas säger något om 

styrkan i engagemanget samt vad som presenteras som definitiva sanningar, underförstått och/

eller ambivalent (Machin & Mayr, 2012: 186-196).        

!
4.2 Metodens giltighet  

Den kvalitativa forskningens ansatser bygger på given kontext och är en tolkande syn på världen. I 

första hand studeras saker i dess naturliga miljö och i många fall står diskurs och social interaktion i 

centrum (Alvesson & Sköldberg, 2008: 17-18). Kritisk diskursanalys kan betraktas som just en 

tolkande kvalitativ metod med sina rötter delvis inom hermeneutiken, som intresserar sig för att 
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närmare undersöka betydelsefulla fenomen som texter och muntliga uttryck (Gilje & Grimen, 2007: 

174-175; Bergström & Boréus, 2012: 31-32). Att en studie når god reliabilitet innebär i enkla drag 

att andra forskare ska kunna upprepa studien med samma eller liknande resultat, inom den 

kvantitativa forskningen innebär detta ofta att enheter mäts i frekvens/antal. I den kvalitativa 

forskningen som skiljer sig på många plan från den kvantitativa utgörs studiens reliabilitet istället 

av ett noggrant tillvägagångssätt där forskaren på ett reflexivt sätt beskriver studiens alla steg för att 

se till att resultat är relevant understödda och fria från personlig tolkning i allt för hög grad 

(Bryman, 1997: 41-49; Bergström & Boréus, 2012: 42-43) . Ytterligare ett begrepp att belysa är 

studiens validitet vilket avser studiens målbild, eller det forskaren avsett att undersöka. God 

validitet betyder således att forskaren lyckats mäta eller undersöka vad som från början var avsett 

enligt forskningsfråga eller hypotes. Validiteten ökar då slutsatser eller resultat tydligt kan bekräftas 

genom i studien presenterad data (ibid). CDA som metod bör tillämpas med en ideologikritisk 

utgångspunkt har vi sett, men det blir samtidigt av vikt att detta förhållningssätt appliceras med 

försiktighet och understödjs av relevanta bevis och argument för gällande tes. Detta för att undvika 

att forskarens personliga värdegrund färgar analysen på ett sätt som kan påverka 

forskningsansatsens realiblitet och validitet (Bergström & Boréus, 2012: 405-413). Det är 

avslutningsvis viktigt att poängtera att denna studie utförts inom en västerländsk kontext kulturellt 

och socialt, där materialet, teoretiska utgångspunkter och metod också är formade inom samma 

kontext.   

!
5. Analys !
5.1 Analysförfarande 

Analysarbetet utgår från Faircloughs tredimensionella modell som tematisk vinkel för att underlätta 

förståelsen av granskningens olika steg, samt relatera dessa till det teoretiska ramverket. Text, 

diskursiv praktik och social praktik utgör redskap i analysarbetet som förstås utifrån modellen. 

Kapitel  5.2  Den svenska skogen – här växer ”skogen” sörjer för att lyfta fram hur materialets text 

presenterar en innehållsliga dimension som manifest för diskursen som helhet genom att granska 

textens struktur och tema närmare. Kapitel 5.3 Den svenska skogen – här växer debatten relaterar 

sedan diskursbegreppet till diskursiva praktiker där textens distribution och konsumtion blir 

centralt, genom att bland annat belysa olika subjektspositioner och den högst relevanta 

biotopdebatten. Kapitel 5.4 Den svenska skogen – här växer propaganda tar upp diskursens större 
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betydelse i social praktik genom att exemplifiera hur PR som kommunikationsmedel påverkar 

sociala strukturer, formar identiteter samt jobbar tätt ihop med samhällsideologi.    
!
5.1.2 Översikt material  

De båda kampanjerna är mycket snarlika varandra och utformade som ett grafiskt bildspel i flera 

sektioner varvat av texter, grafiska figurer samt bilder av skogslandskap. Den väsentliga skillnaden 

är tema och syfte där Greenpeace använt sig av grundmallen från LRF Skogsägarnas hemsida för att 

skapa en egen kritisk tappning av materialet (se bilaga A). I denna analys ska i första hand LRF 

Skogsägarnas kampanjsidan på internet analyseras närmare, och studien nöjer sig med att identifiera 

reklamskyltarna nämnda i inledningen som en del av den diskursiva praktiken (se kapitel 5.3 Den 

svenska skogen – här växer debatten) i sammanhanget, vilken sörjer för hur texter produceras, 

distribueras och konsumeras enligt Faircloughs tredimensionella modell.  

!
5.2 Den svenska skogen – här växer ”skogen” 

I detta kapitel tittar vi närmare på vad framförallt texten kan avslöja om sitt diskursiva tillstånd  

genom att bland annat undersöka begreppen identitet, representation, modalitet, handlingsmönster 

och slutligen titta på vem som hävdar sig och på vilka premisser. Totalt fyra texter från vardera av 

kampanjsidorna har valts ut att stå till grund för fördjupning i undersökningen. Texterna inleds med 

referens till upphovsman följt av siffra i nummerordning.  

!
LRF Skogsägarna citat 1: 

           …”Om Svenska Skogen 
Svenska Skogen är ett initiativ för att ge en röst åt skogen i det moderna Sverige. För 
samtidigt som allt fler lever längre ifrån skogen i sin vardag, så blir den allt viktigare för 
att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill berätta och visa på vilken nytta och betydelse 
skogen har för vårt land och för oss som bor här. Vi sitter ju faktiskt på många av 
lösningarna till en klimatsmartare värld. Hur då kanske du undrar? Det vill vi berätta mer 
om.”… (svenskaskogen.nu).   !!

Hansen (2010) formulerar det som att själva medialiseringsproocessen som lanserar en 

reklamkampanj på teman som miljö och natur får en ytterligare mening av mer metafysiska 

proportioner i mötet mellan avsändare och mottagare. Tittar vi på citatet ovan ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv utgör texten framförallt en representation av den svenska skogen  

(Hansen, 2010: 134-136; Machin & Mayr, 2012: 15-20). I stil med Baudrillards (1983) 

teoribildning är det alltså en representation av en verklighet som inte finns, eller en perfekt kopia 
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som saknar original (Baudrillard, 1983) . Vi kan också läsa ut att initiativet vill ”ge en röst åt skogen 

i det moderna Sverige” och gör med det ett visst anspråk på att representera föremålet för 

kampanjen och antyder eventuellt att skogen möjligtvis har en egen identitet. Texten föreslår alltså 

att det finns två möjliga identitetskonstruktioner varav den ena är initiativtagaren och den andra 

”skogen”. Det sker alltså en viss förflyttning av fokus från initiativtagaren till den mer abstrakta 

identiteten av den ”Svenska skogen” även om ordet vi återfinns på flera ställen i citatet ovan 

(Machin & Mayr, 2012: 18-20). Inte heller presenteras den riktiga upphovsmannen LRF 

Skogsägarna i anslutning till texten – det nämns först allra längst ned på kampanjsidan. Att 

identifiera aktörer är fundamentalt för CDA särskilt då makt i någon form oftare än inte är direkt 

sprunget ur en verklig eller inte verklig identitet (Fairclough, 1995: 64-77). 

!
Greenpeace citat 1: 

…”Just nu skriver skogsindustrin i en reklamkampanj att 70 % av Sverige består av skog. 
Sanningen är att det mesta av Sveriges yta är ”skog”: kalhyggen där man har odlat gran 
och tall. Sådan ”skog” har väldigt lite med riktig skog att göra. Den riktiga skogen är ett 
myller av liv med tusentals arter som är beroende av varandra. Men på grund av ett 
omodernt skogsbruk med kalhyggen försvinner de riktiga skogarna, och den biologiska 
mångfalden minskar hela tiden. Visste du att vi måste fyrdubbla skyddet av riktig skog i 
Sverige för att många känsliga arter ska kunna överleva?”… (svenskaskogen.org). !

Greenpeace konstruerar också en identitet åt skogen som utgörs av ett motsatsförhållande, här 

handlar det om att istället belysa vad som är ”riktig skog” i förhållande till ”skog”. Det blir således 

en kommentar till LRF Skogsägarna som går ut på att definiera vad skog är och belyser det 

intertextuella förhållandet mellan de båda aktörerna, det vill säga hur deras texter relaterar till 

varandra (Bergström & Boréus, 2012: 376). Där Greenpeace i utgångsläget har approprierat LRF 

Skogsägarnas kommunikationskanal och uttryck. En väsentlig skillnad är dock att Greenpeace 

kommunicerar tidigt till läsaren att man är upphovsman till materialet genom kampanjsidans 

navigationspanel högst upp på sidan som lyder ”Stöd Greenpeace”.       

LRF Skogsägarna citat 2: 
…”Kampanj: Det finns något större. 
Nu lanseras initiativet Svenska Skogen som ett led i att höja kunskapen och intresset för 
den svenska skogen som framtidsresurs. Ett initiativ som ska ge skogen en tydlig röst i 
det moderna Sverige. Undersökningar visar att kunskaperna om den svenska skogen hos 
allmänheten är låg. Man tänker ytterst lite, om än alls på den svenska skogen. Detta är en 
effekt av att vi bor allt längre ifrån den och skogen och dess möjligheter har hamnat i 
skymundan.”…(svenskaskogen.nu).  !
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I LRF Skogsägarna citat 2 upprepas ”ett initiativ som ska ge skogen en tydlig röst” vilket kan 

indikera en viss modalitet i uttrycket. Som i det här sammanhanget snarast refererar till en 

tillgivenhet och engagemang inför vad man vill åstadkomma (Machin & Mayr, 2012: 186-190).   

Greenpeace citat 2: 
…”Skriv på för att skydda riktig skog 
Sverige har lovat att skydda livet i det norra skogsbältet – precis som regeringarna i 
Finland, Kanada och Ryssland. Men skogen hotas av avverkningar, och i Sverige måste 
skyddet av riktig skog fyrdubblas för att vi ska bevara en mångfald av liv. Stefan Löfven 
och de andra regeringscheferna måste infria sina löften. Skriv på för att skydda den 
svenska skogen och hela det norra skogsbältet!”…(svenskaskogen.org).  !

Sammantaget nämns ”svenska skogen” och ”riktig skog” åtskilliga gånger i texterna där ”skogen” 

eller ”skog” skulle kunna benämnas som en nod, ett ankare i diskursen som existensberättigar den 

samt skänker alla andra tecken mening. Detta är således en diskurs som inte skulle existera om inte 

skogen gjorde det (Bergström & Boréus, 2012: 367). Vi har sett i alla fyra citat att båda aktörerna 

gör ett anspråk på att veta vad som är bäst för skogen genom argument som ”ett initiativ som ska ge 

skogen en tydlig röst” eller ”skriv på för att skydda riktig skog”. Dock är förhållandet asymmetriskt 

i detta fall så till den grad att Greenpeace är den part som aktivt valt att kritisera LRF Skogsägarna 

genom att appropriera originalkampanjen för att skapa en motkampanj. Även bilder och grafiska 

uttryck bidrar till att förstärka ett oppositionellt synsätt, här genom både satir och kritik. I tillägg till 

ett systematiskt närmande av ord och formuleringar i citaten LRF Skogsägarna 1 och Greenpeace 2 

har även två kortare listor satts samman där ett visst tema utifrån skillnader i ordval kan skönjas, se 

tabell 1 nedan. Vad som hävdas av LRF Skogsägarna i flera bärande meningar hävdas det något 

annat av Greenpeace. Inte i exakt lingvistisk mening men det säger något om gränssnittet mellan 

vad som kommuniceras och vilka miljöetiska ställningstaganden som skiner igenom. I följande 

tabell nedan blir det tydligt hur förhållandet ser ut:   

!

!
!
!
!
!

Figur 3 Gränssnittet mellan synen på miljöåtgärder och kommunikation 
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LRF Skogsägarna Greenpeace 

Hållbart samhälle!
klimatsmartare värld    !
Framtidsresurs!
Kunskapen!
Intresset !
Nytta!
Betydelse!
Moderna Sverige 

Omodernt skogsbruk!
Kalhyggen!
Fyrdubbla skyddet !
Överleva!
Hotas!
Avverkningar!
Infria sina löften!
Försvinner 
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Med stöd i tesen att språket är både konstruerat och konstruerande, kan det argumenteras för att 

språkliga variationer i tabellen har en betydelse för ett visst miljöetiskt ställningstagande (Alvesson 

& Sköldberg, 2008: 465). Med avstamp i Olssons (2005) beskrivning av det i huvudsak 

antropocentriskt anpassade begreppet ekologisk modernisering återfinns liknande formuleringar 

som LRF Skogsägarna visar upp med betoning på stark framtidstro och moderniseringsideal. Där 

också Greenpeace kan passa in på en motsvarighet av ekocentrismen, den mer radikala ekologismen 

(Olsson, 2005:83).  

!
5.3 Den svenska skogen – här växer debatten  

I detta kapitel vidgas diskursbegreppet något till att också belysa diskursiv praktik enligt 

Faircloughs modell. I generella termer intresserar sig den diskursiva praktiken för att 

uppmärksamma hur texter produceras, sprids, distribueras och slutligen konsumeras (Bergström & 

Boréus 2012: 370-374). Vidare kan det handla om att studera fenomen inom marknadsföring och 

kommunikation, som i gällande exempel, av två snarlika kampanjer som båda kan sägas falla under 

den mycket omfattande miljödiskursen. Även inom andra samhällsdebatter som frågan om skog 

med höga naturvärden, vilket också ska exemplifieras.    

!
LRF Skogsägarna citat 3: 

…”Därför vill Svenska Skogen få fler att upptäcka skogens många möjligheter, och 
bidra till att vi tar till vara på vår gröna innovationskälla som täcker 70% av Sveriges 
yta.”…(svenskaskogen.nu).  !

Ytterligare ett begrepp att vara införstådd med inom CDA är subjektspositioner som konstitueras av 

förhållningssättet mot andra subjektspositioner samt till olika sociala sammanhang. Begreppet kan 

ses som en ersättning för en individ eller aktör och en person intar typiskt flera subjektspositioner 

parallellt. En person kan tala utifrån positionen av ett politiskt parti samtidigt som denna tar en 

annan position i egenskap av småbarnsförälder (Bergström & Boréus, 2012:359). LRF Skogsägarna 

citat 3  blir i sammanhanget svårtolkat och påminner om LRF Skogsägarna citat 1 som även där har 

en referens från en ”skog” till en ”skog”. Ett möjligt sätt att tolka det är som att LRF Skogsägarna 

talar utifrån subjektspositionen av den ”Svenska skogen”. Ett koncept som möjligtvis har 

kopplingar till en allt större acceptans för en mer arbiträr identitet även i större organisationer 

(L’Etang, 2008: 55-56). Av vikt är då vad för etiskt ansvar en organisation tar på sig när det 

kommunikativa budskapet utgår från den ”Svenska skogen” istället för organisationens uppfattade 

och/eller upplevda identitet. Att uppfinna sig själv igen med hjälp av ”skogen” blir visserligen alltid 
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en representation enligt Baudrillards (1983) teori men betyder det även ett större ansvar när man gör 

anspråk på hela Sveriges skog? I den kapaciteten blir identiteter marknadskrafter och gör därmed 

vissa anspråk på makt samt bekänner ideologisk färg (Fairclough, 1995).  

!
Ett sätt att se på de båda kampanjerna är då ur olika subjektspositioner, i bredare mening, där 

organisationen ska förhålla sig till viss textproduktion. I fallet LRF Skogsägarna och Greenpeace är 

det inte bara intertextuellt utan också viktigt ur ett intradiskursivt perspektiv, det vill säga att ta med 

i beräkningen beröringspunkter inom diskursen som samspelar med varandra (Bergström & Boréus, 

2012: 362). En sådan beröringspunkt är debatten kring skydd av nyckelbiotoper i Svenskt 

skogslandskap. En nyckelbiotop definieras av naturskyddsföreningen som en extra skyddsvärd del 

av skogen som har stor betydelse för känsliga arters överlevnad. Även områden som är viktiga för 

att förse människan med rent vatten, bär och andra viktiga tjänster ekosystemet tillhandahåller 

(naturskyddsforeningen.se). Skogsstyrelsen som är ansvarig för registrering av nyckelbiotoper kom 

dock ut med nyheten den 9 mars i år att man pausar en pågående inventeringen av dessa i 

nordvästra Sverige. En inventering och sedan eventuell klassificering av extra skyddsvärd skog ger 

inte per automatik ett stopp för avverkning även om det i praktiken ofta blivit så skriver DN (dn.se).  

I Greenpeace citat 3 kommenterar Greenpeace saken.    

!
Greenpeace citat 3: 

…”Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har bara hittat 2 % oskyddad skog där de vet 
att det finns höga naturvärden – alltså skog där känsliga arter kan leva.”…
(svenskaskogen.org).  !

Den 27 mars släppte sedan LRF Skogsägarna kampanjen Svenska skogen – här växer framtiden, 

och strax efter det Greenpeace sin motkampanj (svenskaskogen.nu). Med utgångspunkt i diskursiv 

praktik i Faircloughs mening kan alltså text- och kommunikationsmaterial som delas mellan olika 

grupper och institutioner även tilldelas en relationell funktion av att koppla samman olika debatter, 

verksamheter eller grupperingar. En tydligt maktimplikation framträder också i mötet mellan 

Skogsstyrelsen och Greenpeace vars kommunikation blir indirekt påverkad av beslut som fattas 

angående nyckelbiotoper på statlig nivå. Kanske inte helt förvånande visar Greenpeace helt öppet 

att man identifierar sig med ett ekocentriskt synsätt när frågan lyfts i motkampanjen.   

!
!
!
!
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5.4 Den svenska skogen – här växer propaganda 

I detta kapitel ska det avslutningsvis tittas närmare på den sociala praktiken i diskurser som 

framförallt relaterar diskurser till sociala strukturer och olika identiteter (Bergström & Boreus 2012: 

376). Ett sätt att påverka sociala strukturer på ett medvetet sätt är att implementera strategier för PR 

i syfte att informera och influera. Ibland mer så än andra.  

!
Den svenska skogen har således skaffat sig inte bara en utan två kampanjsidor. Hansen (2010) pekar 

på det nära samband naturen har med nationell identitet. Han menar att vissa bilder av naturen blir 

speciellt viktiga för den nationella sammanhållningen genom att bli attribut för till exempel 

”svenskhet”. En stor del av resonemanget knyter an till vilka rötter man har som en nation och tar 

upp den flitigt medierade engelska landsbygden som typiskt engelskt (Hansen, 2010: 152-155). 

Men det finns något större.. 

!
LRF Skogsägarna citat 4: 

…”Visste du att 70% av Sveriges yta består av skog? 
Det blir ungefär 40 miljoner fotbollsplaner.”…(svenskaskogen.nu).  
          

Skogen skulle alltså möjligtvis kunna utgöra en ”svenskhet” med stöd i Hansens resonemang. Det 

har som bekant gång på gång i repeterats med den ”Svenska skogen”. Ett identitetsbegrepp som då 

eventuellt kan tillskrivas både Sverige och LRF Skogsägarna.     

!
Som vi sett tidigare i kapitel 3.2.2 Ideologi och miljöfrågor finns det konkreta poänger med att 

utforma kommunikation kring komplexa och omdebatterade frågor i mer abstrakta termer i 

marknadsföringssyfte. Hansen (2010) beskriver detta som retoriska grepp med ideologiska 

proportioner som utnyttjar konnotationen till själva begreppet natur (i detta fall den svenska skogen 

som helhet) för att återinvestera dessa i egna intressen. Mekanismen bakom retoriken fungerar ihop 

med just miljökommunikation och grön marknadsföring på premissen att naturen är för stor för att 

ifrågasättas – vilket legitimerar budskapet oavsett om skogen ska exploateras eller bevaras menar 

Hansen (2010: 136). Kanske kan det ses som en form av omfattande framing där den socio-

kulturella förförståelsen relaterar till en mycket innehållsrik frame. Shen och Edwards (2005) 

påpekar att eliter inom media och politik har en tendens att använda framing på liknande 

mångbottnade teman som demokrati, jämlikhet och kapitalism med förkunskapen att värden kring 

dessa områden ofta är delade i stort mellan människor i västvärlden och därför tilltalar många (Shen 

& Edwards, 2005: 797).  
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Weaver, Motion och Roper (2006) slår även fast att PR som praktik inte alltid förknippas med ärlig 

affärsverksamhet och belyser samtidigt kopplingar till propaganda som kan bli problematiska i 

praktiken för branschen. Författarna ifrågasätter också huruvida det måste dras en skarp linje mellan 

dessa begrepp efter försök att introducera etiskt försvarbar PR. Som vi ska se är kommunikation 

med propagandistiska förtecken inte enbart reserverat för historiska sammanhang (Weaver, Motion 

och Roper, 2006: 8-12). Wilcox, Ault och Agee (1995) beskriver fyra, i samtiden vanliga, tilltag 

associerade med propaganda som används för att influera och påverka. Nedan presenteras 

förklaringar av de fyra tilltagen även kallade propaganda devices relevanta för studiens texter, där 

figur 2 exemplifierar var i materialets olika texter dessa kan utläsas.  

!
• Glittering generalities - En teknik som i stora drag skönmålar en fråga, en produkt eller idé 

genom att associera denna till koncept som frihet, demokrati och rättvisa. Ett exempel är att lyfta 

fram en nations fördelar som ett led i argumentationen, som ”The American way to play” 

proklamerat i Las Vegas.    

!
• Transfer – ett koncept som går ut på att accossiera en person, produkt eller organisation med en 

fråga eller fenomen som har hög eller låg trovärdighet, beroende att meddelandets syfte. Två 

exempel är visar på hur en person kan kopplas till välgörenhet, god vilja och fred men också till 

kriminalitet och korruption.  

!
• Card-Stacking – refererar till en argumentationslinje som ensidigt styrker en sida av en fråga med 

hjälp av fakta och data, och samtidigt utelämnar den andra. Ett exempel är reklam för alkohol 

som tenderar att ensidigt presentera produkten som törstsläckande, en smakupplevelse eller en 

sällskapsdryck utan att nämna alkoholens biverkningar i form av riskbeteende i trafiken eller 

leversjukdom.  

!
• Testimonial -– en flitigt använd teknik för att snabbt uppnå trovärdighet genom att låta en expert, 

kändis eller vanlig medborgare gå i god för en produkts kvalitet eller bekräfta att rätt beslut togs. 

Ett exempel är hur reklam lyfter fram tandläkare i tandkrämsreklam för att bekräfta produktens 

fördelar för god munhälsa (Wilcox, Ault & Agee, 1995: 279). 

!
!
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Hur organisationer väljer att operationalisera PR blir i sammanhanget också något som formar 

identiteten genom att lyfta vissa saker mer än andra. Det finns ett postmodernt synsätt som 

möjliggör propaganda devices, samtidigt som organisationens identitet och sätt att tackla 

kommunikativa utmaningar blir mer och mer utan färdiga förpackningar. I ett modernt samhälle 

som inte längre förhåller sig till givna paradigm blir också kommunikativa utmaningar unika och 

lösningar skräddarsys därefter (Windahl & Signitzer, 2009:5). Hansen (2010) påpekar igen att grön 

marknadsföring och kommunikation av olika slag, inte har så mycket med den gröna naturen och 

dess egenvärde att göra som den har med lösningen på det kommunikativa problemet att göra 

(Hansen, 2010: 135-142). Den moderna människan som i första hand är konsument enligt Bauman 
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Glittering generalities och LRF 
Skogsägarna: !!
….”Kampanj: Det finns något större.!
Nu lanseras initiativet Svenska Skogen 
som ett led i att höja kunskapen och 
intresset för den svenska skogen som 
framtidsresurs. Ett initiativ som ska ge 
skogen en tydlig röst i det moderna 
Sverige.”…!

Transfer och Greenpeace:!!
”…Om svenska ”skogen":!
Just nu skriver skogsindustrin i en 
reklamkampanj att 70 % av Sverige består av 
skog. Sanningen är att det mesta av Sveriges 
yta är ”skog”: kalhyggen där man har odlat 
gran och tall. Sådan ”skog” har väldigt lite 
med riktig skog att göra.”… 

Card-stacking och Greenpeace:!!
…”Skriv på för att skydda riktig skog:!
Sverige har lovat att skydda livet i det norra 
skogsbältet – precis som regeringarna i 
Finland, Kanada och Ryssland. Men skogen 
hotas av avverkningar, och i Sverige måste 
skyddet av riktig skog fyrdubblas för att vi ska 
bevara en mångfald av liv. Stefan Löfven och 
de andra regeringscheferna måste infria sina 
löften. Skriv på för att skydda den !
svenska skogen och hela det norra 
skogsbältet!”… 

Testimonial och LRF Skogsägarna: !!
…” Frågor om skogen:!
Har du frågor om skogen? Fråga en 
forskare här.!
Dina frågor går direkt till rätt expert bland 
de 80 forskarna på Skogforsk, det svenska 
skogsbrukets forskningsinstitut. De kan 
otroligt mycket om skogen och hjälper dig 
gärna!”…

Figur 4 tillämpning av propaganda devices på utvalda 
delar av materialet från LRF Skogsägarna 
(svenskaskogen.nu) samt Greenpeace 
(svenskaskogen.org). 

Tillämpning av propaganda devices
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(2007) kräver lösningar som också frambringar konsumtionsmönster som är hållbara i framtiden 

(Bauman, 2007: 52-55). I citatet nedan exemplifieras kopplingen till konsumtion tydligt. 

!
LRF Skogsägarna citat 5:    

…”Visste du att… 
Nästa gång du ser en stubbe eller till och med sitter på en – då vet du att ett nytt 
miljövänligt bord, en penna, bok, bildskärmar eller ett klimatsmart hus är på väg till 
dig.”…(svenskaskogen.nu).  !

Fairclough använder begreppet diskursordning för att beskriva beroendeförhållandet mellan olika 

diskurser/diskursiv praktik. Diskursordningens funktion är ett resultat av diskursers konkurrerande 

villkor (exploatera eller skydda skogen) samt mindre konkurrerande diskurser (biotopskydd bör 

genomföras antigen genom X eller Y) som oavsett påverkar varandra (Bergström & Boréus 2012: 

377). Texter som manifesteras av sociala praktiker kan säga något om helheten och 

diskursordningen där grön kommunikation av olika slag kan ses som något av ett retoriskt knep från 

organisationernas sida, oberoende av miljöetisk bakgrund (ibid). Det är alltså marknaden som tycks 

styra över initiativ till grön kommunikation i första hand genom att göra anspråk på den gröna 

trenden. En högst ideologiskt betydelsefull process som i praktiken godkänner att marknadskrafter 

löser kommunikativa problem på ett visst sätt. Enligt en semiotisk förklaringsmodell kan ett tecken 

(grön kommunikation av olika slag) förstås utifrån sitt ideologiska sammanhang och förmedlas 

därefter (Fiske, 2011:163).   

!
6. Diskussion och slutord 
  
6.1 Slutsatser  

Hur förhåller sig organisationernas informationskampanjer till miljöetiska frågor? Svaret är på  

olika sätt. I första hand kan vi se att miljöetiska ställningstaganden har en stor betydelse för 

kommunikationsbudskapet framförallt på två premisser: som genomsyrande faktiskt etiskt 

ställningstaganden samt som marknadsföringsfaktor.    

!
Vad ett faktiskt etiskt ställningstagande syftar på är vad som kan läsas ut mellan raderna genom 

närmare analys. Här blir speciellt Olssons modell (s. 12) extra aktuell då den påvisar olika grader att 

etiska ställningstaganden från en mer antropocentrisk syn till en mer ekocentrisk syn.  

Som konstaterat i analyssektionen visar Greenpeace öppet ett ställningstagande av ekocentrisk sort 

medan LRF Skogsägarna öppnar upp för en tolkning av möjligt miljöetiskt ställningstagande. I 
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förlängningen skiljer sig de två kampanjerna mycket i det här avseendet som i sig blir betydelsefullt 

för uppfattningen av miljöetisk position. En relevant fråga att ställa är om det finns vinster och 

förluster förknippade med att öppet visa hur man som organisation står etiskt? LRF Skogsägarna 

nämner att skogen är en framtidsresurs och diskuterar samtidigt hur skogsnäringen kan bidra till en 

smartare konsumtion. Här blir det alltså klart och tydligt att man pratar om vidare konsumtion men 

en bättre sådan. Det finns alltså fog för att mena att det är frågan om en inställning mer mot 

ekologisk modernisering än åt ett mörkgrönare håll. Även incitament för att kommunicera kring 

frågan säger något om hur de båda aktörerna förhåller sig. LRF Skogsägarnas incitament att skapa 

kampanjen kan eventuellt sammanfattas som att man önskar ligga marknadsmässigt i framkant, 

hinna före andra aktörer, samt proaktivt visa sin goda vilja och arbete för miljön. Greenpeace ser 

sig istället som tvungna att svara på LRF Skogsägarnas kampanj genom att skapa direkt opinion och 

utöva veto i frågan. 

!
 Hur kommunikationsåtgärdens incitament ser ut avgör i någon mån vilket etiskt perspektiv 

organisationerna har samt i vilken utsträckning man är villig att ställa sig bakom detta.  

Organisationernas identitet, sett externt och internt, har alltså möjlighet att röra sig inom ett visst 

spektrum av uttalad etik baserat på vad man vill åstadkomma. Att använda sig av miljödiskursen 

kan handla om förändra ett antropocentriskt synsätt (Greenpeace) eller uppmana till bättre 

konsumentbeteende (LRF Skogsägarna) på samma gång – vilket gör frågan om miljöetik 

svårhanterlig i sammanhanget. Kanske kan det beskrivas som att miljöfrågan hålls gisslan av olika 

aktörer som på varierande sätt vill uppnå vissa ändamål. Miljöetik blir således även retorik och 

marknadskraft.            !

!
6.2 Metoddiskussion 

CDA som metod har visat sig fruktbart i analysarbetet men några kritiska reflexioner bör dock tas 

upp. Framförallt blir det påtagligt hur CDA använder sig att maktbegreppet som mycket brett där 

det i ett visst ideologiskt sammanhang kan bli väldigt omfattande. Med andra ord kan makt och 

ideologi länkas till varandra på många plan, vilket vi också sätt i analysarbetet, och det kan 

ifrågasättas om makt och ideologi i alla lägen är relevanta saker att belysa extra mycket enligt CDA. 

Bergström och Boréus (2012) poängterar att en alltför omfattande analys av enbart 

maktimplikationer kan ta fokus från andra fynd i forskningsarbetet och ställer frågan: Går det att 

hitta sammanhang som inte är utsatta för maktimplikationer? (Bergström & Boréus, 2012: 

399-400). Med utgångspunkt i ett kontruktionistiskt synsätt blir dock metoden högst relevant och 
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materialet som per facto gör ett kommunikativt anspråk blir intressant att närgranska för att spåra 

hur olika utsagor är konstruerade. Dock ska det inte glömmas bort att språkliga utsagor just är 

bedrägliga och kan därför i alla lägen inte antas ge en perfekt helhetsbild. Alvesson och Sköldberg 

(2008) gör sak av att mena att när en diskursanalys genomförs bör det beaktas i vilken utsträckning 

språkliga utsagor är just bara språkliga utsagor. Hur troligt är det att beskrivna handlingsmönster 

kommer att genomföras eller har genomförts? Vad tas för sant och inte? Går det verkligen att utläsa 

djupare psykologisk mönster genom språket? (Alvesson & Sköldberg, 2008: 467-470).      

!
6.3 Vidare forskning   

Då studien kan ses som en förstudie till ett mycket brett fält bör vidare forskning först och främst 

lägga stort fokus på generaliserbarhet. Det tycks också ha varit givande att utgå från ett teoretiskt 

ramverk av framing theory samt strategisk kommunikation (organisationerna som egna identiteter), 

som på ett betydande sätt påverkat utformningen av materialet i just detta fall genom att peka på 

olika uppfattningar av miljöetik som inte bara etiska ställningstagande utan även som en 

marknadskraft. Förslag för vidare forskning blir därför att vidare undersöka hur grön 

kommunikation av olika slag kan förstås utifrån frames och strategiska åtgärder.        

!
!
!
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