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Abstract 

Uppsatsen behandlar Swedish Match, och undersöker om och i så fall 

hur företaget genom dygder etablerar ett gott ethos på sin hemsida, 

trots sin oetiska verksamhet. En topikanalys genomförs för att 

klargöra om, var och hur ethos etableras genom dygder. Resultatet 

visar att dygderna kommer till uttryck olika mycket under olika 

rubriker, vilket leder till en diskussion om företaget riktat sig till olika 

publiker under olika delar av hemsidan. 

Nyckelord: Retorik, identifikation, dygder, topikanalys, corporate 

identity, ethos, organisationsretorik 
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1 Inledning 

I Homeros Odysséen står att läsa om sirenernas ö. Här bor människoätande havsdemoner med 

sångröst så vacker att ingen levande varelse kan motstå deras frestelse. Med sina förföriska 

toner lockar de närmsta sjöfarare i land, för att sedan slita den vilsne i stycken med sina 

obarmhärtiga klor. Men Kirke har förvarnat Odysseus, som beordrar sina män att hälla vax i 

sina öron för att motstå de skönsjungande demonerna. Vår hjälte är dock nyfiken, och fast 

besluten att trotsa faran. Han låter sig bindas kring masten för att lyssna – och ändå undvika 

sirenernas fördärv. 

 Likt sirenernas förföriska toner kommuniceras idag budskap som i grunden kan ses 

som goda, men vars konsekvenser kan bli ödesdigra. Odysseus behövde värja sig för sitt liv 

mot sirenerna, liksom människor i vår tid måste stålsätta sig mot ondsinta budbärare av idag. 

 Det finns i vårt samhälle en uppsjö av företag som sysslar med produkter som dödar. 

Tobak, alkohol och vapen är bara några av de områden som dessa företag arbetar inom. 

Företag tjänar pengar samtidigt som människor blir sjuka av deras produkter. Vi ställer oss 

undrande till om företag med oetisk verksamhet ändå lyckas etablera ett gott ethos, och 

därigenom framstår som trovärdiga. Uppsatsen fokuserar på ett av dessa företag. Swedish 

Match - en modern siren?  

1.1 Bakgrund 

Swedish Match AB är ett svenskägt företag med drygt 12 000 anställda över hela världen.
1
 

Verksamheten består av tre huvudområden: snus, andra tobaksprodukter och tändprodukter.
2
 

När kvartalårsrapporten för Q1 presenterades den 4 maj 2011 redovisades en nettoomsättning 

på 2,6 miljarder SEK, med en rörelseomsättning på 44 %, där snus och andra tobaksprodukter 

stod för 60 %.
3
 Det är med andra ord ett företag som säljer snus, cigarrer och tändstickor, och 

tjänar stora pengar på detta. Snus och cigarrer innehåller tobak, som i sin tur innehåller ämnen 

som är både beroende- och cancerframkallande, enligt studier från Statens Folkhälsoinstitut.
4
 

Bolagets verksamhet benämns därför av både banker och pensionsspararföretag som oetisk.
5
 

                                                 
1
 http://www.allabolag.se/5560150756 - 2011-05-04 

2
 http://www.swedishmatch.com/sv/ - 2011-05-04 

3
 http://www.swedishmatch.com/Reports/Interim%20reports/2011_Q1_SV.pdf - 2011-05-04 

4
 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-och-tobak-ANDT/Tobak/Halsorisker/ -  

2011-05-18 
5
 Se till exempel: http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/etik-och-miljo/vi-reder-ut-

begreppen/index.htm - Swedbank, 2011-05-04, 

http://www.allabolag.se/5560150756
http://www.swedishmatch.com/sv/
http://www.swedishmatch.com/Reports/Interim%20reports/2011_Q1_SV.pdf
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-och-tobak-ANDT/Tobak/Halsorisker/
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/etik-och-miljo/vi-reder-ut-begreppen/index.htm
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/etik-och-miljo/vi-reder-ut-begreppen/index.htm
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De banker och pensionsspararföretag som erbjuder så kallade ”etiska fonder” köper och säljer 

därför inte aktier i Swedish Match.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att utifrån retorikens begreppsapparat analysera ett företag med oetisk 

verksamhets hemsida och undersöka om och i så fall hur företaget etablerar ett gott ethos 

genom dygder. Följande frågeställningar kommer att vara vägledande under uppsatsen: 

 Vilka dygder, om några, kommer till uttryck i texten, och hur kommer de i så fall till 

uttryck? 

 Kan dessa dygder anses etablera ett gott ethos, på vilket sätt sker detta i så fall? 

 Går det att skönja ett samband mellan vilket ämne som avhandlas och vilka dygder 

som eventuellt framställs? 

1.3 Definitioner och avgränsningar  

I uppsatsen kommer analysen begränsas till att undersöka ethos ur ett dygdeperspektiv. 

Analysen utesluter därför de delar av hemsidan som på ett uppenbart sätt inte etablerar ethos 

genom dygder. En huvudrubrik har förbisetts av andra anledningar än den ovan nämnda. Det 

gäller rubriken ”Media”, som inte undersökts eftersom innehållet är för stort för att en analys 

skall kunna genomföras inom ramen för denna uppsats.  

 Begreppet ”etisk verksamhet” är svårt att definiera, och vi menar att det mest 

konstruktiva sättet att göra det på i denna uppsats att använda en så kallad negativ definition.
6
 

Genom att säga vad som inte är etiskt får vi även en bild av vad som är etiskt. I enlighet med 

till exempel Swedbank
7
 så innefattas bolag med verksamhet inom pornografi-, tobaks-, vapen- 

och alkoholindustrin i vad som klassificeras som oetiskt.  

 Ethos refereras till som starkt eller svagt. Detta eftersom vi menar att ethos har att 

göra med hur avsändaren är persuasiv genom trovärdigheten i sin karaktär. Huruvida publiken 

bedömer avsändarens ethos som starkt eller svagt har, i enlighet med Aristoteles skrifter, 

                                                                                                                                                         
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/funds

now/InfoOverview.aspx?isin=SE0000625238&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3a%2f%2finternetban

ken.privat.nordea.se%2fnsp%2fengine%3f&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow,NordeaSwe

den&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on Nordea, 2011-05-04, 

http://web.msse.se/shb/sv/funds/0p0000hvdw?hb=false&nopension=false&sa=2 Handelsbanken, 2011-05-04 
6
 Fahnestock och Secor, 1990:85 

7
 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/etik-och-miljo/vi-reder-ut-begreppen/index.htm - 2011-05-10 

http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=SE0000625238&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3a%2f%2finternetbanken.privat.nordea.se%2fnsp%2fengine%3f&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow,NordeaSweden&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=SE0000625238&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3a%2f%2finternetbanken.privat.nordea.se%2fnsp%2fengine%3f&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow,NordeaSweden&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=SE0000625238&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3a%2f%2finternetbanken.privat.nordea.se%2fnsp%2fengine%3f&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow,NordeaSweden&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=SE0000625238&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3a%2f%2finternetbanken.privat.nordea.se%2fnsp%2fengine%3f&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow,NordeaSweden&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on
http://web.msse.se/shb/sv/funds/0p0000hvdw?hb=false&nopension=false&sa=2
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/etik-och-miljo/vi-reder-ut-begreppen/index.htm
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bland annat att göra med huruvida de ser talaren som god eller inte.
8
 Cecilia Olsson Jers gör 

tillägget att Aristoteles teori bör ses utifrån hur dagens kultur ser ut i förhållande till den 

kultur som Aristoteles levde i. Med detta vill hon ha sagt att samhället idag inte enbart ser 

människor som onda eller goda, utan att ethos även etableras genom avsändarens ”mönster av 

egenskaper som avspeglar individens förhållande till andra”
9
. Denna del av ethos, menar 

Olsson Jers, är därför ”en produkt ur människans etiska förhållningssätt, en reflektion över 

moralen, och en reflektion över det människan gör”.
10

 

 Enligt Aristoteles rör en av tre delar av ethos huruvida publiken ser avsändaren som 

dygdig eller inte. Aristoteles benämnde denna del arete. En avsändare kan därför etablera 

ethos även om han eller hon inte ses som dygdig, men uppfyller de andra två av kriterierna. 

När vi i uppsatsen skriver "gott ethos", menar vi således ett ethos som etablerats på grundval 

av dygdigheten i avsändarens karaktär. 

 Analysen berör endast text, och utesluter därmed till exempel bilder. Detta för att 

anpassa storleken på det empiriska materialet så att det lämpar sig bättre för arbetets 

omfattning. Analysen berör endast den svenska versionen av Swedish Matchs hemsida. 

2 Tidigare forskning/teoretiska utgångspunkter 

2.1 Retorik 

I detta kapitel tar vi ställning i några avgörande frågor rörande den antika retorikens plats i 

dagens moderna kommunikationssamhälle, samt kopplingen mellan etik och retorik. 

Inom den klassiska retoriken handlar mycket om tal. På senare tid har dock retorikämnet 

börjat intressera sig för långt många fler delar av kommunikationen. I och med Chaïm 

Perelmans presentation av Den nya Retoriken lösgjordes retoriken från det ganska strama 

ramverk som Aristoteles målat upp. Mats Rosengren skriver i förordet till den svenska 

översättningen av Retorikens imperium om hur den nya retoriken transformerar den gamla.  

Perelman lösgör talaren från den klassiska, typiska talarsituationen – en ensam 

talare som riktar sig till en närvarande publik – och omformar honom eller henne 

till vem som helst som skriver eller talar i syfte att övertyga eller övertala. Därmed 

                                                 
8
 Aristoteles, 2007:112, (2.1.5, 1378a) 

9
 Olsson Jers, 2010:56 

10
 ibid 
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förvandlar han också publiken /…/ till ett auditorium som talaren eller skribenten 

ofta endast föreställer sig, men hos vilket han eller hon likväl måste söka medhåll 

för sina argument. 
11

 

Perelmans skrifter om den nya retoriken aktualiseras i allra högsta grad när det kommer till 

denna uppsats. Avsändaren, i det här fallet Swedish Match, utgör inte en talare i samma 

bemärkelse som åsyftas i till exempel Aristoteles texter. Swedish Match agerar dock i 

egenskap av avsändare, och har som syfte att övertyga publiken om en viss sak. Också 

publiken är av en annan typ än under antiken. Den är obestämbar, eftersom Swedish Match 

inte på förhand kan veta vem eller vilka som besöker deras hemsida och vi menar att de därför 

måste försöka föreställa sig vilken publik som kan tänkas ta del av deras budskap. Det leder 

också till antagandet att budskapet måste anpassas till flera olika typer av publik.  

 Nutida definitioner omsluter de allra flesta former av kommunikation. Detta, menar 

vi, innebär inte att Aristoteles tankar om retoriken inaktualiseras fullständigt. De är 

nedtecknade i en tid då påverkan i princip endast skedde genom det talade ordet. Dagens 

samhälle ser annorlunda ut, och vi menar att tolkningen av de antika retoriska teorierna 

behöver anpassas därefter. Aristoteles skrifter används därför som utgångspunkt, och inte som 

något definitivt i denna uppsats. Brigitte Mral skriver: 

 Retoriken utgår från det talade språket som urform för all mänsklig kommunikation. 

 Utifrån dessa försöker man förstå övriga former av kommunikativa fenomen, som 

 skrivna texter, bilder, musik, riter och andra meningsbärande handlingar.
12 

Till allt det ovan nämnda hör även en diskussion kring etikens vara eller icke vara i retoriken. 

När Anders Sigrell beskriver retoriken som ”konsten att välja språk konstruktivt”
13

 lämnar 

han dörren på vid gavel för en etisk aspekt av retoriken. Detta blir inte lika självklart med 

Aristoteles definition, som bekant inte innehåller några värderande ord som ”konstruktivt”, 

”god” eller ”rätt”. Uppsatsen utgår från att det går att göra skillnad mellan att vara en skicklig 

retoriker respektive en god dito. Således menar vi att etiken, och framförallt diskussionen 

kring etik, har en plats i retoriken som ämne, men att det inte är något absolut nödvändigt för 

påverkan. Sigrells ord om att språket är arbiträrt och Perelmans skrifter om det universella 

                                                 
11

 Rosengren i förordet till Perelman, 2004:9 
12

 Mral, 1999:48 
13

 Sigrell, 2008 
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auditoriets doxa leder dock till att vi reserverar oss för att vad som är gott inte betyder samma 

sak för alla människor.
14

 

2.2 Ethos 

Det kanske mest centrala retoriska begreppet i denna uppsats är ethos. Begreppet rör hur 

avsändaren övertygar utifrån sin egen trovärdighet och är därför starkt sammankopplat med 

etik. Åsikterna går dock isär något när det kommer till hur begreppet skall tolkas och 

användas. I detta kapitel går vi igenom hur några forskare definierar, använder och utvecklar 

begreppet och tar ställning i hur begreppet kommer att användas i uppsatsen.  

Janne Lindqvist-Grinde skriver i Klassisk retorik för vår tid att ethos handlar om den karaktär 

som talaren visar upp i själva talsituationen eller texten.
15

 De delar av personligheten som 

åhörarna redan känner till eller som är oföränderliga hör inte till de retoriska bevismedlen 

utan till de icke-retoriska.
16

 Därmed är det enligt Lindqvist-Grinde inte retorikens uppgift att 

ge redskap för att bli modig, klok och måttlig, utan detta är frågor som etiken och 

moralfilosofin behandlar. Ethos handlar således om sådant som talaren kan kontrollera och 

därför blir begreppet oanvändbart för att analysera exempelvis vilken betydelse anseende eller 

makt har för förmågan att övertyga rent generellt. Lindqvist-Grinde påpekar dock att 

ethosbegreppet kan användas för att diskutera hur en talare använder sig av sitt anseende i ett 

specifikt sammanhang, förutsatt att det är en medveten strategi från talarens sida.
17

 Detta var 

något som även Aristoteles betonade.
18

 Detta leder till att vi i uppsatsen endast kan analysera 

och diskutera hur vi tolkar att Swedish Match etablerar ethos utifrån det givna sammanhanget, 

det vill säga på sin hemsida. 

 Aristoteles menade att det finns tre huvudkategorier för en talares ethos. Det har att 

göra med moraliska egenskaper eller ”dygder” (arete), förnuft eller kunskaper (phronesis) 

samt den goda viljan (eunoia).
19

 Aristoteles menade dock att avsändarens verkliga natur inte 

har något med effekten av den retoriska handlingen att göra. Så länge publiken uppfattar 

avsändaren som god, etableras ett gott ethos.
20

 

                                                 
14

 Perelman, 2004:41ff 
15

 Lindqvist-Grinde, 2008:88 
16

 Aristoteles, 2007:38 (1.2.2, 1356a)  
17

 Lindqvist-Grinde, 2008:91 
18

 Aristoteles, 2007:38 (1.2.2, 1356a) 
19

 Lindqvist-Grinde, 2008:91 
20

 Hellspong, 2004:51 
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 Jens Elmelund Kjeldsen utvecklar i Retorik idag sina tankar kring en fjärde 

dimension som han menar skulle kunna vara en obeskriven och självständig del av ethos som 

den empirisk-experimentella forskningen ännu inte behandlat. Denna del väljer han att kalla 

autenticitet .
 21

 

  I antik retorik var utgångspunkten det naturliga talet, och inte förrän man 

systematiskt vidareutvecklat, kultiverat och bearbetat det naturliga talet genom den retoriska 

konsten kunde den verkligt goda och trovärdiga vältaligheten komma fram. Kjeldsen menar 

att motsatsen gäller för den autentiska talaren. Den talaren skapar trovärdighet genom till 

synes uppenbar brist på bearbetning och retorisk kultivering. Inte heller kan man skönja en 

uppenbar önskan att påverka sin publik från en autentisk talare.
22

 

 Kjeldsen vidareutvecklar sitt resonemang och räknar upp flera drag som antas skapa 

trovärdighet genom en äkta och autentisk framställning. Avsändaren måste till exempel 

framstå som intim, personlig och med ett äkta engagemang.
23

 Genom att visa sitt personliga 

och känslomässiga engagemang upplever publiken att de får lära känna talaren som den 

”egentligen är” och han eller hon uppfattas därmed som ärlig. 

 Det tredje draget som skapar trovärdighet är enligt Kjeldsen en person som är 

konsekvent i sitt agerande.
24

 Detta gäller både argument och framförande. En person som 

saknar denna egenskap och istället ändrar sina argument och/eller framförande riskerar att 

framstå som falsk och framstår därmed inte som autentisk och trovärdig.
25

 

 Vi menar att autenticitetsbegreppet till viss del får en ny innebörd när avsändaren 

inte består av en talare i den klassiska bemärkelsen, utan av ett företag som kommunicerar 

genom sin hemsida. Förutsättningarna är, enligt oss, desamma; avsändaren behöver upplevas 

som ärlig, även om publikens förväntningar påverkar hur detta sker. Därigenom menar vi att 

begreppet har betydelse för denna uppsats, i och med att syftet är att se om och i så fall hur ett 

gott ethos etableras. Vi kommer i kapitel 6 föra en diskussion kring detta - hur vi upplever att 

autenticiteten kommer till uttryck samt vilken betydelse den upplevda autenticiteten har för 

etableringen av ett gott ethos.  

 Kjeldsen menar att ethos är ett dynamiskt fenomen som förändras varje gång en 

talare kommunicerar. Han lyfter fram att ethos förstärks eller försvagas beroende på hur 

                                                 
21

 Kjeldsen, 2008:131 
22

 Kjeldsen, 2008:130f 
23

 Kjeldsen, 2008:131 
24

 ibid 
25

 Kjeldsen, 2008:132 
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personen framstår i olika situationer. För att förklara denna förändring väljer Kjeldsen att 

utifrån James C. McCroskeys tankar dela upp ethos i tre olika kategorier: inledande, härlett 

och slutligt, varav inledande ethos är av störst intresse i detta sammanhang.
26

 

 Inledande ethos är enligt Kjeldsen det som publiken vet om talaren innan han eller 

hon utför sin kommunikativa handling.
27

 Detta sätt att se på ethos skiljer sig därmed från 

Aristoteles, som såg denna del som en form av icke-retoriskt bevismedel.
28

 Kjeldsen menar 

dock att åhörarnas förhandsinställning är avgörande för hur de kommer tolka talarens 

budskap. Som exempel nämns hur ett uttalande kommer tolkas olika beroende på vilken status 

personen som uttalar sig har. Därmed menar Kjeldsen att åhörarna konstruerar personens 

inledande ethos beroende på vad de vet om talarens utbildning, ställning, tidigare erfarenheter 

och sin allmänna uppfattning om talarens karaktär. 

 Människor vill lyssna på talare som anses ha starkt ethos och kommer sannolikt ägna 

större uppmärksamhet åt dessa talare, även om de själva inte valt att lyssna till dem. Därför 

ökar ett starkt inledande ethos sannolikheten för lärande och påverkan av attityder.
29

 

  I Motståndets retorik menar Mral att ethos är det centrala begreppet i den retoriska 

argumentationsteorin, men att begreppet har olika innebörd för män och kvinnor.
30

 För att 

förstå dessa olika innebörder måste man överge uppfattningen om att ethos endast är något 

som skapas mellan talaren och dess publik. Mral använder sig därför av begreppen primärt 

respektive sekundärt ethos.  

 En talares primära ethos är det som han eller hon bär med sig in i talarsituationen. 

Detta innefattar personens karaktär och den trovärdighet som talararen tillskrivs innan och 

utanför kommunikationssituationen. Talarens sekundära ethos är det som skapas med hjälp av 

hans eller hennes retoriska kunskaper. Mral grundar begreppet i åsikten att kvinnor har en 

sämre utgångspunkt och ett svagare primärt ethos ”på grund av traderade stereotyper och 

mönster av över- och underordning”.
31

 Enligt Mral krävs det därför att kvinnor utvecklar 

specifika förtroendeskapande strategier för att öka sina möjligheter för att bli accepterade och 

hörda som offentliga personer. Vi menar att även Swedish Match kan anses ha en sämre 

utgångspunkt i sitt inventio, som en följd av deras oetiska verksamhet. I enlighet med Mral 

                                                 
26

 Kjeldsen, 2008:133 
27

 Kjeldsen, 2008:134 
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och Kjeldsen ses ethos i denna uppsats som en social konstruktion. Ethos är något som skapas 

av samhället, publiken och dess doxa.  Vidare utgår vi från antagandet att Swedish Matchs 

ethos konstrueras utifrån vad besökaren vet om företaget innan han eller hon går in på 

hemsidan. Därmed ansluter vi oss till Mral och Kjeldsens sätt att se på ethos som något som 

delvis skapas även innan själva kommunikationssituationen. Däremot ansluter vi oss till 

Aristoteles teori om att ethos etableras genom att avsändaren ses av publiken som dygdig 

(arete), förnuftig och kunnig (phronesis) samt innehavandes av en god vilja (eunoia). 

2.3 Burke och identifikationsbegreppet 

Centralt för att avsändaren skall lyckas etablera ethos är huruvida publiken kan identifiera 

sig med avsändaren. I detta kapitel presenteras bakgrunden till, och användningsområden 

för, Burkes identifikationsbegrepp.  

Kenneth Burke var ytterligare en av de moderna retoriker som öppnade nya dörrar för 

retoriken eftersom han demonstrerade att retoriken inte enbart fanns i lingvistiken, utan 

överallt där människor använder och tolkar symboler.
32

 Han lämnade bland annat efter sig 

tankar om retoriken som en avsiktlig och målinriktad handling, utan att nämna persuasio som 

en del av definitionen. Istället talar han om påverkan och bruk av symboler. Han menade att 

”språket används som ett symboliskt medel för att framställa samarbete hos varelser som av 

naturen reagerar på symboler”.
33

 Grundläggande för retoriken var, enligt Burke, 

”mänsklighetens användning av ord för att skapa attityder eller framkalla handling hos andra 

mänskliga aktörer”.
34

 Även Kjeldsen påpekar att Burke inte enbart intresserade sig för verbalt 

språkbruk, utan även det icke-verbala.
35

 Angående retorikens användningsområde skriver 

Burke att: 

Wherever there is persuasion, there is rhetoric. And wherever there is meaning, there is 

persuasion.
36

 

Avsändaren till en retorisk handling kallar Burke aktör.
37

 Vi väljer i uppsatsen att se på 

avsändaren utifrån perspektivet att hela organisationen Swedish Match agerar avsändare, och 

                                                 
32

 Herrick, 2005:232 
33
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34
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anser därför att ethos inte enbart gäller personer, utan även kan tillskrivas företag. Det är svårt 

att se ett företag hålla ett faktiskt tal, men det innebär inte att man inte kan använda 

Aristoteles och Quintilianus skrifter i ämnet. Om talet istället ses som en handling utförd av 

en aktör, i enlighet med Burkes definitioner, kan Aristoteles skrifter om ethos ändå enligt vår 

mening användas som utgångspunkt.  

 Ett av Burkes huvudfokus inom retoriken låg i tankarna kring begreppet 

identifikation. Lloyd Bitzer skriver att detta till och med var själva nyckeltermen inom Burkes 

teorier.
38

 Burke menar nämligen att: 

 … you persuade a man only insofar as you can talk his language by speech, gesture, 

 tonality, order, image, attitude, idea, identifying your ways with his. /---/ The  rhetorician 

 may have to change an audience opinion in one respect; but he can succeed only insofar as 

 he yields to that audience’s opinion in other respects.
39 

Översatt till företagsvärlden blir detta än mer intressant. Om vi utgår ifrån att ett företag kan 

ses som en aktör så innebär det att också företaget måste kunna identifiera sig med sina 

kunder. Företaget måste därför också vara väl medvetet om hur man vill uppfattas och hur 

man faktiskt uppfattas av sina kunder, precis som en talare måste känna sig själv
40

 och sin 

publik.
41

 Därmed blir begreppet identifikation också starkt sammankopplat med ethos. 

Företaget måste kommunicera värderingar som kunderna kan identifiera sig med för att 

etablera ethos. 

2.4 Corporate Identity 

Begreppet corporate identity kan ses som en utveckling och anpassning av Burkes 

identifikationsbegrepp till företagsvärlden. Det ligger nära till hands när det kommer till att 

beskriva hur företag skapar identifikation mellan sig själv och mottagaren, och därmed även 

hur företaget etablerar ethos .  

Det finns ett antal olika definitioner av begreppet corporate identity. The International 

Corporate Identity Group skriver bland annat följande i sin definition: 

                                                 
38
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39
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40
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 Corporate identity management is concerned with the conception, development, and 

 communication of an organisation´s mission, philosophy and ethos. Its orientation is 

 strategic and is based on a company´s values, cultures and behaviours.
42

   

John M.T. Balmer undersöker i Identity based views of the corporation hur 

identifikationsbegreppet förhåller sig till forskningen kring corporate identity.
43

 Han menar att 

begreppet corporate identification ibland kan tolkas med flera olika innebörder. Dels refereras 

det till som en utåtriktad, symbolisk presentation av hur ett företag kommunicerar bilden av 

sig själva, men det refereras även till hur en individ (eller grupp) identifierar sig med 

företaget. Huruvida en individ identifierar sig med ett företag beror i sin tur på vad individen 

tror och/eller vet om företaget.
44

  Detta, menar Balmer, ger sedan individen en positiv, negativ 

eller ambivalent bild som även influeras av de egna erfarenheterna av företaget. Han menar 

vidare att en individs uppfattning av ett företag är viktig eftersom det spelar en väsentlig roll 

för hur en anställd eller kund sedan relaterar till företaget. För uppsatsen är detta intressant 

eftersom den tar avstamp i uppfattningen att ethos är ett dynamiskt fenomen som inte enbart 

grundas i den aktuella situationen, utan även innan. 

 En av de forskare som skrivit mest i ämnet organisationsretorik är George Cheney. 

Med sina skrifter om Organizational rhetoric lägger Cheney grunden för analys av och 

diskussion kring företag och organisationer ur ett retoriskt perspektiv. En organisations 

persuasiva aktiviteter handlar, i forskningsvärlden, inte enbart om att marknadsföra en enskild 

produkt, utan berör en rad olika områden. Bland dessa räknas till exempel rekrytering, 

mobilisering, identitetsskapande och politiskt inflytande i ett bredare perspektiv.
45

 Cheney 

och Jill McMillan menar att organisationsretoriken idag är så brett spridd att de ifrågasätter 

huruvida en retorisk analys kan ske utan att ta hänsyn till retoriken i organisationen i vilken 

budskapet förmedlas.
46

 Detta, menar de, eftersom individer i dagens samhälle oundvikligen 

blir påverkade av organisationer. Individens försök till påverkan innehåller nästan uteslutande 

någon form av koppling till ett företag eller organisation.
47

 Cheney och McMillan tar upp att 

det vid en första anblick kan tyckas orimligt att använda ett så antikt ämne som retoriken för 

att analysera företeelser i en modern värld. De menar dock att det ökade inflytandet som 
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organisationer och företag har i vårt samhälle nödvändiggör ett retoriskt perspektiv hos 

forskningen och skriver att persuasio förstås bäst genom att applicera retoriska teorier.
48

 

 Cheney beskriver ett antal olika strategier som de analyserade företagen använder sig 

av i sina företagstidningar. En av dessa kallas ”Espousal of shared values”
49

. Denna går ut på 

att företaget hyllar de förmodat gemensamma värderingar som den anställde och företaget 

delar. I vissa fall konstaterar organisationen uttryckligen att ”vi” har samma intressen som 

”du”, den anställde. Som exempel nämner Cheney företaget Ball Corporation som i ett 

policyuttalande från styrelseordföranden skriver: 

Each Ball Corporation employee should be an informed, involved citizen. I firmly believe that 

an awareness of and involvement in public affairs is a responsibility that each of us owes to 

ourselves, our families, our country and our company.
50

 

Konsekvenserna av ett sådant uttalande blir enligt Cheney att individen och organisationen 

knyts samman och att det jämställer familjen, organisationen och landet med varandra.
51

 Cheney skriver vidare angående samma ämne i The rhetoric of identification and the 

study of organizational communication om förhållandet mellan en individ och en organisation 

och använder det som ett exempel för att förstå och undersöka Burkes 

identifikationsbegrepp.
52

 Vidare utvecklar Cheney en preliminär typologi av 

identifikationsstrategier som sedan används i en analys av olika företagstidningar.
53

 

 Burke menar att identifikation är en del i en individs socialiseringsprocess.
54

 Det är 

utifrån detta som Cheney utvecklar sin typologi av identifikationsstrategier. En person agerar 

för att identifiera sig med andra personer, familjer, grupper och kollektiv.
55

 Därför, menar 

Burke, kan en person se sig själv som om han eller hon ”tillhör” någon annan.
56

 Balmer tar 

även upp socialiseringsprocessen i sitt arbete. Han påpekar att en individ som tillhör en grupp 

med gemensam identitet har lättare för att definiera sig själv som person och det påverkar 

även individens beteende och sätt att tänka.
57
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 Cheney noterar att Burkes teorier främst är mottagaranpassade, med fokus på hur 

individen söker identifikation med eller utan hjälp av en retor. Men Cheney påpekar att en 

organisation gärna hjälper till att skapa identifikation genom alla medel av kommunikation 

som de tillhandahåller. En individ som söker identifikation är öppen för olika persuasiva 

ansträngningar och kan då påverkas att ta emot eller anpassa sig efter den information som 

organisationen förmedlar. En organisation som förmedlar sina värderingar, mål för framtiden 

och information som riktlinjer för ett individuellt eller kollektivt agerande kan då få en 

medlem att anpassa sig och göra det som är bäst för organisationen, eller kanske till och med 

få personen att helt identifiera sig med organisationen.
58

  Enligt vår mening gör Aristoteles 

skrifter om topiker sig gällande angående detta. De värderingar som förmedlas av företaget 

och som ligger till grund för en eventuell identifikation mellan individ och organisation 

likställer vi med topiker. På vilket sätt de kommuniceras, ser vi som argument eller teser. Vi 

vill även hävda att denna identifikationsprocess inte enbart gör sig gällande när det rör sig om 

förhållandet företag-anställd, utan även företag-kund. På samma sätt som Cheney beskriver att 

en anställd identifierar sig med företaget genom företagets ansträngningar, menar vi att en 

kund kan identifiera sig med företaget. 

 Linda Stallworth Williams jämför i The Mission Statement – A corporate reporting 

tool with a past, present and future hur hög- respektive lågpresterande företag använder sig av 

så kallade “mission statements” för att etablera ethos.
59

 Ett mission statement är ett kort 

påstående som berättar vem företaget är och vad företaget gör.
60

 Vidare identifierar hennes 

studie vilka retoriska strategier dessa företag använder för att skapa en stark identitet mellan 

de anställda och företaget, vilket hon i det här arbetet väljer att kalla internt ethos. Hon 

undersöker även hur företagen via dessa strategier försöker skapa en image utåt, det som 

Stallworth Williams kallar externt ethos. Detta görs genom en jämförelse av hög- och 

lågpresterande företag följt av en analys som undersöker om det finns någon koppling mellan 

dessa företags resultat och användandet av ”mission statements” och retoriska strategier. Den 

här typen av meddelanden är ofta riktade till en rad olika publiker. Det kan vara aktieägare, 

anställda, kunder och klienter eller rikta sig till den del av världen där företaget gör sina 

affärer.
61
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 Allt fler forskare väljer att använda sig av termen corporate ethos när de undersöker 

hur ett företag vill uppfattas av sin publik, menar Stallworth Williams. Detta eftersom den 

retoriska teorin ger en grundlig teoretisk bas för begreppet ethos och varför det är 

betydelsefullt för en kommunikatör som vill övertyga sin publik.
62

 Craig och Carol Kallendorf 

skriver, angående detta, att företag kan ses som sociala varelser och att de därför kan använda 

retoriska strategier för att agera övertygande.
 63

  

 Stallworth Williams påpekar att ett företag via ord och andra retoriska strategier har 

möjlighet att skapa ”rätt” karaktär, men att dessa strategier noggrant måste väljas beroende på 

hur den retoriska situationen ser ut; vilken publik man talar till, vad syftet med 

kommunikationen är, etc.
64

 Stallworth Williams nämner utifrån detta som exempel på hur 

olika företagsskandaler på senare år fått allmänheten att uppmärksamma hur företag jobbar 

med bland annat etikfrågor.
65

 Ett företag kan stärka sitt ethos genom att i sitt mission 

statement lyfta fram hur viktiga etiska frågor är för företaget och att dessa tas på allra största 

allvar. På samma sätt kan ett företag som jobbar med giftigt avfall lugna boende i närheten av 

företaget genom att poängtera företagets engagemang i säkerhets- och miljöfrågor och på så 

sätt framställa sig själva som ett företag med gott samvete.
66

 Stallworth Williams analys visar 

att högpresterande företag att etablerar ethos genom ett mission statement som kommunicerar 

positiva värderingar, såsom excellence och goodwill.
67

 

 Artikeln är av intresse för denna uppsats eftersom den är en av få forskningsrapporter 

som inte enbart lägger vikt vid relationen mellan företaget och den anställda. Eftersom 

Stallworth Williams koncentrerar arbetet mot de etiska aspekterna av ethos anser vi att denna 

uppsats fokus mot dygder kan ses som en förlängning av hennes arbete.   

 Maria Isaksson har utifrån begreppet corporate ethos undersökt hur företag från en 

rad olika länder genomför sina självpresentationer på respektive hemsida. Analysen syftade 

till att undersöka huruvida det gick att se gemensamma drag hos de respektive företagen, eller 

om man istället skulle finna att företagen strävade efter att stå ut i mängden.
68

 I artikeln 

används begreppet som en grogrund för företagets önskan att skapa pistis. Isaksson påpekar 

                                                 
62

 Stallworth Williams, 2008:100 
63

 Kallendorf & Kallendorf, 1985:43 
64

 Stallworth Williams, 2008:102 
65

 ibid 
66

 ibid 
67

 Stallworth Williams, 2008:116f 
68

 Isaksson & Jörgensen 2010:119 



 

 

 

 

 

14 

 

att begreppet ”dammats av” för att återigen användas och skapa en förståelse för hur företaget 

kan stärka sin självpresentation.
69

 Hon tar även upp hur begreppet blivit mer komplext i och 

med de nya tekniska möjligheter som skapats i och med internet, och att företagen i många 

fall nu måste anpassa sin kommunikation för en global publik.
70

 Internet, menar Isaksson, 

innebär inte enbart en ny typ av publik att ta hänsyn till, utan ställer även högre krav på 

öppenheten och skapar en ny form av transparens mellan företaget och dess kunder.
71

 Den 

modell som Isaksson utgått från i analysen av företagens självpresentation sägs ha sitt 

ursprung i Aristoteles tre-delade ethosbegrepp (arete, fronesis och euonia)
72

  och resulterar i 

ett fokus mot företagets presentation av sig själva som pålitliga, innehavande av 

expertkunskap och empatiska.
73

 I undersökningen framkommer att företagens främsta fokus 

ligger mot att framställa sin expertis (55 % av texterna som etablerade ethos syftade till att 

kommunicera expertis). Vikten av att påvisa pålitligheten i företagen bedöms som måttlig 

(20-30 %), medan den empatiska sidan av företaget visades minst ofta (>20 %).
74

  

 Denna uppsats bygger till viss del vidare på Isakssons forskning om hur företag 

etablerar ethos på sina hemsidor. Vad som skiljer vår uppsats från den ovan nämnda artikeln 

är vår fokusering mot hur företaget etablerar ett gott ethos utifrån dygder. 

 Vad som framförallt går att utläsa av ovan nämnda forskning på området business 

communication är att retoriska teorier används allt mer när det kommer till att försöka 

förklara och utveckla hur organisationer kommunicerar. Vår uppsats är ytterligare ett led i 

denna utveckling. Genom att anpassa antika retoriska teorier som finns ges forskningen ett 

stöd vad gäller att skapa en förståelse för hur företag kan utveckla och förbättra 

kommunikationen både med sina anställda och med sina kunder. 

2.5 Topiker 

När en avsändare skall till att övertyga en mottagare om att en sak är rätt kan den vända sig 

till topikläran för att finna argument. Begreppet blir centralt i uppsatsen, eftersom topikerna 

utgör de platser som avsändaren kan besöka för att finna den gemensamma nämnaren mellan 

sig och den föreställda publiken.  
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Topiker kan beskrivas som den brygga som leder talaren och publik mot varandra, över 

osäkerheten och mot övertygelsen.
75

 Topoi (sing. topos) är grekiska och har betydelsen 

platser
76

. Platserna som åsyftas är de platser där avsändaren finner sina argument. Lennart 

Hellspong talar om topiker som gemensamma mötesplatser, och skriver att ”där inga topos 

finns, finns heller inget att tala begripligt om”.
77

  

 Aristoteles definition av retoriken, konsten att i varje enskild situation finna det som 

är bäst lämpat att övertyga
78

, bjuder in till en närmare undersökning av topiker. Sökandet och 

finnandet var bevisligen en central del av retoriken för Aristoteles och således blir arbetet med 

topikerna mycket viktigt. Aristoteles topiklära är mycket systematisk och beskriver i detalj 

hur arbetet med topiker skall ske. Detta för att avsändaren skall ges möjlighet att dels finna ett 

argument och sedan kunna bryta ner det för att kunna finna det som är bäst lämpat i den givna 

situationen. 

 Sökandet efter argument kan göras på samma platser, oavsett om man argumenterar 

för eller emot en sak. Skillnaden görs sedan i hur topiken tolkas och framställs i 

argumentationen.  Jonas Gabrielsen skriver i Retorikkens aktualitet: ”Topikken er systemet, 

de enkelte topoi indholdet”.
79

 

 Det ligger i retorikens natur att ständigt se till situationens betydelse för ett budskap. 

Detta gäller naturligtvis även när det kommer till topiker. Hellspong skriver följande 

angående detta: 

Det som fungerar som ett topos i ett sammanhang gör det kanske inte i ett annat. 

Det är ett problem för exempelvis en fackdiskurs i förhållande till en 

allmändiskurs. Det som fungerar som ett topos för fackmän fungerar kanske inte 

som ett topos för lekmän. De motsvarande orden väcker inga eller fel 

föreställningar.
80

 

Detta går enligt vår mening att koppla till Sigrells tankar om att retorik handlar om att välja 

språk konstruktivt.
81

 Sambandet mellan språk och verklighet är, påpekar Sigrell, arbiträrt och 
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publikens konnotationer beror därför på deras doxa.
82

  Det gäller för aktören att välja rätt 

topik och rätt ord, för att publiken skall övertygas.  

2.6 Dygder 

I detta kapitel presenterar vi och jämför nutida dygdekataloger med den klassiska. Genom att 

presentera och specificera vad som i uppsatsen menas med en dygd lägger vi grunden för 

analyskapitlet, där dygderna ses som de topiker som för samman Swedish Match med sina 

mottagare. För att visa på några av de skillnader som finns mellan olika nutida forskare 

presenteras tre olika dygdekataloger.  

För en del kanske begreppet dygd känns omodernt och därför oanvändbart. Kanske förs 

tankarna till antikens moralfilosofi snarare än något som diskuteras över fikarasten. Lena Lid 

Andersson skriver angående dygdernas aktualitet i det moderna samhället: 

Dygder är inte något förlegat utan något som människor ständigt brottas med. 

Aristoteles och hans samtida män-niskor samtalade på torg, agora, i Athen. Det 

skvallrades och diskuterades. Vet ni vad han har gjort? Får man bete sig så? 

Människor gör likadant idag; om de ser på TV och läser i tidningar, men också om 

sig själva och om varandra. Dygderna finns i vardagen.
83

 

Dygdebegreppet är starkt sammankopplat med ethos. Som beskrivits i tidigare kapitel var 

Aristoteles tydlig med att en talare kan vara övertygande även genom sin person. Han delade 

upp ethos i tre delar; phronesis, visdom, arete, dygdigheten i talarens karaktär och evnoia, 

talarens välvilja och engagemang i ämnet.
84

 Det är dock viktigt att återigen påpeka att 

Aristoteles skiljer sig något vad gäller vår syn på en talares ethos. Aristoteles skriver om ethos 

i situationen, och inte talarens rykte hos, eller tidigare bekantskap med, publiken.
85

 

Quintilianus var av en annan uppfattning. Han menade att ethos var något som återspeglades i 

talarens hela liv. För att en publik ska bli övertygad måste talaren likväl som vad han eller hon 

säger vara gott. Detta återkommer i Quintilianus kända uttryck
86

; ”vír bonus dicendi 

peritus”
87

, en rättskaffens man vet att lägga sina ord.
88

 Han utvecklar resonemanget genom att 
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skriva att ”Jag nöjer mig inte med att hävda att en talare skall vara en rättskaffens man, jag 

hävdar att ingen som inte är en rättskaffens man kommer att bli någon talare.”
89

 Vi vill dock 

påpeka att Aristoteles aldrig argumenterar för att talaren skall lura sin publik genom att vända 

kappan efter vinden, eller hyckla.
90

 

 Detta märks även i hur han definierar retoriken som ämne; bene dicendi scientia, 

kunskapen att tala väl.
91

 Vad som bestämmer ett subjektivt begrepp såsom god är naturligtvis 

den i samhället rådande doxan. Detta, anser vi, är också den förmodade anledningen till att 

antalet dygdekataloger är i det närmaste obegränsat. Det är omöjligt att säga att en 

dygdekatalog är den enda sanna och rätta. Vad som är en dygd kommer alltid att förändras, 

beroende på kultur, situation och doxa. Det är därför också svårt att ”bevisa” huruvida en 

dygd kan ses som universell eller inte. 

 En dygd innebär, enligt Nationalencyklopedin, ett beundransvärt eller moraliskt gott 

karaktärsdrag.
92

 Genom den grekiska moralfilosofin utkristalliserades fyra dygder som stod 

högre än andra. Dessa fyra kom att kallas kardinaldygderna.
93

 Mod, rättrådighet, vishet och 

måttfullhet - dygder som vi än idag ser som berömvärda. Kristendomens intåg ledde till en 

utökning av den klassiska dygdekatalogen med tre nya dygder
94

, vilket leder till följande lista. 

Detta är vad som brukar kallar den klassiska dygdekatalogen: 

 Vishet 

 Mod 

 Måttfullhet 

 Rättrådighet 

 Trohet 

 Hoppfullhet 

 Kärlek 

Angående denna dygdekatalogs universella värde bör nämnas att teologen Stanley Hauerwas 

påpekar att även om de tre avslutande dygderna brukar tillskrivas kristendomen så går det att 

se spår av dessa dygder även i andra världsreligioner. Hauerwas menar att dessa dygder inte 
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enbart bör ses som kristna, utan mänskliga och samhälleliga.
95

 

 Inom psykologin är dygdebegreppet ständigt aktuellt och på senare tid har en rad nya 

dygdekataloger presenterats i ett försök att modernisera och aktualisera dygdebegreppet. Ett 

exempel är studierna i positiv psykologi av Christopher Peterson och Martin E. P Seligman. 

De ledde ett forskningsprojekt som resulterade i en bok om moderna dygder. Begreppet 

angreps genom att Peterson och Seligman först lät definiera vad en dygd är utifrån tio 

kriterier. Dessa kriterier beskriver till exempel en dygd som ett karaktärsdrag som är möjligt 

att tillgodose sig, att en dygd är stabil både över olika situationer och över tid.
96

 

 Boken beskrivs av författarna själva som en ”manual för ’friska’ människor”, och 

tillhör således den positiva psykologin.
97

 Peterson och Seligman gick metodiskt tillväga för att 

skapa denna nya dygdekatalog. De undersökte ett stort antal forskningsresultat som bland 

annat bestod av socialpsykologisk forskning och klinisk psykologi. I boken har författarna 

utgått från en rad psykologiska teorier, som till exempel Maslows behovshierarki, Erikssons 

psykosociala utvecklingsfaser, och personlighetskartan The Big Five.
98

 Dessa är alla 

välimplementerade teorier inom psykologin och behandlar i tur och ordning människans 

behov för självförverkligande, positiv psykosocial utveckling och personlighet.
99

 Arbetet 

resulterade i 24 önskvärda karaktärsdrag, en ny dygdekatalog bestående av sex dygder och 24 

karaktärsdrag, eller deldygder. De menar att trots det stora antalet dygder som kan återfinnas i 

dagens samhälle, så går det att se dessa grundläggande drag.
100

 Dygderna presenteras nedan i 

en något förenklad listform, med deldygderna i kursiv stil.
101

 

 Vishet och Kunskap (sofia och fronesis) - kognitiva styrkor som medför en förmåga 

att tillgodose sig och även använda kunskap 

o Kreativitet (originalitet, sinnrikhet)  

o Nyfikenhet (intresse, sökande efter nyskapande, öppenhet inför nya 

erfarenheter) 

o Öppensinnighet (omdöme, kritiskt tänkande) 

o Kärlek till lärande 
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o Perspektiv (förmågan att förse andra med vis konsultation - individen besitter 

förmågan att se världen på ett sätt som gör den förståelig för andra och sig 

själv) 

 Mod – känslomässig styrka som involverar viljan att uppnå mål trots att man möter 

motstånd av intern eller extern karaktär 

o Hjältemod 

o Envishet/Framhärdande
102

 

o Integritet (autencitet, ärlighet) 

o Vitalitet 

 Mänsklighet – interpersonella styrkor som involverar ett omvårdande tankesätt och 

vänlighet mot andra 

o Kärleksfullhet 

o Vänlighet (generositet, omhändertagande, empatisk, altruistisk) 

o Social intelligens (emotionell intelligens) 

 Rättvisa – medborgerliga styrkor som främjar ett friskt samhälle 

o Gott medborgarskap (tar socialt ansvar, lojalitet, teamwork) 

o Behandlar lika oberoende av vad man själv tycker i en fråga  

o Ledarskap (uppmuntrar produktivitet i en grupp och lyckas ändå bibehålla 

goda relationer) 

 Måttfullhet – styrkor som skyddar mot överflöd 

o Förlåtelse och nåd (accepterar andras tillkortakommanden, söker inte hämnd) 

o Ödmjukhet (ser inte sig själv som förmer än andra) 

o Klok (i bemärkelsen att individen inte tar onödiga risker, och/eller säger eller 

gör saker som han eller hon sedermera kommer att ångra) 

o Självkontroll 

 Transcendens – Styrkor som sammankopplar det större, universala, och ger 

meningsfullhet 

o Uppskattar det vackra och förträffliga (Allt från konst till matematik till 

vetenskap till vardagserfarenheter) 

o Tacksamhet (medvetenhet om de bra sakerna som händer och att ta sig tid för 

att uttrycka tacksamhet) 
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o Hoppfullhet (optimism, framtidsmedvetenhet, förväntar sig det bästa i 

framtiden och arbetar för att nå dit) 

o Humor (lekfullhet, gillar att skratta och att skänka glädje åt andra, skämtar) 

o Spiritualitet (Religiositet, tro, mening, vet sin plats i det stora, har en 

uppfattning om meningen i livet som skänker trygghet) 

Som synes liknar huvuddragen i denna lista den klassiska dygdekatalogen med ett par 

undantag. Deidre McCloskey påpekar dock att dessa olikheter snarare handlar om rent 

kategoriseringsmässiga frågor, snarare än faktiska skillnader. Hon påpekar att anledningen till 

att antalet dygder här är sex istället för sju är att Peterson och Seligman sammanslagit 

dygderna hopp och tro till transcendens.
103

  Kärlek har döpts om till mänsklighet, men har 

samma innebörd, menar McCloskey.
104

  

 Efter att Peterson och Seligman kommit fram till denna dygdekatalog gjorde de en 

jämförelse med liknande listor från andra tider och andra kulturer. De kom då fram till att 

nivån av överensstämmelse är så hög att man kan dra slutsatsen att det verkar finnas 

huvudsakligen gemensamma universella riktlinjer för hur en god människa är.
105

 Således 

stärker de Hauerwas åsikt att dygderna trohet, hoppfullhet och kärleksfullhet inte enbart bör 

ses som kristna, utan även universella.  

 McCloskey har utvecklat den klassiska dygdekatalogen genom några tillägg, i form 

av nyckelord och personer som identifierar varje dygd. Hennes katalog (”the Western 

seven”)
106

 ser ut som följer:
107

 

1. Hopp, hoppfullhet 

Deldygder: optimism, fantasi och (med mod) entreprenörskap
108

  

Exempelperson: Martin Luther King 

2. Tro, trohet 

Deldygder: Identitet, Integritet, lojalitet och (med mod och rättvisa) ärlighet 

Exempelperson: Petrus  
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3. Kärlek, kärleksfullhet 

Deldygder: samhörighet, vänskap, tillgivenhet, uppskattning 

Exempelperson: Emma Goldman (anarkist och feminist aktiv i USA) 

4. Rättrådighet 

Deldygder: social balans och (med mod och tro) ärlighet 

Exempelperson: Gandhi 

5. Måttfullhet 

Deldygder: Individuell balans och återhållsamhet, avhållsamhet, kyskhet, ödmjukhet 

Exempelperson: Sokrates, Jane Austen 

6. Mod 

Deldygder: Akilles, Shane (irländsk kämpe) 

7. Vishet 

Deldygder: Know-how, förutseende, egennytta, kontextuell rationalitet 

Exempelperson: Benjamin Franklin 

Vi vill påpeka att det finns en skillnad i McCloskey dygdekatalog och Peterson och 

Seligmans. Skillnaden ligger i dygden Vishet, där Peterson och Seligman inte enbart refererar 

till Aristoteles fronesis, utan även till intellektuella styrkor i karaktären såsom kreativitet, 

nyfikenhet, öppensinnighet, kärlek till inlärning, och förmågan att se perspektiv (egenskaper 

som ligger närmare sofia än fronesis). McCloskey påpekar angående detta att även om detta är 

önskvärda styrkor, så skulle de inte klassificeras som dygder i den klassiska betydelsen, utan 

snarare som en nedärvd begåvning.
109

 Problemet ligger i, menar McCloskey, att Peterson och 

Seligman blandat samman fronesis och sofia, det vill säga praktisk vishet och teoretisk 

vishet.
110

  

 McCloskey argumenterar för att den klassiska dygdekatalogen är fulländad i sin 

utformning. Hon gör det genom att jämföra katalogen med en färgskala, med ett visst antal 

grundfärger som i sig är oberoende av varandra. För att skapa nya färger måste man blanda 

från grundpaletten. Vi menar dock att dygdekatalogen även bör diskuteras ur ett doxologiskt 

perspektiv, och då i bemärkelsen att hur man definierar till exempel mod kan skilja sig från en 

kultur till en annan, även om det ses som en dygd i de flesta kulturer. Detta är något som även 
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McCloskey
111

 och Lid Andersson styrker. Frågan är, enligt Lid Andersson, inte om dygderna 

finns i vårt samhälle idag, utan hur de kommer till uttryck.
112

 Vi hoppas med vår analys 

bringa viss ytterligare klarhet i detta, åtminstone i det givna sammanhanget.  

 Analysen har endast utgått från Peterson och Seligmans dygdekatalog. Vi bedömer 

katalogerna som tillräckligt lika varandra för att motivera detta beslut. Den största skillnaden 

mellan Peterson och Seligman och McCloskeys kataloger ligger i beskrivningen av den första 

dygden; vishet & kunskap respektive vishet. Skillnaden ligger i att McCloskey menar att 

kunskap inte är en dygd, utan en eftersträvansvärd egenskap. McCloskeys åsikt bottnar 

förmodligen i hennes bakgrund som retoriker, och att Aristoteles gör en skillnad mellan att 

vara handlingsklok (fronesis) och vis (sofia). I uppsatsen tar vi dock beslutet att utgå från 

Peterson och Seligman. Detta val baseras på att vi i många fall har stött på svårigheter när det 

kommer till att skilja sofia från fronesis, som en följd av deras likhet. Peterson och Seligmans 

dygdekatalog slår samman de båda till en dygd, och användandet av denna resulterar i en 

minskad risk för bristande konsekvens i analysen. Beslutet motiveras även med att Aristoteles 

beskrivning av ethos, innefattar både praktiska kunskaper och vishet.
113

 Vidare bygger detta 

beslut på det faktum att av de två dygdekatalogerna är Peterson och Seligmans den enda som 

blivit empiriskt testad, och visat sig gälla även på ett universellt plan. 

3 Material och metod 

3.1 Urval och material/material 

Vi har i uppsatsen valt att analysera endast ett företag. Alternativet hade varit att ställa ett 

flertal företag mot varandra. Eftersom uppsatsens storlek är begränsad skulle detta dock 

resultera i en mindre djupgående analys av varje företag, något som vi såg som en nackdel för 

resultatet. Swedish Match är ett intressant företag. Deras verksamhet baseras i Sverige, vilket 

ger en lokal anknytning. Verksamheten sträcker sig dessutom över flera marknader inom 

tobaksområde; snus, cigarrer och tuggtobak. 
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3.2 Metod 

För att besvara den inledande frågeställningen, ”Vilka dygder, om några, kommer till uttryck i 

texten, och hur kommer de i så fall till uttryck?”, kommer vi att använda oss av en topikanalys 

med fokus på dygder. Gabrielsen skriver att en topikanalys är en metod för att hitta 

argumentationens grundvalar, de ställen där argumentationen hämtas ifrån.
114

 Nästa 

frågeställning, Kan dessa dygder anses etablera ett gott ethos, på vilket sätt sker detta i så 

fall? besvaras genom en diskussion av det resultat som framkommer av topikanalysen. 

Diskussionen förs utifrån de teorier som presenterats i kapitel 2. Eftersom analysen i det här 

fallet syftar till att finna de dygder som eventuellt används för att etablera ett gott ethos så 

läggs fokus endast på de teser och argument som kan sammankopplas med en dygd. 

 Topikanalysen sker metodiskt genom att utgå från den sidkarta som finns att tillgå på 

Swedish Matchs hemsida. Sidkartan spaltar upp samtliga huvud- och underrubriker. På så vis 

kommer vi, efter analysen har skett, ges möjlighet att undersöka närmare var på sidan 

respektive dygd är mest framträdande. Vi antecknar under vilken rubrik som vi identifierar en 

dygd. Detta redovisas i grafer som innehåller varje enskild dygd, hur stor del som denna dygd 

utgör under respektive huvudrubrik, samt hur stor del den utgör av den totala hemsidan. 

Utifrån denna tabell kan vi på ett effektivt sätt utläsa under vilken del av hemsidan som 

respektive dygd är mest framträdande. Tabellen lägger även grunden till en diskussion kring 

varför denna dygd är framträdande just här. Detta för att besvara frågan som behandlar på 

vilket sätt de eventuella dygderna etablerar ett gott ethos, om vi anser att så sker.  

 Topikanalysen syftar till att först finna och analysera topikernas eventuella varande i 

texten, för att vi sedan genom en diskussion ska ges möjligheten att dra mer generella 

slutsatser om deras funktion. Vad vi kommer att göra i analysen är att söka upp teser och 

argument, både implicita och explicita, som bygger på en dygd. Vi ser därmed varje text som 

en handling i vad Aristoteles hade kallat genus deliberativum, det vill säga den genre där 

avsändaren ämnar övertyga sin publik om att en viss sak är rätt. Denna genre innebär för 

avsändaren att den behöver söka efter de argument som är bäst lämpade för den givna 

situationen. Anledningen till att vi valt en topikanalys förklaras bäst av Hellspongs ord: 

Argumentationskonstens grundrörelse är att gå från det som lyssnaren redan tror 

till det som de ännu inte är övertygade om. Och vi väntar oss att det ska ske genom 
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ett sammanhängande resonemang. Det är en specifik rationalitet som 

argumentationskonsten lägger till toposläran.
115

 

Den modell som presenteras till höger kommer att vara vägledande under 

analysens gång. Den baseras på den modell som Hellspong använder för att 

beskriva förhållandet mellan tes, argument och topik.
116

 Den utgår ifrån att 

topiken (dygden) representerar den mest generella nivån av förmodad 

överenskommelse mellan avsändare och mottagare. Argumentet kan till 

exempel bestå av ett exempel som går att knyta till en dygd. Tesen är det 

budskap som Swedish Match, explicit eller implicit, sänder ut. Swedish Match 

har ett grundläggande budskap som de vill överföra till mottagaren. Detta sker genom ett 

argument, som vi sedan knyter till en dygd.  

 För att finna dessa topiker måste först och främst klargöras vilken tes som drivs i 

texten på varje enskild sida. Vi genomför därför en närläsning av varje del av hemsidan som 

vi anser etablerar ethos. En närläsning är en detaljstudie av en text, som syftar till att 

identifiera enskilda ord och stycken som bestämmer textens innebörd.
117

 Till dessa delar 

räknas samtliga sidor där företaget beskriver sig själva. Därefter identifieras den eller de 

övergripande teser som drivs genom de argument som framförs i texterna. Hellspongs modell 

syftar till att visa förhållandet mellan topik, argument och tes. I analysen kommer vi därför att 

använda modellen ”bakvänt”, och först identifiera tesen, sedan argumentet, för att slutligen 

hitta topiken (dygden). Detta leder till att analysen anpassas efter hur varje enskild sida är 

utformad. Eftersom vi inte kan veta på förhand varken om, hur ofta, eller på vilket sätt 

dygderna kommer att framträda i texterna på hemsidan så behövs en anpassningsbar metod. 

Modellen är även fördelaktig, eftersom den är översiktlig, och inte en djupgående analys av 

argumentationen. Därför är den väl anpassad efter uppsatsens syfte. Nedan följer ett exempel 

på hur analysen kan se ut. 

 Socialt ansvarstagande är en sedan länge integrerad del av Swedish Match 

 företagskultur. Att bygga långsiktiga relationer med intressenter, underhålla sunda 

                                                 
115

 Hellspong, 2006:4 
116

 ibid. 
117

 Lundqvist m.fl. 1987:8f 



 

 

 

 

 

25 

 

 arbetsprinciper samt en hög affärsetik och moral är viktiga framgångsfaktorer för 

 varaktig tillväxt och hållbarhet.
118 

I ovanstående stycke menar vi att Swedish Match driver tesen ”vi tar socialt ansvar” genom 

att exemplifiera på vilket sätt detta sker. Enligt Peterson och Seligman är socialt 

ansvarstagande en del av deldygden God medborgare, som i sin tur är kopplad till dygden 

Rättvisa. Stycket hade därför i analysen kopplats till dygden Rättvisa.  

 En del sidor kan tänkas innehålla flera olika dygder, medan andra kan fokusera mot 

endast en eller två. En dygd räknas en gång per tillfälle den används som topik för ett enskilt 

argument. En dygd kan därför i teorin förekomma flera gånger på en sida, men med olika 

argument. Om samma argument upprepas flera gånger under en sida räknas dygden endast en 

gång.  

 För att göra läsningen av analysen mer tydlig låter vi, i de fall det är möjligt, tesen 

representeras av en nyckelterm. Nyckeltermen är ett ord eller en mening som vi anser är 

bärande för tesen. Det är viktigt att påpeka att analysen inte syftar till att se närmare på hur 

argumentationen är uppbyggd i detalj, utan till att identifiera om och i så fall vilka dygder som 

framkommer i texten. För att tydliggöra för läsaren av analysen har vi, där det är möjligt, även 

redovisat vilka deldygder som underbygger argumentet. När det är gjort förs en diskussion 

kring vilken betydelse den har för etableringen av ett gott ethos. I det här fallet har alltså de 

klassiska dygderna, med vissa moderna modifikationer, använts som grundplåt för att 

identifiera vilka topiker som använts för att etablera ethos. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att vad som skiljer vår analys från en konventionell 

topikanalys, där målet är att finna de platser som talaren hämtar sina argument
119

, är att vi 

riktar söklampan mot argument som etablerar ethos utifrån dygder, det vill säga ett gott ethos.  

3.3 Metodproblem 

Ett problem som av naturliga skäl uppstår när det kommer till kvalitativa studier av detta slag 

är att en viss grad av subjektivitet är svårfrånkomlig. I varje situation som involverar 

interpretation kommer mottagarens doxa alltid fälla avgörandet för den tolkning som görs. En 

medvetenhet och en diskussion kring detta är därför nödvändig i all kvalitativ forskning.  

 Ovanstående gäller som sagt all kvalitativ forskning. När det kommer till den 
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analysmodell som denna uppsats gör avstamp i följer mer specifika komplikationer som 

resultat av analytikerns doxa. De dygdekataloger som analysen grundas i är även 

tolkningsbara i sig. Vad vi med vår doxa definierar som mod kan exempelvis betyda 

någonting annat för en person från en helt annan kultur. Dygdekatalogerna må vara 

universella, men det utesluter inte att varje individ är fri att tolka deras innehåll utifrån sin 

egen doxa.  

 Dygdebegreppet är mycket komplicerat, och många av de dygder som presenteras i 

de respektive katalogerna går in i varandra. Vi kommer därför i analysen, när viss tveksamhet 

infinner sig kring vilken dygd som är mest framträdande, att hänvisa till två eller flera dygder. 

 Vidare är det omöjligt för oss som analytiker att veta huruvida dygderna kommer till 

uttryck som resultat av ett medvetet val från avsändarens sida, eller om det sker ändå. Detta, 

menar vi, är dock av mindre intresse eftersom uppsatsen syftar till att undersöka om och i så 

fall hur dygderna kommer till uttryck, hur de påverkar texten och i förlängningen företagets 

ethos - inte om det är en medveten strategi från avsändarens sida eller inte. 

 En risk med en topikanalys av detta slag är att analytikern fastnar i ett intensivt 

sökande efter dygder. Vi menar nämligen att dygderna i sig inte är intressanta – utan hur de 

kommer till uttryck och på vilket sätt de påverkar avsändarens ethos. Detta är något som även 

Lid Andersson påpekar angående sin egen forskning.
120

 

 Flertalet gånger sker topikanalysen utifrån implicita teser och argument. Detta 

problem försöks kringgå genom att vara konsekvent i användandet av Hellspongs modell, och 

därigenom öppna upp för dialog kring tolkningen av varje text som analyserats.  

 Vidare bör nämnas att de dygdekataloger som utgör grunden för analysen är 

framtagna för människor. Detta kan motiveras med att Swedish match i uppsatsen ses som en 

social varelse, en avsändare som brukar symboler för att verka övertygande gentemot 

mottagaren.  

4 Resultatredovisning 

Resultatet av analysen visar klart och tydligt att många av de texter som etablerar ethos gör 

detta genom dygder. Det totala antalet argument som på hemsidan etablerar ethos genom 

dygder är 60.
121
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 Resultatredovisningen är upplagd efter samma princip som analysen. Den syftar till 

att ge en representativ bild av det resultat som analysen gett. Vi redovisar de huvudrubriker på 

hemsidan som analysen behandlat, i tur och ordning utifrån sidkartan. Cirkeldiagrammet som 

visas under varje kapitel har samma antal tårtbitar som det finns dygder i Peterson och 

Seligmans dygdekatalog. Procentsatsen anger vilken andel de olika dygderna haft i 

förhållande till varandra. Grafen visar därför hur stor plats de olika dygderna utgjort under 

varje kapitel. För att ta del av analysen i sin helhet, se bilaga I. För en sammanfattning av 

resultatet, se bilaga II.  

 Detta följs av valda utdrag från analysen som syftar till att representera de mest 

framträdande dygderna, samt på vilka sätt dessa framställs. Under varje utdrag sker en 

diskussion kring (1) om och i så fall vilken inverkan vi anser att de mest framträdande 

dygderna har för etableringen av ett gott ethos hos Swedish Match. Vidare diskuteras (2) om 

det sätt som dygden framställs på kan anses ha betydelse för etableringen av ett gott ethos. I 

kapitel 5 diskuteras (3) huruvida vi kan skönja ett samband mellan det ämne som avhandlas 

och vilka dygder som framställs.  

 Följande graf visar hur stor plats varje dygd har sett över hela hemsidan.  

 

Figur 1: Fördelning av dygder sett över hela hemsidan 

Sett över hela hemsidan är fördelningen utifrån vår analys ganska jämn mellan dygderna. Två 

dygder sticker ut något; Måttfullhet och dygden Vishet och Kunskap. Detta ligger i linje med 

Isakssons forskning, som visade att den största delen av ethos-etablerande texter på hemsidan 

syftade till att framställa företagets expertis. Dygden Vishet och Kunskap etablerar ett gott 

ethos genom att företaget framställer sig självt som kompentent inom sina 

Vishet och 

kunskap

28%

Mod

13%

Mänsklighet

15%

Rättvisa

22%

Måttfullhet

6%

Transcendens

17%



 

 

 

 

 

28 

 

produktionsområden. Vi menar att Isakssons resultat är jämförbara med våra, trots att hon 

tagit avstamp i Aristoteles teorier om ethos. Detta eftersom hon inte analyserar utifrån 

Aristoteles dygdebegrepp, som utesluter sambandet mellan vishet och kunskap, utan utifrån 

hans tredelade ethos-begrepp, som rymmer både vishet och kunskap. Dygden Rättvisa 

framträder främst genom att företaget presenterar sitt etiska arbete. Företaget visar genom 

flera exempel hur man tar socialt ansvar – och då främst på områden som till exempel socialt 

utsatta barn samt främjande av kultur och utbildning.  

 Vi menar dock att var och hur dygderna framträder blir än mer intressant när vi ser 

närmare på hemsidans uppbyggnad. Nedan kommer att synas hur de olika dygderna 

framträder olika mycket beroende på vilket ämne som avhandlas. 

4.1 Vårt företag 

4.1.1 Resultat 

 

Figur 2: Fördelning under rubriken Vårt företag. 

Denna del av sidan presenterar företagets olika produktionsområden, vilka länder man har 

produktion i samt vilka marknader som är viktiga för dem. Den mest övergipande dygden som 

framträder under denna del är, enligt analysen, dygden Vishet och Kunskap. Denna dygd 

framträder bland annat under rubriken ”koncernchefens kommentar”, där denne framhäver 

företagets kompetens. Dahlgren visar att företaget är bra på att ta lärdom från tidigare 

erfarenheter och utvecklas genom dessa.
122

 Detta görs till exempel genom att exemplifiera vad 

företaget gjort för att utveckla sin verksamhet.
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 Samma dygd framträder enligt vår analys även i den del av sidan där företaget 

presenterar sin historia, genom deldygderna nyfikenhet och kreativitet. Swedish match hävdar 

genom en tidslinje med tillhörande text att företaget hela tiden varit uppfinningsrikt och 

utvecklat sina produkter samt lanserat helt nya.
123

 Kreativiteten synliggörs även genom att 

man beskriver tunga situationer som lösts genom uppfinningsrikedom. Dygden vishet och 

kunskap
124

 blir än tydligare när Swedish Match beskriver hur man på 50-talet börjar bedriva 

forskning om tobak. Dessutom pågår forskningen fortfarande, vilket leder till att Swedish 

Match visar sig vilja veta mer. 

 Dygden Transcendens framkommer relativt utspritt, men vi gör bedömningen att den 

främst framträder under underrubriken ”strategier”. Detta, anser vi, är inte så konstigt, 

eftersom företaget under denna rubrik presenterar hur man skall göra för att framtiden skall 

bli så bra som de tror att den ska bli. Fokus ligger här i att Swedish Match uppger sig 

uppskatta sin nuvarande position, och att man bör använda den för att utvecklas i den positiva 

riktning som man även tror att man kommer att göra.  

4.1.2 Diskussion 

Utifrån den kunskap vi har om hur olika företags hemsidor ser ut, och vad vi tror att 

besökaren förväntar sig innehållsmässigt på dessa, gör vi antagandet att innehållet på Swedish 

Matchs hemsida inte torde skilja sig nämnvärt från andra företag vad gäller denna rubrik. Vi 

ges intrycket att denna del av sidan syftar till att presentera företagets goda sidor och att den 

är riktad mot andra typer av publik än de som har en starkt negativ inställning till företaget. Vi 

grundar detta antagande i att de dygder som framträder inte kan knytas direkt till företagets 

oetiska verksamhet. Fokus ligger istället på att ge en god bild av hur företaget har utvecklats, 

hur man kommer att fortsätta utvecklas, hur bolaget ser på sina anställda, omsättningen, och 

så vidare. Vi gör tolkningen att dygderna etablerar ett gott ethos, men att detta sker 

oavhängigt den oetiska verksamheten. Därför gör vi även antagandet att rubriken och de 

tillhörande texterna riktar sig mot till exempel aktieägare, kunder, återförsäljare, och/eller 

nuvarande eller framtida anställda. Om en mottagare besöker sidan i syfte att ta reda på hur 

Swedish Match försvarar sin oetiska verksamhet kommer denne att vända sig till andra delar 

av hemsidan, eftersom företaget inte fokuserar på refutatio under denna del av hemsidan.  
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4.2 Vår verksamhet 

4.2.1 Resultat 

 

Figur 3: Fördelning under rubriken Vår verksamhet 

Även under denna rubrik gör vi tolkningen att den allra mest framträdande dygden är Vishet 

och Kunskap. Dygden kommer till uttryck på ett liknande sätt som under rubriken ”Vårt 

företag”, nämligen genom att Swedish Match framhäver företagets utveckling historiskt, samt 

deras stora kunnande inom sina produktionsområden. Vi menar att etableringen av ethos ofta 

sker genom deldygden sökande efter nyskapande, genom att företaget understryker att deras 

produkter är unika och att man hela tiden arbetar för att utveckla, anpassa och förbättra 

samtliga produkter. 

 Precis som under rubriken ”Vårt företag” är dygden Transcendens en av de mest 

frekvent framträdande. Vi menar att detta vid samtliga tillfällen sker genom att företaget 

uppger sig uppskatta den situation man befinner sig i just nu, samt att man skall komma att 

utnyttja denna situation för att framtidens mål om utökad lönsamhet skall infrias.  

 Dygden Måttfullhet framträder under den del av sidan som vi tolkar som riktad till 

aktieägare och annan publik som kan tänkas vara intresserad av att företaget går med vinst. 

Swedish Match är mycket noga med att påpeka att inga onödiga risker kommer att tas, vilket 

leder till vår uppfattning om att måttfulheten framträder via deldygden Klok (i bemärkelsen att 

individen inte tar onödiga risker, och/eller säger eller gör saker som han eller hon sedermera 

kommer att ångra).   
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4.2.2 Diskussion 

Precis som i ovanstående rubrik; ”Vårt företag”, menar vi att de dygder som etablerar ett gott 

ethos inte heller under denna rubrik med tillhörande text har någon direkt koppling till 

företagets oetiska verksamhet. Vi gör istället tolkningen att sidorna under denna rubrik riktas 

mot andra typer av publik än motståndare till Swedish Matchs verksamhet. I den mån sidorna 

ändå argumenterar med grund i dygder menar vi att detta etablerar ett gott ethos. Under 

förutsättning att mottagaren accepterar de exempel som företaget ger för sin vishet och 

kunskap och transcendens så menar vi att det sätt som de framträder på har betydelse för 

etableringen av ett gott ethos. 

4.3 Bolagsstyrning 

 

Figur 4: Fördelning under rubriken Bolagsstyrning 

4.3.1 Resultat  

Under denna rubrik är det svårt att utläsa något tydligt resultat. Dygderna är jämt utspridda 

över underrubrikerna och med tanke på det lilla antalet dygder (totalt sex stycken) funna i 

kapitlet är det svårt att dra några klara slutsatser kring fördelningen. Detta beror på att vi i 

analysen gjort tolkningen att en övervägande del av de texter som presenteras på sidan 

etablerar ethos genom andra topiker än just dygder. Vi torde dock fått ett annat resultat om vår 

analys innefattat samtliga policydokument som publiceras på hemsidan. Vi menar dock att de 

texter som analyserats framförallt kan knytas till dygden Mod. Enligt analysen framträder 

denna dygd bland annat genom att företaget framhäver sitt aktiva arbete för att bekämpa 

korruption. Vi knyter detta till Peterson och Seligmans deldygder integritet och hjältemod. I 

och med att företaget framställer sig själva som aktiva motståndare till vad som i texten 
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framställs som en fiende (korruptionen) gör vi tolkningen att denna text etablerar ethos genom 

ovan nämnda dygd.  

4.3.2 Diskussion 

Som vi varit inne på är det svårt att dra några slutsatser utifrån det resultat som analysen gett 

under dessa sidor. Detta beror på att materialet som en följd av att policydokumenten 

uteslutits från analysen blivit relativt litet, något som i sin tur resulterat i ett litet antal dygder. 

Vi kan dock utläsa att denna del av hemsidan är den som till störst del argumenterar utifrån 

dygden mod. Detta menar vi ligger till grund för etableringen av ett gott ethos, under 

förutsättning att mottagaren har en positiv inställning till företagets verksamhet. Bakgrunden 

till denna tolkning är att vi menar att företagets handling ses som modig endast om 

mottagaren tolkar texten som autentisk. En mottagare som anser att företagets oetiska 

verksamhet överskuggar samtliga övriga handlingar, kommer troligen inte se denna text som 

autentisk, utan endast som ett tafatt försök att kompensera sin oetiska verksamhet.  

4.4 Hållbarhet 

4.4.1 Resultat 

 

Avdelningen ”Hållbarhet” presenteras som en del av företagets så kallade ”kärnvärden”.
 125

 

Underrubrikerna behandlar varje fält som Swedish match uppger sig arbeta med hållbarhet 

inom. Dessa är ”Uppförandekod och policys”, ”Socialt ansvar”, ”Miljö” och ”Frågor och svar 

om hållbarhet”. Under samtliga rubriker tycks ordet ”ansvar” vara genomgående. Dygden 

som sammankopplas med ordet är rättvisa med deldygden gott medborgarskap och den 
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framträder jämt fördelat under de olika underrubrikerna. Noterbart är att underrubriken 

”socialt ansvar” enligt vår mening kan kopplas direkt till Peterson och Seligmans deldygd gott 

medborgarskap, en deldygd som av Peterson och Seligman beskrivs som just socialt ansvar. 

Företaget ger en rad olika exempel på hur man tar socialt ansvar. Ett sådant exempel är 

följande text, skriven under rubriken ”Socialt ansvar”. 

I 75 år har Swedish Match främjat Stiftelsen Solstickan genom försäljning av vissa 

tändprodukter i Sverige. För varje produkt av varumärket Solstickan som säljs går några ören 

till stiftelsen som har som ändamål att verka ”till förmån för barn med kroniska åkommor, 

funktionshinder samt andra behövande, framför allt åldringar”.
126

 

Dygden Rättvisa kommer även till uttryck genom att företaget redogör för hur man genom sin 

miljöpolicy jobbar aktivt för att främja miljön. Syftet med miljöpolicyn beskrivs som att se till 

att koncernen är aktiv i sitt arbete med att utveckla miljöarbetet genom minskning av 

förorenande utsläpp som sker genom produktionen. Genom tolkningen att den tes som 

företaget implicit driver är ”vi är goda medborgare” genom argumentet ”vi tar i och med vår 

miljöpolicy ansvar för miljön”, något som vi således kopplar samman med dygden Rättvisa.  

 Dygden Transcendens kommer till uttryck genom att företaget säger sig uppskatta, 

som Peterson och Seligman skriver ”det vackra och förträffliga”. Detta görs genom att 

Swedish Match redogör för hur man aktivt jobbar med att ge stöd åt bevaring av det kulturella 

arvet
127

. Vi menar att man därigenom implicit driver tesen ”vi bryr oss om och uppskattar det 

kulturella arvet”, något som vi sedermera sammankopplar med dygden Transcendens.  

 Den tredje dygden som är mest framträdande under denna rubrik är dygden 

Mänsklighet. Vi menar att denna dygd kommer till uttryck genom att företaget skänker pengar 

till olika välgörande ändamål. Denna symboliska handling menar vi etablerar ethos genom 

ovan nämnda dygd eftersom det indikerar att företaget bryr sig om att människor runtom i 

hela världen har det bra.  

4.4.2 Diskussion 

I och med Procordias förvärv av Swedish Match år 1992, och som en följd av Procordias 

namnbyte till just Swedish Match
128

 får Procordia också tillgång till varumärket Solstickan. 

Det går naturligtvis endast att spekulera kring huruvida detta var en del av bakgrunden till 
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förvärvet eller inte. Vi gör dock tolkningen att Swedish Match trovärdighet som ”god 

medborgare” ökar i och med att företagets verksamhet innefattar en stiftelse med ett så starkt 

varumärke som Solstickan, och att ett gott ethos etableras genom detta. I det här fallet vill vi 

hävda att företaget gjort en stor vinning i att införliva detta varumärke, eftersom vi gör 

bedömningen att detta är ett varumärke med ett starkt gott ethos. De handlingar som företaget 

säger sig genomföra: att skänka pengar till olika välgörande ändamål, menar vi etablerar ett 

gott ethos. Vi anser att det bör vara lättare att acceptera detta exempel som tillhörande dygden 

Rättvisa än många av de andra handlingar som företaget säger sig göra. 

 Denna del av sidan anser vi vara mer tydligt inriktad till mottagare som anser att 

Swedish Match inte har ett gott ethos. Vi gör detta antagande genom att den dygd som är mest 

framträdande är Rättvisa, en dygd som Peterson och Seligmans skriver har deldygden Gott 

medborgarskap, och tar socialt ansvar. Vi menar att denna dygd med enkelhet går att knyta 

an till de argument som Swedish Match bemöter på dessa sidor, även om dygden kommer till 

uttryck genom andra argument än de som framförs av motståndarna. Som exempel kan, 

utöver stiftelsen Solstickan, nämnas Swedish Matchs miljöpolicy. Denna, menar vi, signalerar 

ett socialt ansvarstagande och går därför att knyta till dygden Rättvisa. Motståndarna, å andra 

sidan, kan tänkas argumentera för att Swedish Matchs produkter bidrar till en försämrad 

folkhälsa, något som står i direkt motsats till socialt ansvarstagande. Huruvida de argument 

som framförs etablerar ett gott ethos eller inte beror därför på hur mottagaren ser på Swedish 

Matchs argumentation. Om de accepterar argumenten och godkänner Swedish Matchs arbete 

som en typ av socialt ansvarstagande så stärks företagets goda ethos.  

4.5 Snus och hälsa 

4.5.1 Resultat 

På förstasidan under rubriken ”snus och hälsa” står att läsa att den vetenskapliga världen och 

den allmänna hälsodebatten uppmärksammar de hälsofördelar som svenskt snus har i 

förhållande till rökning
129

. På sidan berättas vidare att man under övriga underrubriker ska 

presentera information om snus och hälsa och lyfter som exempel fram det unika förhållandet 

som råder i Sverige vad gäller tobakskonsumtion. 

 Utifrån analysen går att skönja en skillnad mellan sidorna under denna rubrik och 
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resten av hemsidan. Fokus ligger främst mot dygden Rättvisa, men även mot Mod och Vishet 

och Kunskap.  

 

Under rubriken ”Riskreducering” finner vi i analysen endast dygden Rättvisa, med deldygden 

Gott medborgarskap. Under den här rubriken argumenteras för att de negativa hälsoeffekterna 

av tobaksanvändning i första hand kan kopplas till rökning. Det påpekas även att en tobaksfri 

värld inte kommer realiseras inom en snar framtid och att bolaget därför kan spela en viktig 

roll via sina rökfria produkter. Swedish Match menar även att både amerikanska och 

skandinaviska undersökningar visar att rökare använder snus som en metod för att sluta röka. 

 Vi finner flera exempel på hur denna dygd framträder i texten. Bland annat sker det 

under rubriken ”Snus, nikotin och nikotinberoende”. Under den här rubriken redogörs för hur 

snus och nikotin kan leda till ett nikotinberoende. En genomgång av aktuell och tidigare 

forskning på ämnet avhandlas och det konstateras att en rad olika faktorer har betydelse för 

hur lätt en person har för att bli beroende.
130

 Bland dessa kan nämnas genetiska faktorer, 

produktegenskaper och individuella konsumtionsbeteenden. 

 I en till synes informativ text såsom denna ser vi det som svårt att ringa in enskilda 

nyckelord, men vi anser ändå att det är tydligt hur denna text etablerar ethos. I och med att 

företaget väljer att publicera en text av denna karaktär ser vi det som att ethos etableras 

genom dygden rättvisa. Swedish Match informerar besökaren om hur snusning och nikotin 

kan skapa ett beroende och detta visar på den deldygd som Peterson och Seligman betecknar 

som gott medborgarskap eftersom företaget enligt vår mening säger sig ta ett socialt 
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ansvar.
131

 

 Dygden Vishet och Kunskap framträder genom att Swedish Match framhäver sina 

kunskaper inom sina produktionsområden. Företaget skriver under rubriken ”Vår ståndpunkt” 

att det är deras övertygelse att de tobaksprodukter som tillverkas efter Swedish Matchs 

kvalitetsstandard spelar en betydande roll för att reducera hälsoriskerna med tobaksbruk.   

 Enligt vår mening antyder koncernen att de utarbetat produkter av hög klass. Vi 

menar att detta går att koppla ihop med dygden vishet.
132

  Genom att använda deras kunskap 

inom tobakstillverkning reduceras de negativa effekter som tobaksanvändning har på hälsan 

utan att kräva total avhållsamhet från nikotin. 

4.5.2 Diskussion 

Att även dessa sidor enligt vår analys domineras av dygden Rättvisa menar vi beror på att 

sidorna består av refutatio mot de argument som Swedish Match förväntar sig att den publik 

som besöker dessa sidor kan tänkas ha. Vi menar även att det faktum att denna sida över 

huvud taget existerar är ett bevis på detta. Företaget försöker, enligt vår tolkning, förekomma 

eventuella motståndare genom att på sätt och vis vända deras topiker emot dem. Med detta 

menar vi att Swedish Match använder samma topiker som vi menar att de anser att 

motståndarna hämtar sina argument ifrån. Samma sak som diskuteras i kapitel 5.4.2 menar vi 

sker således även här.  Företaget ”erkänner” att deras produkter kan ha negativa effekter på 

hälsan, och agerar därför, enligt vår analys, modigt, en dygd som vi menar hjälper till att 

etablera ett gott ethos. Vi menar dock att det finns vissa brister i hur dygden rättvisa tar sig 

uttryck när det kommer till att övertyga de som är starkt övertygade om att Swedish Match 

inte har ett gott ethos. Detta eftersom företaget enligt vår mening är inkonsekvent i sitt sätt att 

argumentera, eftersom man inte har en liknande sida som presenterar de negativa effekterna 

av att röka cigarr. Vi vill poängtera att detta bör ses som en stor brist i sammanhanget, 

eftersom autenticitet enligt Kjeldsen till stor del beror på om publiken upplever avsändaren 

som konsekvent i sitt sätt att argumentera eller inte.  
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 Tes: Vi informerar om att forskning visar att en person kan bli beroende av våra produkter. Argument: Vi tar 

socialt ansvar, Dygd: Rättvisa (Deldygd: Gott medborgarskap)  
132

 Tes: Vi vill reducera hälsoriskerna med tobaksanvändning, Argument: Vår kvalitetsstandard innebär en 

reducerad hälsorisk. Dygd: Vishet och Kunskap 
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4.6 Karriär 

4.6.1 Resultat 

 

Under rubriken ”karriär” är den mest framträdande dygden mänsklighet. Vår tolkning är att 

företaget etablerar ethos genom att visa att man bryr sig om sina anställda. Tydligast blir detta 

under rubriken ”arbetsmiljö” där vi anser att dygden framkommer under ett antal olika avsnitt. 

Det konstateras bland annat att ett fungerande privatliv och arbetsprestation ofta går hand i 

hand och att Swedish Match försöker finna flexibla arbetsarrangemang där möjlighet finns. 

De poängterar vidare alla människors lika värde genom följande konstaterande: ”För oss är 

det självklart att alla medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter hos oss 

oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, politisk tillhörighet etc.”
133

  

4.6.2 Diskussion 

Denna del av sidan hämtar argument först och främst utifrån dygden Mänsklighet. Detta anser 

vi tyder på att företaget här vill rikta sig mot en publik som är intresserad av att söka arbete 

hos Swedish Match. Vi läser även in i detta resultat att Swedish Match inte verkar ha en 

annorlunda utgångspunkt i inventio gentemot företag som inte bedriver en oetisk verksamhet 

vad gäller denna punkt. Detta eftersom vi vill hävda att det ligger i samtliga företags intresse 

att framstå som innehavandes av en positiv attityd mot sina anställda – av flera anledningar. 

Dels för att de som redan är anställda skall känna sig uppskattade, men också för att 

människor som besöker sidan för att skaffa sig en bild av hur Swedish Match är som 

arbetsgivare. Detta anser vi även går att koppla till Cheney och Burkes tankar kring 

identfikation. Burke menar att en person agerar för att identifierar sig med andra personer, 
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familjer, grupper och kollektiv. En besökare av sidan kan därmed, förutsatt att han eller hon 

anser att Swedish Match lyckas förmedla en positiv attityd, identifiera sig med företaget och 

på så sätt stärks Swedish Matchs goda ethos. 

5 Diskussion & slutsatser 

Resultatet av all kvalitativ forskning är beroende av analytikerns doxa. Det går att föra en 

diskussion kring doxa och dess betydelse för vår tolkning av materialet. En sådan diskussion 

kan, om den drivs in absurdum, leda till uppfattningen att inga tolkningar har något som helst 

vetenskapligt värde, eftersom allt som analyseras tolkas utifrån analytikerns doxa. Det är vår 

uppgift att i diskussionskapitlet ta hänsyn till och diskutera vilken inverkan vår doxa kan ha 

haft på resultatet.  

 För att identifikation skall uppstå mellan mottagaren och företaget krävs att företaget 

talar besökarens språk. Vi vill hävda att vår analys visar att detta är vad Swedish Match ämnar 

göra när man etablerar ethos genom dygder. Denna slutsats dras utifrån det faktum att 

Peterson och Seligman bevisat dygdekatalogens universella värde. Återigen vill vi påpeka att 

kommunikationen sker på en plats som omöjliggör för Swedish Match att säkert veta vem 

som tar del av budskapet. Publiken kan därför antas vara mångfacetterad. Argumentationens 

mål är att ta lyssnaren från det han eller hon redan tror till det som de ännu inte är övertygade 

om. Därför lyckas en argumentation om avsändaren kan använda ett argument som publiken 

redan tar för sant för att bevisa något som den ännu inte är övertygad om. Det mest effektiva 

för Swedish Match blir av den anledningen att i inventio-fasen vända sig till topiker som talar 

till en så bred massa som möjligt. Dygdernas universella värde utgör grunden för deras 

slagkraftighet. Eftersom publiken är okänd, och antas vara bred, menar vi att argumentationen 

måste grundas i de mest universella ”sanningar” som finns att tillgå – dygderna. Om 

avsändare och mottagare är överens om att dygden är en dygd, kan tesen och argumentet som 

förs utifrån dygden inte ifrågasättas. Däremot menar vi att det är upp till var och en att avgöra 

huruvida avsändaren är autentisk eller inte. Om mottagaren gör tolkningen att budskapet inte 

är äkta så faller också dygden. Utmaningen blir därför att kommunicera dessa dygder på ett 

sätt som uppfattas av mottagaren som autentiskt. Därav gör vi också antagandet att Swedish 

Matchs inledande ethos är av stor betydelse för vilken tolkning som kommer att göras. Om 

mottagaren anser att Swedish Matchs ethos är mycket svagt redan på förhand så menar vi att 

chanserna minskar att mottagaren ser företagets ansträngningar som autentiska.   
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 Detta går hand i hand med vad Cheney skriver om corporate identity. Swedish Match 

måste för att skapa identifikation förmedla en viss typ av värderingar – värderingar som 

överensstämmer med de anställda såväl som återförsäljare och kunder. Enligt Kjeldsens idé 

om vikten av autenticitet så bör detta ske indirekt, det vill säga inte uttryckligen, utan implicit 

genomsyra all kommunikation. Det räcker inte att skriva: ”VI ÄR MÅTTFULLA” på 

hemsidan. För att budskapet skall verka trovärdigt så bör det synas i hur företaget agerar och 

kommunicerar, internt och externt.  

 Vi skriver i kapitel 2.2 om att Kjeldsen påpekar att en avsändare inte får uppfattas 

som retoriskt kultiverad om mottagaren skall känna tillit till avsändaren. Kjeldsen skriver att 

detta står i motsats till hur en talare skulle vara under antiken. Peterson och Seligmans 

forskning om dygder visar att de har ett universalt värde. Detta sammantaget leder till 

uppfattningen att avsändaren, precis som i antiken, kan etablera ethos genom dygder, men att 

det skall göras på ett sätt som inte uppfattas som bearbetat och retoriskt kultiverat. Kjeldsens 

vidare resonemang av hur en talare bör uppföra sig är skrivet utifrån förhållandet talare-

publik. När det istället handlar om ett företag som har en önskan om att i textform etablera en 

viss typ av ethos, blir frågan mer komplex. Publiken kan antas ha vissa förväntningar vad 

gäller det sätt som företaget agerar i den givna situationen, och vi kan anta att det personliga 

och känslomässiga engagemanget från avsändaren måste visas på ett annorlunda sätt, 

eftersom den givna situationen också är en annan. Den största skillnaden är att detta budskap 

förmedlas i textform, på en hemsida. Publikens förväntningar av hur en hemsida ser ut och 

vad den bör innehålla bör enligt vår mening vara annorlunda än vad som förväntas av en 

talare. Först och främst skiljer sig de båda kommunikationsformerna från varandra rent 

innehållsmässigt. När mottagaren besöker en hemsida förväntar den sig förmodligen att hitta 

den information som eftersöks. Detta förhållande skiljer sig när det en talare kommunicerar 

med sin publik. I en sådan situation är det först och främst talaren som dikterar villkoren, och 

”bestämmer” vad som skall sägas. Besökaren av hemsidan, å andra sidan, väljer själv vilken 

information den vill ta del av. Samtidigt är besökaren inte helt fri vad gäller vilken 

information som finns att tillgå. Det är Swedish Match som väljer vilken information som 

skall förmedlas, och hur denna information tar sig uttryck. Angående uttrycket vill vi även 

påpeka att talaren enligt Kjeldsen kan vinna sympatier genom att framstå som spontan och 

oförberedd. Detta, menar vi, gäller inte på samma sätt när det kommer till en hemsida. Vi vill 

hävda att mottagaren får en negativ bild av företaget om informationen upplevs som 
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oförberedd, och att detta ger ett intryck av oprofessionalitet.  

 Swedish Match kommunicerar inte, åtminstone inte via hemsidan, genom att 

använda så kallade mission statements. Deras utgångspunkt är dock densamma som 

Stallworth Williams beskriver i sin artikel. Texterna måste riktas till olika typer av publiker – 

alltifrån aktieägare och anställda till kunder, återförsäljare och kanske framförallt, media. 

Hemsidan är ett företags naturliga bas för denna typ av ethos-etablerande kommunikation. 

Här ges företaget möjlighet att framställa sig själva i den dager man själv önskar.  

 Det blir intressant att diskutera Swedish Matchs val av textframställning utifrån 

Perelmans tankar om den okända publiken. Swedish Match kan omöjligt veta vem som tar sig 

in på sidan för att läsa, och ställs därför enligt vår mening inför en rad alternativ. Det första 

alternativet är att endast rikta påverkan mot de redan frälsta, och enbart agera för att stärka det 

ethos som redan är starkt. Det andra alternativet är att rikta sig mot den bredare massan, som 

både kan innehålla förespråkare och motståndare till antingen snus, eller tobaksmarknaden i 

stort.  

 Oavsett vilket val Swedish Match gör, så ställs de som en direkt följd av sin 

verksamhet inför en annorlunda utgångspunkt i inventio, jämfört med företag som inte har en 

oetisk verksamhet. Detta menar vi är jämförbart med hur Mral beskriver kvinnors 

utgångspunkt som annorlunda i förhållande till män. En oetisk verksamhet möter en annan 

form av mottagande än andra verksamheter. Publiken kan visserligen bestå av individer som 

betraktar Swedish Match som vilket företag som helst, men budskapet på hemsidan måste 

anpassas efter att besökaren även kan vara av en helt annan uppfattning. Detta, menar vi, leder 

till att Swedish Match har en annan, sämre, utgångspunkt i inventio.  

 Vi menar att även resultatet av analysen kan innebära en indikation på att så är fallet. 

Vår tolkning är att Swedish Match ofta väljer att argumentera utifrån topiker i form av 

dygder. Eftersom topiker utgör den mest generella nivån av överenskommelse mellan talare 

och publik så är de ett naturligt val i den givna situationen. Publiken är okänd, men Swedish 

Match utgår från att den är mångfacetterad och att företagets primära ethos skiljer sig mycket 

åt från en besökare till en annan.   

 Vi menar att vår analys visar på ett förhållande mellan det budskap som Swedish 

Match förmedlar och vilken dygd som är mest framträdande. Detta, menar vi, tyder på att 

företaget tagit ett medvetet beslut om på vilket sätt budskapet skall förmedlas beroende på 

vilken del av hemsidan besökaren befinner sig på. Detta kan i sig bero på olika faktorer – 
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faktorer som vi endast kan spekulera i. Däremot verkar det rimligt att anta att Swedish Match 

antagit att olika typer av publik väljer olika delar av hemsidan. Under sidor som beskriver 

företaget och dess verksamhet har fokus legat på att etablera ett gott ethos genom att framhäva 

sin vishet och sina kunskaper. Dessa delar kan vara riktade åt en viss typ av publik, som inte 

är intresserade av att bli övertygade om att Swedish Match är goda, utan snarare intresserade 

till exempel av bolagets eventuella ekonomiska vinster, historiskt och i framtiden.  

 Vi anser att ett vinstdrivande företags övergripande mål med en hemsida bör vara att 

förmedla ett starkt ethos för att på så sätt framställa sig som en viktig aktör inom sin bransch. 

Om detta stämmer är resultatet av vår analys föga överraskande, men intressant att titta 

närmare på. Att dygden vishet och kunskap skulle vara en av de mer förekommande sätt över 

hela sidan var troligt, då Swedish Match givetvis vill lyfta fram sitt kunnande som en viktig 

hörnsten i företagets framgång. Mer intressant blir det när vi ser på resultatet utifrån de olika 

rubrikerna som presenteras. ”Vårt företag” och ”Vår verksamhet” beskrivs främst i ordalag 

som kan kopplas till vishet och kunskap och än en gång är det kunnandet inom företaget som 

lyfts fram. Vi vill dock återigen påpeka att vi inte anser att detta är något som är särskilt 

utmärkande för ett företag med oetisk verksamhet. En övervägande majoritet av de företag 

som existerar har som övergripande syfte att tjäna pengar. Att framställa sig själva genom 

dygden Vishet och Kunskap är därför inte något som vi anser är direkt sammanhörande med 

Swedish Matchs oetiska verksamhet, utan en direkt följd av att de är ett börsnoterat, 

vinstdrivande företag.  

 De delar av hemsidan som presenterar hur det är att jobba på Swedish Match har 

enligt vår analys en tydlig inriktning mot dygden mänsklighet. Detta, menar vi, kan tyda på att 

företaget här riktar sig mot personer som är intresserade av att arbeta för företaget, och som 

inte medan de befinner sig på den aktuella sidan behöver övertygas om att verksamheten inte 

är oetisk. Dygden etablerar ett gott ethos, men vi gör tolkningen att det faktum att företaget 

använder sig av en dygd som topik inte nödvändigtvis behöver bero på att företaget har en 

oetisk verksamhet.  

 Det är vår uppfattning att den dygd som utmärker sig som topik för just Swedish 

Match är dygden rättvisa. Det är under de sidor som vi menar att företaget intar en 

försvarsposition som denna dygd är mest framträdande. Vi gör här antagandet att företag 

inom tobaksindustrin finns med på listan över företag vars verksamhet räknas som oetisk för 

att deras produkter är skadliga för människor. Om så är fallet står detta i direkt kontrast till 
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dygden Rättvisa och Gott medborgarskap. Att vara en god medborgare innebär enligt 

Peterson och Seligman bland annat att ta socialt ansvar. Swedish Match säger sig ta socialt 

ansvar, men huruvida de genom detta påstående lyckas etablera ett gott ethos är beroende av 

huruvida mottagaren accepterar detta som överskuggande den oetiska delen av Swedish 

Matchs verksamhet. Detta leder till antagandet att Swedish Match väljer att argumentera 

utifrån samma topiker som sina motståndare. Detta är intressant att diskutera ur ett retoriskt 

perspektiv. Det är ingen hemlighet att denna typ av argumentation är möjlig, det vill säga att 

vända sig till samma topik, oavsett om du är för eller emot en fråga. Däremot är det intressant 

att diskutera vad det får för konsekvenser. Eftersom vi gör antagandet att båda sidor 

argumenterar utifrån samma topik (dygd) så gäller det för Swedish Match att bevisa sin 

autenticitet. Det är även beroende av vad Swedish Match har för primärt ethos hos besökaren. 

Om Swedish Match lyckas övertyga besökaren om att deras handlingar verkligen innebär att 

de är goda medborgare, så ökar deras möjligheter att etablera ethos.  

 Angående detta vill vi påpeka att företaget har en stor fördel i att de äger varumärket 

Solstickan. Vi menar att Solstickan som varumärke är så starkt i sig att det kan tänkas påverka 

många besökare i ”rätt” riktning. Om besökaren har en positiv attityd till Solstickan på 

förhand, eller får det under sitt besök på hemsidan, så stärks Swedish Matchs goda ethos. 

Detta, menar vi, kan ske oberoende av besökarens initiala känsla för Swedish Matchs ethos, 

just eftersom Solstickans goda ethos är så pass väletablerat. Företaget gynnas därför starkt av 

att sammankopplas med denna stiftelse, och frågan är om inte detta var en starkt bidragande 

orsak till att bolaget bytte namn under förvärvandet av Swedish Match i början av 1990-talet. 

Här vill vi dock påpeka att vår tolkning är starkt beroende av vår egen doxa, och det starka 

goda ethos som Solstickan har för oss.   

 Något som vi anser påverkar huruvida publiken ser Swedish Match som autentiska är 

vår uppfattning om att bolaget är inkonsekvent i sitt sätt att argumentera när det kommer till 

rubriken ”Snus och Hälsa”. Företaget argumenterar för att snuskonsumtionen är bättre ur ett 

hälsoperspektiv än cigarretter, men tar över huvud taget inte upp hälsoriskerna med cigarrer, 

som också finns i företagets utbud. Undersökningar visar att cigarrer är lika 

cancerframkallande som cigaretter
134

, och som en följd av detta borde företaget för att 
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etablera ethos även försvara sin produktion av cigarrer i samma som man försvarar 

tillverkningen av snus. Konsekvens i argumentationen är en av tre huvuddelar i Kjeldsens 

autenticitetsbegrepp, och därför en viktig del i etableringen av ett gott ethos. Huruvida dygden 

Rättvisa etablerar ethos beror därför till stor del på om mottagaren upplever denna 

inkonsekvens eller inte.  

 Resultatet av analysen visar en tydlig skillnad i vilka dygder som framträder under 

respektive rubrik. Vi vill därför föreslå för framtida forskning, dels en teoretisk diskussion 

kring huruvida varje del av hemsidan kan ses som en enskild retorisk situation. En sådan 

diskussion, med avstamp i Perelmans skrifter om det universella auditoriet samt de olika 

teoretiska utgångspunkter som finns vad gäller den retoriska situationen torde bli intressant.  

 Vi anser oss ha visat genom denna uppsats att ethos-begreppet och dygdekataloger 

går att applicera även på företag. Vi anser oss även ha visat att den retoriska 

begreppsapparaten är användbar när det kommer till att skapa förståelse för hur förtroende 

skapas i en kommunikativ situation. Retoriken kommer därför väl till pass när den moderna 

människan skall binda fast sig själv i masten för att värja sig mot vilken modern form som 

sirenerna än må ta. Och vi menar oss nu ha belägg för att en dygd alltid är en dygd, så länge 

publiken tycker det.  

  

                                                                                                                                                         
 



 

 

 

 

 

44 

 

6 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att utifrån retorikens begreppsapparat analysera ett företag med oetisk 

verksamhet och undersöka om och i så fall hur företaget etablerar ett gott ethos genom 

dygder. Följande frågeställningar är vägledande genom uppsatsen: 

 Vilka dygder, om några, kommer till uttryck i texten, och hur kommer de i så fall till 

uttryck? 

 Kan dessa dygder anses etablera ett gott ethos, på vilket sätt sker detta i så fall? 

 Går det att skönja ett samband mellan vilket ämne som avhandlas och vilka dygder 

som eventuellt framställs? 

När vi i uppsatsen skriver "gott ethos", refererar vi till ett ethos som etablerats på grundval av 

dygdigheten i avsändarens karaktär. Vi ser ethos som en social konstruktion, och som en 

process, som etableras under ett bredare spektrum av tid, och således inte endast i den aktuella 

situationen.  

 Vi utgår i uppsatsen ifrån antagandet att avsändaren till en retorisk handling kan vara 

en person eller en organisation, och applicerar vår tolkning av Aristoteles teorier på detta 

antagande. Vidare tar uppsatsen avstamp i begreppen autenticitet, identifikation, och 

corporate identity. Den dygdekatalog som används är resultatet av Peterson och Seligmans 

forskning kring dygder. Deras arbete har sammanställts i en dygdekatalog, vilken analysen 

har sin utgångspunkt i.  

 Uppsatsen kan ses som en påbyggnad av Maria Isakssons forskning kring PR-byråers 

etablering av ethos på sina hemsidor. Hennes forskning visade att företagens främsta fokus 

låg i att framställa sin expertis. Den största skillnaden mellan denna uppsats och Isakssons 

forskning är att vår analys utgångspunkt är dygder.  

 För att besvara frågeställningarna genomförs en topikanalys av Swedish Matchs 

hemsida. Analysen utgår ifrån den sidkarta som finns att tillgå på företagets hemsida, och 

redovisas sedermera utifrån denna. Detta för att på bästa sätt visa på de skillnader som 

framkommit i analysen vad gäller vilka dygder som är mest framträdande under respektive del 

av hemsidan.  

 Resultatet av analysen visar på ett liknande mönster som det Isaksson presenterade i 

sin forskning. Totalt sett över hemsidan lades störst fokus på att etablera ett gott ethos genom 

dygden Vishet och Kunskap.  

 I redovisningen av hemsidan del för del syns denna dygd främst under de sidor som 
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presenterar företaget och dess verksamhet. Under rubriken ”bolagsstyrning” var dygden Mod 

mest framträdande.  

 När företaget presenterade hur man arbetar med ”Hållbarhet” var det dygden 

Rättvisa, med deldygden god medborgare som var mest framträdande. Så var även fallet 

under rubriken Snus och Hälsa. Vi har här gjort tolkningen att dygden Rättvisa är den topik 

som motståndare till Swedish Match och dess verksamhet främst använder. Denna tolkning 

leder till antagandet att Swedish Match intar en försvarsposition och använder samma dygd 

som motståndarna i sitt refutatio.  

 Under rubriken Karriär, en sida som antas rikta sig till besökare som antingen redan 

är, eller kan tänka sig att bli framtida, anställda hos företaget. Således ses resultatet av 

undersökningen föga överraskande. Under denna del av sidan är dygden Mänsklighet mest 

framträdande vad gäller etableringen av ett gott ethos.  

 Den diskussion som förs angående resultatet av analysen cirkulerar kring huruvida 

Swedish Match medvetet riktat sig till olika imaginära publiker beroende på vilken del av 

hemsidan dessa förväntas besöka. Vi menar att det mest effektiva för Swedish Match är att i 

inventio-fasen vända sig till topiker som talar till en så bred massa som möjligt. Dygdernas 

universala värde utgör grunden för deras slagkraftighet. Att publiken är okänd, och kan antas 

vara bred, menar vi är grunden till att argumentationen sker utifrån de mest universella 

”sanningar” som finns att tillgå – dygderna. Om avsändare och mottagare är överens om att 

dygden är en dygd, kan tesen och argumentet som förs utifrån dygden inte ifrågasättas. 

Däremot menar vi att det är upp till var och en att avgöra huruvida avsändaren är autentisk 

eller inte. Om mottagaren gör tolkningen att budskapet inte är äkta så faller också dygden.  

 Resultatet av analysen visar en tydlig skillnad i vilka dygder som framträder under 

respektive rubrik. Vi vill därför föreslå för framtida forskning, dels en teoretisk diskussion 

kring huruvida varje del av hemsidan kan ses som en enskild retorisk situation. En sådan 

diskussion, med avstamp i Perelmans skrifter om det universella auditoriet samt de olika 

teoretiska utgångspunkter som finns vad gäller den retoriska situationen torde bli intressant.  

 Vi anser oss ha visat genom denna uppsats att ethos-begreppet och dygdekataloger 

går att applicera även på företag. Vi anser oss även ha visat att den retoriska 

begreppsapparaten kommer väl till pass när det kommer till att skapa förståelse för hur 

förtroende skapas i en kommunikativ situation. Och vi menar oss nu ha belägg för att en dygd 

alltid är en dygd, så länge publiken tycker det. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga I: Analys 

Förstasidan 

Följande är en beskrivning av den sida som besökaren möter som huvudsida. I efterföljande 

kapitel görs en genomgång av hela hemsidan, utifrån den sitemap som finns att tillgå.  

 Längst upp på förstasidan finns en rad rubriker som presenterar företaget. De lyder 

som följer: Vårt företag, Vår verksamhet, Bolagsstyrning, Hållbarhet, Investors, Media, Snus 

och Hälsa, Karriär.
 135

 Dessa rubriker är länkar och ledar besökaren till vidare läsning. Till 

höger om den bild som ligger placerad i mitten av sidan står att läsa  

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom 

produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer 

och tuggtobak) samt Tändprodukter.
136

 

Detta ser vi som en kortfattad presentation av företagets verksamhet. Att beskriva sig själva 

som ”marknadsledande” knyter vi till Peterson och Seligmans Transcendens, genom 

deldygden hoppfullhet.
137

 I mitten av vyn för förstasidan står att läsa om företagets 

årsstämma. Texten innehåller plats och tid samt en direktlänk för anmälan. Detta tolkar vi 

som ett tecken på en vänlig öppenhet. Ett klick på länken leder till en presentation av vilka 

som är välkomna till mötet (aktieägare, ombud och biträden). Här presenteras även en 

vägbeskrivning, samt länkar till fullmaktsformulär. Även detta indikerar vänlighet, vilket är 

en deldygd till mänsklighet.
138

 

Sidor under rubriken ”Vårt företag” 

Vårt företag i korthet 

Denna sida presenterar Swedish matchs produktionsområden samt antalet länder man har 

produktion i. Företaget framhäver att man har försäljning över hela världen och berättar att 

                                                 
135

 http://www.swedishmatch.com/sv/ 2011-04-26 
136

 http://www.swedishmatch.com/sv/ 2011-04-26 
137

 Tes: Vi är marknadsledande, Argument: Vi jobbar hårt för att nå våra mål (implicit – du måste vara 

målmedveten för att nå målet [att vara marknadsledande]), Dygd: Transcendens (Deldygd: Hoppfullhet) 
138

 Tes: Vi är öppna med var och när vårt årsmöte hålls, Argument: Inbjudan är lätt att hitta. Dygd: Mänsklighet 

(Deldygd: Vänlighet)  

http://www.swedishmatch.com/sv/
http://www.swedishmatch.com/sv/
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bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
139

 Vi tolkar det som att syftet med att delge 

denna information är att ge läsaren en bild av företagets storhet. Detta anser vi vara 

sammanhörande med dygden Transcendens.
 140

 Företaget presenterar sig själva som 

företagsamma och framgångsrika och visar därmed att de varit duktiga på att etablera sig, och 

i förlängningen att de förmodligen även kommer att vara det i framtiden.  

 Dessa dygder är framträdande även i den resterande texten på sidan. Swedish match 

talar om sig själva som ”marknadsledande”, ”största tillverkaren”, ”väl positionerat” och 

använder värdeord som ”utveckling” och ”starka varumärken”. Med samma argument som 

ovan kopplas detta till dygden Transcendens
141

.   

Koncernchefens kommentar 

På denna sida presenteras en text som uppges komma från Lars Dahlgren, VD och 

koncernchef. Texten behandlar till en början liknande ämnen som ”Vårt företag i korthet”. Vi 

läser in följande värdeord: ”positionering”, ”tydlig vision” och ”proaktiva”.
142

 Vidare i de 

inledande styckena presenteras en vision om framtida expansion av företaget, i nya länder. 

Dessa första stycken kan kopplas samman med Transcendens
143

 något tydligare än vid 

företagspresentationen, eftersom texten syftar till att berätta hur Swedish match jobbar mot 

och ser positivt på framtiden.  

 Underrubriken ”Året i korthet” är en beskrivning i positiva ordalag av företagets 

verksamhet under föregående år. Det mest framträdande i detta stycke är kopplingen till 

dygden vishet/kunskap
144

. Dahlgren visar att företaget är bra på att ta lärdom från tidigare 

erfarenheter och utvecklas. Detta görs till exempel genom att exemplifiera vad företaget gjort 

för att utveckla sin verksamhet.  

 Textens avslutande del fortsätter på ett liknande sätt. I den avslutande delen 

berömmer Dahlgren medarbetarna på Swedish match genom att säga att ”Våra medarbetare 

har en exceptionell förmåga att hantera förändringar och främja en kultur präglad av öppenhet 

                                                 
139

 http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Vart-foretag-i-korthet/ 2011-04-29 
140

 Tes: Vi finns i många länder, på många marknader och är noterade på en respektabel börs. Argument: Vi är 

framgångsrika, och förväntar oss att bli än mer framgångsrika i framtiden. Dygd: Transcendens  
141

 Tes: Vi är framgångsrika, Argument: Vi är väl positionerade, ser positivt på vår utveckling, etc Dygd: 

Transcendens 
142

 http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Koncernchefens-kommentar/ - 2011-04-29 
143

 Tes: Vi förväntar oss det bästa i framtiden och arbetar hårt för att nå dit, Argument: våra nyckelord är 

”utveckling”, proaktiva”, och vi planerar för en expansion, Dygd: Transcendens 
144

: Tes: Vi besitter vishet och kunskap Argument:Vi tar lärdom av tidigare erfarenheter och utvecklas genom 

detta Dygd: Vishet och Kunskap 

http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Vart-foretag-i-korthet/
http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Koncernchefens-kommentar/
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och tillit.”
145

 

 Vi menar att detta på sätt och vis är ett sätt att etablera ethos till hela företaget. 

Genom att berätta om kvaliteterna hos medarbetarna stärks ethos som helhet, något som kan 

knytas till deldygden vänlighet, kopplad till dygden mänsklighet. 
146

  Dygden vishet och 

kunskap framträder även den i detta citat.
147

 Vi anser att Dahlgren betonar Swedish Match 

öppenhet inför nya erfarenheter genom att lyfta fram medarbetarnas förmåga att hantera 

förändringar. Detta är enligt nära sammankopplat med deldygden nyfikenhet.   

Företagshistorik 

Detta kapitel beskriver Swedish matchs historia från grundandet till idag, vilka företag som 

förvärvats till koncernen och dessa företags respektive historia. Samtliga texter kännetecknas 

enligt oss av dygderna Mod och Vishet/Kunskap.  

 Mod
148

, utifrån Peterson och Seligmans definition av dygden som en styrka och vilja att 

uppnå mål trots motstånd, till exempel genom att visa hur man jobbat aktivt och anpassat sin 

verksamhet för att klara av produktionen trots externa faktorer som inte går att påverka. Ett 

sådant exempel är andra världskriget, där företaget tvingas anpassa sin produktion efter de 

besvär som uppstod med införsel av tobak.
149

  

 Vishet och Kunskap 
150

med deldygderna nyfikenhet och kreativitet, eftersom Swedish 

match visar genom dessa tidslinjer med tillhörande text att man hela tiden varit uppfinningsrik 

och utvecklat sina produkter samt lanserat helt nya.
151

 Kreativiteten synliggörs även genom att 

man beskriver tunga situationer som lösts genom uppfinningsrikedom. Dygden vishet och 

kunskap
152

 blir än tydligare när Swedish match beskriver hur man på 50-talet börjar bedriva 

forskning om tobak. Dessutom pågår forskningen fortfarande, vilket leder till att Swedish 

match visar sig vilja veta mer.  

  

                                                 
145

 http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Koncernchefens-kommentar/ - 2011-04-29 
146

 Tes: Vår VD berömmer våra anställda, Argument Vi är vänliga:, Dygd: Mänsklighet (Deldygd: Vänlighet)  
147

 Tes: Vi är duktiga på att anpassa oss, Argument: Vi har en exceptionell förmåga att hantera förändringar, 

Dygd: Vishet och Kunskap (Deldygd: Nyfikenhet)  
148

 Tes: Vi har genom historien lyckats fortsätta med produktionen, trots stora svårigheter som tillkommit på 

grund av externt motstånd, Argument: Vi är modiga, Dygd: Mod  
149

 http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Foretagshistorik/AB-Svenska-tobaksmonopolet/ 2011-04-29 
150

 Tes: Vi vill driva företaget framåt, Argument: Vi utvecklar befintliga och nya produkter, Dygd: Vishet och 

Kunskap (Deldygder: Nyfikenhet, Kreativitet) 
151

 http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Foretagshistorik/AB-Svenska-tobaksmonopolet/ 2011-04-29 
152

 Tes: Vi vill lära oss mer om tobak, Argument: Vi har forskat och kommer fortsätta forska på området, Dygd: 

Vishet och Kunskap 

http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Koncernchefens-kommentar/
http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Foretagshistorik/AB-Svenska-tobaksmonopolet/
http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Foretagshistorik/AB-Svenska-tobaksmonopolet/
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Sidor under rubriken ”Vår verksamhet” 

Förstasidan med rubriken ”Vår verksamhet” beskriver Swedish matchs olika 

produktionsområden. Det rör sig om ”Snus”, ”Andra tobaksprodukter” och ”Tändprodukter”. 

Vi menar att ethos etableras genom värdeorden ”unik”, ”världsledande” och ”starka 

varumärken”.
153

 

  Vi menar att ”Unik” knyts till deldygden sökande efter nyskapande, vilket kopplas 

till dygden Vishet och Kunskap.
154

 

 Ordet ”Världsledande” används både för att beskriva något som företaget redan är 

inom vissa områden, men även något som företaget strävar efter att bli på andra områden. När 

det kommer till att koppla till dygder anser vi det komplext till sin karaktär. Det går att knyta 

till olika dygder, beroende på vad mottagaren läser in i begreppet. Mottagaren kan mena att 

Vishet och Kunskap
155

 krävs för att bli världsledande, eftersom det kräver öppenhet inför nya 

erfarenheter, ett gott omdöme och en kärlek till att lära sig nya saker. Transcendens
156

, med 

deldygden hoppfullhet, är även det en dygd som här kommer till uttryck. Företaget strävar 

efter att bli världsledande inom fler områden och visar en hoppfullhet om att lyckas med det i 

framtiden.  

 ”Starka varumärken” används för att beskriva hur mångfacetterad koncernens 

produktion är. Företaget beskriver varumärkena som väl anpassade efter respektive marknad, 

något som kan sammankopplas med dygden Vishet och Kunskap
157

. Detta genom att 

mottagaren läser in att en anpassning efter respektive marknad kräver kunskap och 

uppfinningsrikedom.  

 Strategier 

Swedish matchs strategier beskrivs syfta till ”att bygga en solid och uthålligt lönsam 

verksamhet som skapar nöjda konsumenter och värde åt aktieägarna”.
158

 Sidan beskriver 

sedan i generella drag hur desa strategier ser ut. ”Positionering genom utnyttjande av historien 

                                                 
153

 http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/ 2011-04-29 
154

 Tes: Vi är (och vill fortsätta vara) unika, Argument: För att vara unik måste man vara kreativ och söka 

nyskapande, Dygd: Vishet och Kunskap 
155

 Tes: Vi är världsledande och för att vara det måste man vara vis och besitta kunskap, Argument, Dygd: Vishet 

och kunskap 
156

 Tes: Vi ska bli världsledande på samtliga produktionsområden, Argument: Vi har lyckats inom andra 

områden och vet hur vi ska lyckas, Dygd: Transcendens (Deldygd: Hoppfullhet) 
157

 Tes: Vi anpassar oss framgångsrikt efter olika marknader Argument: Vi besitter stor kunskap om hur vi 

anpassar våra produkter efter olika marknader,, Dygd: Vishet och Kunskap 
158

 http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Strategier/ - 2011-04-29 

http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/
http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Strategier/
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och dagsläget” och ”lönsam tillväxt” är nyckelbegrepp.
159

 

 Swedish match är tydliga med att poängtera vikten av att dra nytta av den ledande 

ställning som koncernen skaffat sig genom hårt arbete i historien. Här anser vi att det kan 

göras kopplingar till flera dygder. Transcendens
160

, via deldygden hoppfullhet, eftersom 

Swedish Match visar upp en positiv attityd till framtiden i den presentation som görs. Man 

visar att man vill utvecklas och att företaget är berett att göra jobbet som krävs för att nå dit. 

 Nyckelbegreppet ”Lönsam tillväxt” vittnar om ett visst mått av återhållsamhet. 

Swedish match visar här ansvarstagande gentemot sina aktieägare. Man kommer inte att göra 

så stora investeringar att vinsten blir lidande. Detta kan kopplas till dygden måttfullhet
161

, 

eftersom företaget här visar att man inte kommer att ta onödiga risker, eller göra något som 

man i framtiden kommer att ångra.  

 Sidan har en rad underrubriken som sammanfattningsvis bygger på nyckelorden 

nyskapande/kreativitet, tillväxt/lönsam tillväxt och starka varumärken.  

 Nyckelbegreppen Nyskapande och kreativitet visas tydligast när det kommer till 

beskrivningen av de olika produkterna. Företaget anser att produkterna är unika till exempel 

när det kommer till användbarhet.
162

 Peterson och Seligman kopplar samman kreativitet med 

dygden Vishet/Kunskap.
 163

  

 När det kommer till nyckelbegreppet tillväxt/lönsam tillväxt gör vi en något 

annorlunda bedömning beroende på i vilket sammanhang nyckelbegreppet nämns. I vissa 

delar används det för att påvisa ett ansvarsfullt investerande, medan det i andra sammanhang 

används för att visa på framtidstro. Således kopplas detta nyckelbegrepp samman med olika 

dygder. Först rör sig om måttfullhet
164

, när begreppet används i syfte att visa på måttfullt och 

klokt investerande. Företaget är mycket noga med att påpeka att inga onödiga risker kommer 

att tas. När begreppet sedan används för att visa på handlingskraft och framtidstro drar vi 

                                                 
159

http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Strategier/ - 2011-04-29 
160

 Tes: Vi ser positivt på framtida resultat, Argument: Vi vet hur vi ska göra för att nå resultat, Dygd: 

Transcendens (Deldygd:Hoppfullhet)  
161

 Tes: Vi vill ha en lönsam tillväxt, Argument: Vi tar inga förhastade beslut, Dygd: Måttfullhet, tar inte onödiga 

risker  
162

 Se till exempel http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Tandprodukter/Varumarken-tandare/ - 

2011-04-29 
163

 Tes: Vi har unika produkter till exempel när det kommer till användbarhet, Argument: Vi är nyskapande och 

kreativa, Dygd: Vishet och Kunskap genom kreativitet och sökande efter nyskapande  
164

 Tes: Vi investerar klokt, Argument: Vi tar inga onödiga risker, Dygd: Måttfullhet  

http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Strategier/
http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Tandprodukter/Varumarken-tandare/
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koppling mellan nyckelbegreppet och Peterson och Seligmans Transcendens
165

. Detta syns till 

exempel när företaget beskriver den amerikanska marknaden, och att man har ”betydande 

möjligheter att förstärka /.../ (sina) marknadspositioner.
166

  

 När företaget skriver om ”Starka varumärken” tenderar texterna att fokusera mot 

anpassning efter respektive marknad och nytänkande. För att ett företag skall kunna anpassa 

sig efter olika marknader kräver en ingående kunskap om varje enskild marknad. Swedish 

match visar genom att i flera av dessa texter beskriva de olika marknaderna ingående att man 

besitter denna kunskap.
167

 Med detta i åtanke görs tolkningen att företaget genom dessa texter 

etablerar ethos genom dygden Vishet och kunskap.
168

 

 Snus, Andra tobaksprodukter och Tändprodukter 

Under dessa kapitel presenteras respektive produktområde ingående. Företaget redovisar för 

de olika varumärken som man jobbar med samt hur dessa har anpassats efter respektive 

marknad. Noterbart är att ingen större skillnad sker i presentationerna vad gäller dygder. 

Nyckelorden är således desamma för samtliga produkter från företaget. Det rör sig om ”starka 

marknadspositioner” samt två av de tre värden som presenteras som tillhörande Swedish 

Match; ”kvalitet” och ”nyskapande”
169

. Det tredje värdet, ”pålitlighet”, behandlas endast i 

presentationen av företagets värden, inte i texten. Däremot presenteras under kapitlen ”Snus” 

och ”Andra tobaksprodukter” en innehållsförteckning samt länkar till forskning om respektive 

produkt. Dessa sidor är mycket specifika och innehåller inga självklara nyckelord med direkt 

koppling till dygderna i någon av katalogerna som denna uppsats utgår ifrån. Däremot gör vi 

tolkningen att det faktum att Swedish match lägger upp dessa sidor såpass lättillgängligt bör 

tolkas av mottagaren som ärlighet och öppenhet. Detta kopplas via deldygden autencitet till 

dygden Mod
170

, enligt Peterson och Seligmans katalog.  

 När texten handlar om ”starka marknadspositioner” rör det sig om att på ett ingående 

sätt beskriva hur de olika marknaderna ser ut, samt berätta att man anpassat sig efter varje 

                                                 
165

 Tes: Vi visar handlingskraft och framtidstro vad gäller vår lönsamhet och tillväxt, Argument: Vi förväntar oss 

det bästa i framtiden och arbetar för att nå dit, Dygd: Transcendens  
166

 http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Strategier/Organisk-tillvaxt/  2011-04-29 
167

 http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Strategier/Organisk-tillvaxt/Produktomradesstrategier/ - 

2011-04-29 
168

 Tes: Vi kan mycket om de marknader vi agerar på. Argument: Vi skriver och berättar om de marknader vi 

agerar på, Dygd: Vishet och Kunskap  
169

 http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Snus/  - 2011-04-29 
170

 Tes: Vi vågar lägga upp resultatet av vår tobaksforskning på hemsidan, Argument: Vi är öppna och ärliga, 

Dygd: Mod  

http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Strategier/Organisk-tillvaxt/
http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Strategier/Organisk-tillvaxt/Produktomradesstrategier/
http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Snus/


 

 

 

 

 

57 

 

marknad. Swedish match jobbar till exempel med olika varumärken för olika marknader. Här 

tolkar vi att det rör sig om att beskriva den kunskap som företaget besitter samt redogöra för 

sin positiva tro på framtiden. Således rör det sig om dygderna Vishet/Kunskap
171

 och 

Transcendens
172

. 

 Nyckelordet ”Kvalitet” bygger även det på dygden Vishet/Kunskap
173

. Företaget 

beskriver hur man jobbat fram en kvalitetsstämpel för att säkerställa en god kvalité.
174

 

Läsaren får sedan själv tolka in att det krävs stora kunskaper i ämnet för att kunna jobba fram 

en sådan stämpel. En ytterligare tolkning av det symboliska värdet av framtagandet av en 

kvalitetsstämpel är att företaget därigenom skapar förtroende genom att visa att man bryr sig 

om sina kunder. Om denna tolkning görs så går det att sammankoppla med dygderna Rättvisa 

och Mänsklighet. Rättvisa
175

, eftersom Swedish match visar att man är ansvarstagande och en 

”god medborgare” som vill att produkten skall vara av god kvalitet. Dygden Mänsklighet
176

  

går att läsa in genom tolkningen att Swedish match tagit fram kvalitetsstämpeln för att man 

bryr sig om sina kunder, och att man vill erbjuda dem en bra produkt. Företaget framställer 

denna text på ett sätt som gör att mottagaren kan tolka det som att företaget vill erbjuda en bra 

produkt av hänsyn till kunden, och inte för att tjäna pengar.  

 Sidor under rubriken ”Bolagsstyrning” 

De sidor som främst etablerar ethos utifrån dygder under denna rubrik hittas i underrubrikerna 

”Styrelse”, ”Koncernledning” och ”Policydokument”.  

 Styrelse & Koncernledning 

Vad gäller texten på dessa sidor lämnas etableringen av ethos till andra topiker än dygder. 

Däremot har uppdelningen av styrelseposter ett symboliskt värde, eftersom Swedish match 

valt att tilldela tre av tio ordinarie styrelseposter till så kallade arbetstagarrepresentanter. 

Dessa består av personer från olika delar av produktionen och innehar titlar som till exempel 

linjeoperatör och modultekniker. Detta kan mottagaren tolka som ett sätt att säkerställa 

                                                 
171

 Tes: Vi vet vad som krävs för att anpassa våra produkter till olika marknader, Argument: Vi har olika 

variationer av våra produkter för olika marknader, Dygd: Vishet och Kunskap  
172

 Tes: Vi ser positivt på framtiden, Argument: Vi har anpassat våra produkter för olika marknader, Dygd: 

Transcendens, förväntar sig det bästa av framtiden och arbetar för att nå dit 
173

 Tes: Vi vet vad kvalitet är. Argument: Vi har jobbat fram en kvalitetsstämpel. Dygd: Vishet och Kunskap 
174

 http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Snus/ - 2011-04-29 
175

 Tes: Vi vill att vår produkt skall vara av god kvalitet, Argument: Vi ser till att reducera de skadliga ämnen 

som finns i tobak för att de inte skall skada människor, Dygd: Rättvisa (Deldygd: God samhällsmedborgare)  
176

 Tes: Vi bryr oss om våra kunder, Argument: Vi vill erbjuda våra kunder en bra produkt, Dygd: Mänsklighet 

(Deldygd: Vänlighet) 

http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Snus/
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arbetstagarnas representation i koncernens absoluta toppskikt. Om en sådan tolkning görs så 

kan det kopplas till dygden mänsklighet
177

, via deldygden generositet. Att man ser till att 

arbetstagarna finns representerade i styrelsen ser vi som en symbolisk handling som säger att 

”vi bryr oss om våra anställdas åsikter”.
178

 

 Vidare under dessa sidor står utförligt att läsa om vilka ersättningar som utgår till 

styrelsen och koncernledningen. Här är företaget mycket utförliga i beskrivningen av vad som 

avser de olika typer av ersättningar som personer i ledningsgrupperna får. Man beskriver även 

tydligt de begränsningar som finns vad gäller avgångsersättningar. Denna del är svår att 

analysera ur ett dygdeperspektiv, eftersom perspektiven på vad som är måttfullt när det rör sig 

om tiotals miljoner kronor i årsersättning skiljer sig väsentligt beroende på vem som besöker 

sidan. Däremot tolkar vi det faktum att företaget är noga med att beskriva att det finns 

begränsningar gällande så kallade fallskärmar är ett tecken på en önskan att kommunicera just 

måttfullhet
179

.
180

 Här anser vi även att man visar på mod
181

, med deldygden integritet, 

eftersom man öppet redovisar vad var och en tjänar.  

Policydokument 

Swedish match presenterar tre olika policydokument som behandlar fem olika områden; 

Socialt ansvar, arbetsplatsrutiner, affärsetik, kommunikation och miljö. Dessa 

policydokument är mycket omfattande. Därför kommer denna analys endast att behandla 

beskrivningen av respektive dokument.  

 Det första policydokumentet kallas ”Swedish Match Miljöpolicy”.
182

 Policyn 

beskrivs som ett led i arbetet mot att företaget når sina mål samtidigt som kraven från 

aktieägare, kunder och andra intressenter uppfylls.
183

 Intressant här är att företaget är öppna 

med att det är externt inflytande som lett till att man skapat en miljöpolicy, och inte en egen 

önskan om en bättre miljö. Däremot kan det ses som en symbolisk handling som indikerar 

                                                 
177

 Tes: Vi bryr oss om våra anställda och vad de tycker, Argument: Arbetarna är representerade i styrelsen, 

Dygd: Mänsklighet 
178

 http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/ - 2011-04-30 
179

 Tes: Vi ger inte ut för höga ersättningar till våra anställda, Argument: Det finns begränsningar i våra stadgar 

som beskriver hur mycket ersättning som skall utgå, Dygd: Måttfullhet  
180

 http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/Ersattning-till-styrelsen/ - 2011-04-30 

http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Koncernledning/Ersattning-till-ledningen/ 2011-04-30 

http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/Ersattning-till-styrelsen/ - 2011-04-30 
181

 Tes: Vi är ärliga, Argument: Vi redovisar vad samtliga styrelsemedlemar tjänar. Dygd: Mod (Deldygd: 

Integritet) 
182

 http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Policy-dokument/ 2011-04-30 
183

 http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Policy-dokument/ - 2011-04-30 

http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/
http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/Ersattning-till-styrelsen/
http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Koncernledning/Ersattning-till-ledningen/
http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/Ersattning-till-styrelsen/
http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Policy-dokument/
http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Policy-dokument/
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samhällsansvar att företaget över huvud taget har ett miljöpolicydokument. Hur besökaren 

tolkar bakgrunden till dokumentets varande blir därför avgörande för om Swedish match 

etablerar ethos genom dygden Rättvisa
184

 (via deldygden Gott medborgarskap) eller inte.  

 Företagets andra policydokument behandlar ”bedrägeribekämpning”. Dokumentet 

beskrivs ”stärka koncernens hållning”
185

, genom att beskriva hur företaget jobbar aktivt mot 

bedrägeri och korruption. Ordet ”bekämpa” används, vilket implicerar att det handlar om en 

kamp mellan gott och ont, där Swedish match själv representerar det goda.  Att etablera ethos 

genom att beskriva sig som en aktiv motståndare till korruption kan knytas till hur Peterson 

och Seligman beskriver dygden Mod
186

, med deldygderna integritet och hjältemod.  

 Det tredje policydokumentet rör kommunikationen i koncernen. Swedish match 

skriver i beskrivningen av dokumentet att det syftar till att ”ange riktlinjer för hur företaget 

ska stödja affärsmålen med kommunikation, dra nytta av värdet i företagets varumärke och 

stärka förtroendet för Swedish Match”.
187

 Dokumentet behandlar intern såväl som extern 

kommunikation. Vår tolkning av dokumentet är att det i sig först och främst stärker Swedish 

Matchs ethos endast om riktlinjerna följs. Riktlinjerna som ges i dokumentet kan, om 

välimplementerat, stärka ethos men det hör inte till uppsatsens syfte att analysera detta. Att 

dokumenten finns på hemsidan, öppet för alla att se, kan dock ha en viss effekt gentemot 

besökaren av hemsidan. Detta eftersom det indikerar en medvetenhet hos företaget om vikten 

av god kommunikation. En sådan tolkning leder till sammankopplandet mellan presentationen 

och Peterson och Seligmans dygd Vishet och kunskap
188

. Swedish match besitter kunskap om 

vikten av god kommunikation, och vet hur de ska gå till väga för att implementera och 

bibehålla god kommunikation i företaget.   

 Sidor under rubriken ”Hållbarhet” 

Avdelningen ”Hållbarhet” presenteras som en del av företagets så kallade ”kärnvärden”. 

Dessa är ”Kommunikation, Samverkan, Förtroende, Nyskapande, Erkännande och 

Tillväxt”.
189

 Underrubrikerna behandlar varje fält som Swedish match uppger sig arbeta med 

                                                 
184

 Tes: Vi bryr oss om miljön och tar därför socialt ansvar, Argument: Vi har en miljöpolicy, Dygd: Rättvisa  
185

 http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Policy-dokument/ - 2011-04-30 
186

 Tes: Vi bekämpar korruption, Argument: Vi har policys för hur korruption skall bekämpas, Dygd: Mod  
187

 http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Policy-dokument/ - 2011-05-03 
188

 Tes: Vi besitter kunskap i vad god kommunikation är och vad det innebär för vårt företag, Argument: Vi har 

en kommunikationspolicy, Dygd: Vishet och Kunskap 
189

 http://www.swedishmatch.com/sv/Hallbarhet/ - 2011-05-03 

http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Policy-dokument/
http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Policy-dokument/
http://www.swedishmatch.com/sv/Hallbarhet/
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hållbarhet inom. Dessa är ”Uppförandekod och policys”, ”Socialt ansvar”, ”Miljö” och 

”Frågor och svar om hållbarhet”.  

 Uppförandekod och policys 

Denna kod för uppförande innehåller företagets kärnvärden, policys för hur de anställda skall 

agera vad gäller en rad olika frågor, såsom vid arbetsstationen, hälso- och säkerhetsfrågor, 

rekrytering, ersättning samt utbildning och utveckling av anställda. Den innehåller även 

ställningstaganden gällande sociala frågor såsom barnarbete, mänskliga rättigheter och 

korruption.  

 Analysen behandlar inte innehållet i koden eftersom detta dokument är alltför 

omfattande. Istället fokuserar vi på det faktum att den existerar samt att den ligger uppe på 

hemsidan, för vem som helst att ta del av. Gällande detta görs tolkningen att Swedish match 

etablerar ethos genom dygderna Mänsklighet, Rättvisa och Transcendens. Mänsklighet
190

, 

eftersom företaget uppvisar ett omhändertagande förhållningssätt till hela mänskligheten. 

Swedish Match visar att man inte enbart tänker på egen vinning, utan även på vikten av att 

människor mår bra. Rättvisa
191

, genom att ingående presentera att företaget tar socialt ansvar 

och på vilket sätt detta görs. Att enbart säga sig ta socialt ansvar är en sak, men här visar 

Swedish Match hur de jobbar aktivt med en rad frågor. Företaget uppvisar Transcendens
192

 

via en uttryckt hoppfullhet om framtiden. Swedish Match ser positivt på framtiden och ser 

även sig själva som en del av denna positiva utveckling.
193

  

 

Socialt ansvar 

Vid sidan av denna underrubrik finns en rad ytterligare underrubriker, som innefattas i 

analysen. Swedish match definierar sitt sociala ansvar som ett arbete som syftar till ”att bygga 

långsiktiga relationer med intressenter, underhålla sunda arbetsprinciper samt en hög 

affärsetik och moral”.
194

  

 Det allra mest framträdande nyckelordet under detta ämne är som vi ser det ”ansvar”. 

Swedish Match framhåller att företaget är ansvarstagande på en rad olika områden, såsom till 

                                                 
190

 Tes: Vi har ett omhändertagande förhållningssätt till mänskligheten, Argument Vi tänker inte enbart på profit, 

utan bryr oss om hur människor mår, Dygd: Mänsklighet  
191

Tes: Vi tar socialt ansvar, Argument: Vår policy visar att vi tar socialt ansvar, och hur vi gör det, Dygd: 

Rättvisa  
192

 Tes: Vi ser hoppfullt på framtiden, Argument: Vi har uppfört policys som förbättrar chanserna för en positiv 

utveckling, Dygd: Transcendens  
193

 http://www.swedishmatch.com/sv/Hallbarhet/Uppforandekoden-och-policys/ - 2011-05-03 
194

 http://www.swedishmatch.com/sv/Hallbarhet/Socialt-ansvar/ - 2011-05-03 
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exempel marknadskommunikation, produktkvalitet, säkerhet, märkning av produkter och 

mänskliga rättigheter.
195

 Detta etablerar ethos genom Peterson och Seligmans dygd Rättvisa 

(genom deldygden Gott medborgarskap – tar socialt ansvar).
196

 

 Som exempel på Swedish Matchs ansvarstagande ges en rad sociala projekt som 

företaget jobbar aktivt med. Bland dessa återfinns till exempel Stiftelsen Solstickan, som 

verkar ”till förmån för barn med kroniska åkommor, funktionshinder samt andra behövande, 

framför allt åldringar”.
197

 Företaget redovisar även sociala projekt som stödjer konst, 

insamlingar till förmån för forskning kring och behandling av cancer, byggande av barnhem i 

utsatta områden, ekonomiskt stöd till Svenska Narkotikapolisen och olika kompetensprogram 

för ungdomar från låginkomstfamiljer.
198

 Detta etablerar ethos, inte enbart genom dygderna 

Rättvisa
199

 och mänsklighet
200

, utan visar även prov på Transcendens
201

, eftersom företaget 

visar uppskattning för, som Peterson och Seligman skriver, ”det vackra och förträffliga”.
202

 

Etableringen sker görs genom att företaget beskriver ett engagemang för att ”skydda det 

kulturella arvet”
203

 och genom att satsa pengar på att renovera offentliga platser.  

 Miljö 

I beskrivningen av detta avsnitt skriver Swedish Match och gör därmed klart för mottagaren 

att miljöarbetet inte enbart sker för miljöns skull, utan även för att i längden gynna företaget 

ekonomiskt.
204

 Vi gör tolkningen att denna text riktar sig till besökare som har intresse av att 

företaget går med vinst och utvecklas i en positiv riktning. Ett exempel på en sådan besökare 

är aktieägare. Syftet med miljöpolicyn beskrivs som att se till att koncernen är aktiv i sitt 

arbete med att utveckla miljöarbetet genom minskning av förorenande utsläpp som sker 

genom produktionen. Vi gör tolkningen att nyckelordet även i detta avsnitt är ”ansvar”, vilket 

leder till tolkningen att den dygd som etablerar ethos är Rättvisa (genom deldygden Gott 

                                                 
195

 http://www.swedishmatch.com/sv/Hallbarhet/Socialt-ansvar/ - 2011-05-03 
196

 Tes: Vi är goda medborgare, Argument: Vi tar ansvar för att vår produktion, Dygd: Rättvisa 
197

 http://www.swedishmatch.com/sv/Hallbarhet/Socialt-ansvar/Samhallsprojekt/ - 2011-05-03 
198

 http://www.swedishmatch.com/sv/Hallbarhet/Socialt-ansvar/Samhallsprojekt/ - 2011-05-03 
199

 Tes: Vi är goda medborgare, Argument: Vi skänker pengar till välgörande ändamål, Dygd: Rättvisa 
200

 Tes: Vi skänker pengar till välgörande ändamål, Argument: Vi bryr oss om att människor har det bra, Dygd: 

Mänsklighet 
201

 Tes: Vi bryr oss om det kulturella arvet, Argument: Vi skänker pengar till projekt som stödjer aktiviteter som 

främjar det kulturella arvet, Dygd: Transcendens  
202

 Se teoriavsnittet.  
203
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medborgarskap). 
205

 Företaget visar även prov på kunskaper inom området, eftersom en 

redovisning av hur arbetet skall fortskrida görs. Således går även att göra tolkningen att ethos 

etableras genom dygden Vishet och Kunskap.
206

 

 Sidor under rubriken ”Snus och hälsa” 

På förstasidan under rubriken ”snus och hälsa” står att läsa att man i den vetenskapliga 

världen och i den allmänna hälsodebatten uppmärksammar de hälsofördelar som svenskt snus 

har i förhållande till rökning
207

. På sidan berättas vidare att man under övriga underrubriker 

ska presentera information om snus och hälsa och lyfter som exempel fram det unika 

förhållandet som råder i Sverige vad gäller tobakskonsumtion.  

Vår ståndpunkt 

Under den här rubriken argumenteras återigen för att de negativa hälsoeffekterna av 

tobaksanvändning i första hand kan kopplas till rökning. Det påpekas även att en tobaksfri 

värld inte kommer realiseras inom en snar framtid och att bolaget därför kan spela en viktig 

roll via sina rökfria produkter. Swedish Match menar även att både amerikanska och 

skandinaviska undersökningar visar att rökare använder snus som en metod för att sluta röka. 

 Företaget skriver att det är deras övertygelse att de tobaksprodukter som tillverkas 

efter Swedish Matchs kvalitetsstandard spelar en betydande roll för att reducera hälsoriskerna 

med tobaksbruk.   

 Enligt vår mening antyder koncernen att de utarbetat produkter av hög klass. Vi 

menar att detta går att koppla ihop med dygden vishet
208

.  Genom att använda deras kunskap 

inom tobakstillverkning kan man reducera de negativa effekter som tobaksanvändning har på 

hälsan utan att kräva total avhållsamhet från nikotin. Detta påstående går även att koppla till 

dygden rättvisa
209

, eftersom företaget genom texten säger sig vilja arbeta för en så bra värld 

som möjligt. 

 Intressant i sammanhanget är att företaget medger att det finns vissa negativa effekter 

med deras rökfria produkter. Även om formuleringen är minst sagt restriktiv så antyds ändå 

                                                 
205

 Tes: Vi är goda medborgare, Argument: Vi tar ansvar för miljön, Dygd: Rättvisa (Deldygd: gott 

medborgarskap)  
206

 Tes: Vi redogör för hur vi kan arbeta för att förbättra miljön, Argument: Vi är kunniga på miljöområdet, 

Dygd: Vishet och Kunskap 
207

 http://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/ 2011-05-03 
208

 Tes: Vi vill reducera hälsoriskerna med tobaksanvändning, Argument: Vår kvalitetsstandard innebär en 

reducerad hälsorisk. Dygd: Vishet och Kunskap 
209

 Tes: Vi vill reducera hälsoriskerna med tobaksanvändning, Argument: Vår kvalitetsstandard innebär en 

reducerad hälsorisk. Dygd: Rättvisa  
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att nikotinberoende kan förekomma och att användande av tobak ställer relevanta frågor kring 

nikotinets effekt under bland annat graviditet. Detta anser vi kan tolkas som dygden mod och 

deldygden integritet.
210

   

Riskreducering 

Swedish Match presenterar under den här rubriken hur man på bästa sätt kan reducera 

riskerna med rökning. Enligt företaget sker detta bäst genom den så kallade 

riskreduceringsprinicipen som i korthet bygger på att de hälsorisker som rökning medför i hög 

grad kan undvikas vid ett byte till rökfria nikotinkällor.
211

 Det påpekas dock att det finns 

kritiker som menar att det även finns hälsorisker med snus och att den enda helt riskfria 

lösningen är att sluta med tobak helt och hållet.  

Swedish Match påpekar att även om man själva är förespråkare av riskreduceringsprincipen 

så finns ändå kritiker. Här läser vi in dygden rättvisa
212

 då man genom att berätta om 

hälsoriskerna tar ett socialt ansvar.  

Man menar vidare att tobakskonsumtionen i Sverige är jämförbar med många andra 

europeiska länder, men att risken för att dö i en tobaksrelaterad sjukdom trots detta är mindre 

än i övriga Europa. Detta kallas inom forskningsvärlden ”The Swedish Experience” och 

anledningen till detta anses bero på att svenskar i stor utsträckning använder snus istället för 

cigaretter. Det påpekas att ett växande antal forskare väljer att ansluta sig till förespråkarna av 

The Swedish Experience och att det för dessa blir alltmer uppenbart att snus är ett mindre 

hälsofarligt alternativ till cigaretter. Vi menar att Swedish Match i den här texten försöker 

etablera ethos genom dygden rättvisa
213

. Snus framhävs som ett hälsosammare alternativ till 

cigaretter och därmed tar företaget ett socialt ansvar mot sina besökare.  

GothiaTek 

GothiaTek är Swedish Matchs egen kvalitetsstandard för snus och under den här rubriken 

förklaras vad som menas med begreppet.
214

 Under denna rubrik finns även två underrubriker, 

”Kvalitet från frö till dosa” och ”Krav enligt GothiaTek”. Som namnen antyder handlar de här 

                                                 
210

 Tes: Vi är ärliga, Argument: Vi medger att rökfria produkter kan ha negativa hälsoeffekter. Dygd: Mod 

(Deldygd: Integritet) 
211

 http://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Riskreducering/ 2011-05-10  
212

 Tes: Vi tar ett socialt ansvar, Argument: Vi berättar om hälsoriskerna med snus, Dygd: Rättvisa (Deldygd: 

Gott medborgarskap) 
213

 Tes: Snus är bättre för din hälsa än cigaretter, Argument: Detta visas genom ”The Swedish Experience”, 

Dygd: Rättvisa 
214

 http://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Var-kvalitetsstandard-GothiaTek/ 2011-05-03 
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avsnitten om tillverkningsprocessen och vilka krav som Swedish Match ställer när det gäller 

allt från råvaror till den produktinformation som går ut till kund. Här berättas även att 

företaget hela tiden strävar efter att utveckla sina produkter med hjälp av eget forsknings- och 

utvecklingsarbete. De stödjer även oberoende forskningsarbete som syftar till att öka 

kunskaper om egenskaper och användning av deras snusprodukter. Det påpekas vidare att 

ambitionen är att samarbeta med myndigheter så att all lagstiftning ska kunna baseras på all 

fakta som finns tillgänglig. 

 Återigen lyfts ”kvalitetsstandard” fram som ett värdeord genom att företaget ideligen 

poängterar vilka krav som ställs på deras produkter och precis som under rubriken ”vår 

ståndpunkt” ligger fokus på hälsoaspekten av begreppet.  

 Här finns även andra nyckelord med tydliga kopplingar till dygder. ”Utveckling” 

anser vi kunna sorteras in under det Peterson Seligman kallar vishet och kunskap. Swedish 

Match säger sig hela tiden utvecklas för att skapa bättre produkter för sina kunder och detta 

passar väl in under deldygden nyfikenhet, eller sökande efter nyskapande 
215

. 

 I den här texten ser vi det även som att företaget försöker ta ett socialt ansvar genom 

att dels samarbeta med myndigheterna men också genom sitt stöd till oberoende forskning om 

sina produkter. Detta ser vi som nära förknippat med dygden rättvisa och deldygden gott 

medborgarskap
216

.   

Snus, nikotin och nikotinberoende 

Under den här rubriken redogörs för hur snus och nikotin kan leda till ett nikotinberoende. En 

genomgång av aktuell och tidigare forskning på ämnet avhandlas och det konstateras att en 

rad olika faktorer har betydelse för hur lätt en person har för att bli beroende
217

. Bland dessa 

kan nämnas genetiska faktorer, produktegenskaper och individuella konsumtionsbeteenden. 

 I en till synes informativ text såsom denna ser vi det som svårt att ringa in enskilda 

nyckelord, men vi anser ändå att det är tydligt hur denna text etablerar ethos. I och med att 

företaget väljer att publicera en text av denna karaktär ser vi det som att ethos etableras 

genom dygden rättvisa. Swedish Match informerar besökaren om hur snusning och nikotin 

                                                 
215

 Tes: Vi vill utvecklas, Argument: Vi jobbar kontinuerligt med vårt eget forsknings- och utvecklingsarbete för 

att förbättra våra produkter. Dygd: Vishet och kunskap (Deldygd: Nyfikenhet) 
216

 Tes: Vi tar ett socialt ansvar, Argument: Vi samarbetar med myndigheter och stödjer oberoende forskning för 

att öka kunskaperna om våra produkter, Dygd: Rättvisa (Deldygd: Gott medborgarskap) 
217
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kan skapa ett beroende och detta visar på den deldygd som Peterson och Seligman betecknar 

som gott medborgarskap eftersom företaget enligt oss tar ett socialt ansvar
218

.  

Snuset i EU 

Under rubriken ”Snuset i EU” beskriver företaget den debatt som varit inom EU gällande 

snusets vara eller icke-vara inom EU:s gränser. Här förklaras varför snus varit så omdebatterat 

och varför det än idag anses som en aktuell och kontroversiell fråga inom EU
219

. En historisk 

tillbakablick görs om de varningstexter som EU bestämde att rökfria produkter skulle ha. 

1992 antog EU även ett direktiv där man förbjöd all försäljning av tobak som inte var tänkt att 

tuggas eller rökas med motiveringen att en rapport från WHO visade på ett samband mellan 

snus och cancer. Denna rapport var dock i huvudsak inriktad på snusliknande produkter och 

inte vanligt snus och detta ställde sig Swedish Match kritisk mot.  

 Efter att ett antal svenska forskningsrapporter presenterats där man inte kunde se 

något samband mellan snus och cancer valde koncernen att ”initiera en legal process” där man 

argumenterade för att EU överskridit sin befogenhet i och med att förbudet införts och att 

beslutet var godtyckligt, diskriminerande och oproportionerligt. Det här anser vi visar på 

dygden mod. 
220

Swedish Match står upp mot något som man anser felaktigt och inleder en 

rättsprocess för att slå tillbaka mot denna, som de ser det, orättvisa.  

 Sidor under rubriken Karriär 

Avsnittet inleds med en kort beskrivning av hur det är att arbeta på Swedish Match. Här 

poängteras vikten av att de anställda trivs och detta lyfts fram som en viktig faktor för ett 

framgångsrikt företag.
221

 Det påpekas även att Swedish Match är ett internationellt företag där 

det finns många karriärsmöjligheter och att man hela tiden jobbar med kompetensutveckling 

för att inspirera de anställda till fortsatt utveckling inom Swedish Match. Längst ner på 

förstasidan står det att läsa att bolaget belönats som Årets nykomling i en tävling där Sveriges 

mest attraktiva arbetsgivare utses.   

 Att Swedish Match ser trivsel för de anställda som en stor framgångsfaktor ser vi 

                                                 
218

 Tes: Vi informerar om att forskning visar att en person kan bli beroende av våra produkter. Argument: Vi tar 

socialt ansvar, Dygd: Rättvisa (Deldygd: Gott medborgarskap)  
219

 http://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Snuset-i-EU/ 2011-05-04 
220

 Tes: EU agerar orättvist (och vi står upp mot det). Argument: Beslut tas på ofullständiga grunder. Dygd: Mod. 
221
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som en direkt koppling till Peterson och Seligmans mänsklighet
222

 och deldygden vänlighet. 

Företaget är mån om att visa upp sig som ett omhändertagande företag där deras framgång 

bygger på att medarbetarna trivs. 

 En annan dygd som vi anser framkommer är vishet och kunskap
223

 med deldygden 

kärlek till lärande. Genom att poängtera att man aktivt jobbar med kompetensutveckling 

menar vi är ett sätt för företaget att visa att man hela tiden är öppen för att lära sig nya saker.   

Karriärsutveckling 

Under den här rubriken utvecklas resonemanget kring hur anställda inom Swedish Match kan 

göra karriär och vilka möjligheter som finns på företaget. Det beskrivs som att ambitionen är 

att utveckla och behålla de personer som anställs och att dessa ska utvecklas genom 

varierande arbetsuppgifter och ansvarsområden
224

. Det konstateras även att man som 

medarbetare inom Swedish Match inte behöver byta arbetsgivare för att göra karriär eftersom 

internrekrytering är en naturlig del av företagskulturen. Här menar vi att man som företag 

framhäver att man visar att man är vällvilligt inställd mot de anställda genom att primera de 

som är lojala och stannar inom koncernen. I detta stycke ser vi det även som om Swedish 

Match visar upp en omhändertagande sida då man gärna utvecklar sin personal och erbjuder 

en karriär inom de egna leden. Dydgden som här lyfts fram är mänsklighet
225

 med deldygden 

vänlighet.  

 Som ytterligare underrubrik finns ett avsnitt som heter ”möt våra medarbetare”
226

. 

Här intervjuas ett antal anställda om de utmaningar och drivkrafter som finns i deras arbeten. I 

intervjuerna får de anställda även berätta varför de gillar att jobba på just Swedish Match och 

vi anser att detta är ett sätt för företaget att tala genom sina anställda. Medarbetarna 

kommunicerar det budskap som företaget vill stå för. Ett exempel på detta är intervjun med 

Marie Lindvall som på frågan om vad Swedish Match kräver av henne svarar att hon 

förväntas höja ribban, samtidigt som hon får misslyckas.  

                                                 
222

 Tes: Vi tar hand om våra anställda, Argument: Vi framhäver hur viktiga de anställda är för företaget. Dygd: 

Mänsklighet  
223

 Tes: Vi gillar att lära oss nya saker, Argument: Vi jobbar aktivt med kompetensutveckling, Dygd: Vishet och 

Kunskap 
224

 http://www.swedishmatch.com/sv/Karriar/Karriarutveckling/ 2011-05-08 
225

 Tes: Hos oss kan man göra karriär, Argument: Vi primerar de som stannar på företaget, Dygd: Mänsklighet 

(Deldygd: Vänlighet) 
226

 http://www.swedishmatch.com/sv/Karriar/Karriarutveckling/Mot-vara-medarbetare/ 2011-05-10 
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 Det här ser vi som en tydlig koppling till dygden rättvisa
227

 med deldygden 

ledarskap. Som anställd förväntas hon vara produktiv men eftersom det ändå är accepterat 

med ett misslyckande bibehålls den goda relationen mellan företag och anställd.  

 I samma intervju beskrivs hur företaget, eller ”vi” som Lindvall beskriver det, ”satsar 

för att vinna” och ”vågar inte vi, gör någon annan det i vårt ställe”. Här anser vi att det finns 

tydliga kopplingar till dygden mod
228

. Att satsa för att vinna och att våga tyder enligt oss på 

någon som visar en vilja att uppnå sina mål och att göra det trots konkurrensen man möter.   

Arbetsmiljö 

Swedish Match beskriver arbetsmiljön som en betydelsefull aspekt för att vara en attraktiv 

arbetsgivare. God hälsa och arbetsglädje beskrivs som viktigt för att skapa ett bra arbetsklimat 

för sina anställda
229

. Det konstateras vidare att ett fungerande privatliv och arbetsprestation 

ofta går hand i hand och att Swedish Match försöker finna flexibla arbetsarrangemang där 

möjlighet finns. Här menar vi att företaget vill förmedla att man tar hand om sina anställda 

och detta får ses som tätt sammanknutet med dygden mänsklighet.
230

 En anställd på Swedish 

Match kan enligt dem själva förvänta sig en god arbetsmiljö och att bli omhändertagen genom 

flexibla arbetsarrangemang. Vi ser även att dygden transcendens
231

 som framträdande i det 

här avsnittet. Företaget visar genom att lyfta fram vikten av balans mellan arbetsliv och 

privatliv att man vet vad som är viktigt i livet för den enskilde.  

De fortsätter med att berätta att lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter är en självklarhet 

för företaget, detta oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, politisk tillhörighet 

etc. Här är det tydligt att man inom Swedish Match strävar efter att behandla alla lika och 

detta anser vi vara nära sammankopplat med dygden mänsklighet.
232

 Detta eftersom det enligt 

oss visar på ett omvårdande tankesätt och vänlighet mot andra.    

 Under rubrikens avslutande del betonas vikten av att medarbetarnas säkerhet och 

hälsa. Det beskrivs hur man går tillväga för att identifiera potentiella säkerhetsrisker och att 

                                                 
227

 Tes: Vi står för ett gott ledarskap, Argument: Våra anställda uppmuntras till produktivitet samtidigt klimatet 

är tillåtande när det kommer till misstag (vilket leder till goda relationer) Dygd: Rättvisa (Deldygd: Ledarskap) 
228

 Tes:Vi är modiga, Argument: Vi satsar för att vinna, Dygd: Mod  
229

 http://www.swedishmatch.com/sv/Karriar/Arbetsmiljo/ 2011-05-10 
230

 Tes: Vi tar hand om våra anställda, Argument: Hos oss kan man förvänta sig en god arbetsmiljö och en 

möjlighet till flexibla arbetsarrangemang, Dygd: Mänsklighet 
231

 Tes: Vi bryr oss om vad som är viktigt i livet, Argument: För oss är det viktigt med en balans mellan arbetsliv 

och privatliv för våra anställda. Dygd: Transcendens  
232

 Tes: För oss är lika rättigheter en självklarhet, Argument: Hos oss spelar det ingen roll vad man har för 

etnicetet, sexuell läggning etc. Dygd: Mänsklighet (Deldygd: Vänlighet) 
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man arbetar för att säkerställa att arbetsplatsen är så ergonomiskt riktig som möjligt. Utöver 

detta klargörs att man även erbjuder ett stort utbud av friskvårdsprogram på företaget. 

Avslutningsvis framhålls att man jobbar med regelbundna inspektioner och att dessa utförs av 

ett specifikt företag. Återigen ser vi hur dygden mänsklighet
233

 framträder. Swedish Match är 

enligt vår mening noga med att påpeka att man tar hand om sina anställda. Den som jobbar 

inom koncernen ska känna sig trygg och veta att den blir väl omhändertagen.  

Chefsförsörjning 

Under den här rubriken står att läsa hur Swedish Match arbetar för att långsiktigt kunna förse 

bolaget med ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Detta arbete börjar på lokal nivå 

och här beskrivs hur högpresterande medarbetare och talanger ska identifieras för att sedan 

kunna rekryteras till ledande befattningar inom organisationen.
234

 Under detta avsnitt redogörs 

även en internationell medarbetarundersökning från 2010 som bland annat undersökte hur väl 

Swedish Match jobbade med ledarskap och innovation. Stycket avslutas med att ett 

uppräknande av ett antal priser som företaget vunnit för sitt ”Employer Branding-arbete”. I 

det här avsnittet ser vi det som att företaget återigen fokuserar på hur duktig man är på att 

utveckla sina medarbetare. Dygden som vi ser en naturlig koppling till är således 

mänsklighet
235

 med deldygden kärleksfullhet. Vi anser även att vishet och kunskap
236

 är en 

dygd som kommer till uttryck i avsnittet. Genom att presentera de priser som Swedish Match 

vunnit i olika tävlingar visar man att kompetens finns inom dessa områden.  

  

                                                 
233

 Vi tar hand om våra anställda, Argument: Vi jobbar aktivt för en trygg och bekväm arbetsplats. Dygd: 

Mänsklighet  
234

 http://www.swedishmatch.com/sv/Karriar/Chefsforsorjning/ 2011-05-10 
235

 Tes: Vi är vänliga mot våra anställda, Argument: Vi belönar högpresterande medarbetare, Dygd: Mänsklighet 

(Deldygd: Kärleksfullhet) 
236

 Tes: Vi är duktiga på innovation och ledarskap, Argument: Vi har belönats med flertalet priser, Dygd: Vishet 

och Kunskap 

http://www.swedishmatch.com/sv/Karriar/Chefsforsorjning/
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8.2 Bilaga II: Tabell över resultat 

Tabell över var dygderna framträder, samt i vilken utsträckning 
       

       
Totalt 

 
Vishet och kunskap Mod Mänsklighet Rättvisa Måttfullhet Transcendens 

 
Vårt företag 4 1 1 

  
3 9 

Vår verksamhet 7 1 1 1 2 4 16 

Bolagsstyrning 1 2 1 1 1 
 

6 

Hållbarhet 1 
 

2 4 
 

2 9 

Snus och Hälsa 2 2 
 

5 
  

9 

Karriär 2 1 6 1 
 

1 11 

Antal gånger refererad till totalt 17 7 11 12 3 10 60 

        

 
Vishet och kunskap Mod Mänsklighet Rättvisa Måttfullhet Transcendens 

 
Hur stor del respektive dygd utgjorde under respektive rubrik.  

       
Vårt företag 44% 11% 11% 0% 0% 33% 100% 

Vår verksamhet 44% 6% 6% 6% 13% 25% 100% 

Bolagsstyrning 17% 33% 17% 17% 17% 0% 100% 

Hållbarhet 11% 0% 22% 44% 0% 22% 100% 

Snus och Hälsa 22% 22% 0% 56% 0% 0% 100% 

Karriär 18% 9% 55% 9% 0% 9% 100% 

Total andel av hemsidan % 28% 12% 18% 20% 5% 17% 100% 

        

 
Vishet och kunskap Mod Mänsklighet Rättvisa Måttfullhet Transcendens 

 
Var dygden framkommer, utifrån sin andel 

       
Vårt företag 24% 14% 9% 0% 0% 30% 15% 

Vår verksamhet 41% 14% 9% 8% 67% 40% 27% 

Bolagsstyrning 6% 29% 9% 8% 33% 0% 10% 

Hållbarhet 6% 0% 18% 33% 0% 20% 15% 

Snus och Hälsa 12% 29% 0% 42% 0% 0% 15% 

Karriär 12% 14% 55% 8% 0% 10% 18% 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 


