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Abstract   

The purpose of this paper is to examine how organizations make sense in the handling process 

of corporate crises. This was done by analyzing how the organizations express themselves by 

the use of neutralization techniques, which are seen as rhetorical tools to create meaning in 

this paper. The study focused on two different types of organizations; a legitimate company 

and a stigmatized company. This choice was made to see if the different conditions the 

organizations face could influence how they expressed themselves and therefore also how 

they created meaning in the crises. The study was conducted in two parts, in which part one 

consisted of a content analysis of the different statements from the organizations, which was 

found from medial statements of different Swedish newspapers and the companies’ press 

releases. Part two analyzed how the organizations created meaning from the aggregated 

dimensions that emerged from the content analysis. The results of this paper show that 

neutralization techniques are commonly used by both organizations, but differ in the way the 

organizations use them, which we see as depending on legitimacy or stigmatization. We could 

also see that sensemaking is something that is used in both organizations, and we could see 

similarities in the use of sensemaking but also differences. These differences are seen as the 

result of legitimacy and stigmatization. The conclusion of this paper is that application of 

neutralization techniques can be a good way to study how organizations in crises, and that 

legitimacy or stigmatization impact the use of these techniques and therefore how they make 

sense. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel avser vi presentera en diskussion för att leda läsaren in på vad som 

ska studeras. Inledningsvis presenteras en problembakgrund (1.1), följt av en 

problematisering (1.2) som mynnar ut i forskningsfråga samt studiens syfte (1.3).  

1.1 Problembakgrund 

Att organisationer någon gång under sin livstid upplever en krisartad händelse är snarare fråga 

om när än om de gör det. Kombinationen av ökad global konkurrens och snabbare 

informationsspridning innebär att kriser förekommer allt oftare idag (Massey, 2001). Oavsett 

vad krisen handlar om; oljespill, flygplansexplosioner, felaktiga produkter eller mutskandaler 

är det oerhört viktigt att de blir hanterade på rätt sätt. Krisen medför väldigt kort tid att hinna 

agera på samt att krisen i sig kräver ett handlande och beslutsfattande av organisationen, där 

omdöme hos de som fattar beslut får avgörande konsekvenser för om uttalandet förbättrar 

situationen eller försämrar den (Pearson & Clair, 1998). Eftersom krisen inte ger någon 

betänketid när det gäller hur organisationens ledning ska agera och att samhället ofta kräver 

svar, är det väldigt viktigt vad organisationer säger och hur de förklarar vad som händer 

(Massey, 2001), både för organisationens sammanhållning men också för organisationens 

intressenter.  

1.1.1 Organisatoriska förutsättningar 

När vi pratar om organisationer i allmänna lag, både i vardagliga konversationer eller i 

forskningssammanhang är det ofta ”vanliga” organisationer vi pratar om. Med detta menar vi 

de flesta organisationer vi har i vårt samhälle, som existerar och verkar utan att störa 

samhällets invånare nämnvärt. De producerar tjänster och varor som konsumenter eller andra 

organisationer sedan köper, och skadar inte samhället genom sin kärnprodukt. En ”vanlig” 

organisation representeras i den här studien av organisationer vars värdesystem är kongruent 

med det värdesystem som existerar i den större kontexten, vilket kallas för legitimitet 

(Lindblom, 1994).  

 

När det gäller vanliga organisationer, eller så kallade legitima organisationer som vi 

hädanefter benämner dem, finns det några viktiga förutsättningar. En av dessa är att 

legitimitet ges av samhället, och kan enkelt beskrivas som att samhället ser organisationen 

som en acceptabel spelare. Det är ingenting som en organisation på egen hand kan hävda sig 

ha. Detta är något som Massey (2001) diskuterar och menar att med denna synvinkel ter sig 

legitimitet som ett slags godkännande från samhället. Om begreppet hårdras kan man, som 

Mäkelä och Näsi (2010) hävdar, säga att organisationer existerar tills viss del för att samhället 

vill att de ska existera och att de då i någon mån tvingas förhålla sig till önskningar och krav 

som finns. På grund av detta kan inte organisationer göra som de vill, utefter egen vinning. 

Det måste finnas ett samspel mellan det bästa för organisationen och att åtminstone nå upp till 

de minimikrav som samhället har på organisationen. När en organisation hamnar i en kris 

uppstår en krock med samhället som gör att samhällets värderingar går emot vad 
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organisationen levererar. Att vinna tillbaka samhällets acceptans bör då vara högsta prioritet 

när en kris inträffar, för att inte riskera organisationens fortlevnad.  

 

De flesta organisationer vi har i samhället kan ses som vanliga organisationer, med legitimitet 

och acceptans av samhället och där kärnprodukten inte skadar brukaren. De flesta syftar då till 

att det inte är alla organisationer som faller under den här kategoriseringen, av olika skäl. 

Dessa ”andra” organisationer kan vara sådana som exempelvis tobaksföretag, där varan som 

säljs är skadlig och till och med dödlig för brukaren (Fooks, Gilmore, Collin, Holden, & Lee, 

2013) alkoholföretag, där varan är skadlig för brukaren och för med sig många negativa 

bieffekter (Yoon & Lam, 2013) samt vapenföretag där produkterna är förknippade med krig 

och dödande (Sandström, 2012). Gemensamt för den här gruppen av organisationer är att 

någonting med deras kärnverksamhet är ohälsosamt, etiskt fel eller skadligt på något annat 

sätt. Sandström (2012) benämner detta som olika grader av smuts förknippat med 

verksamheten. Att vara förknippad med smuts leder i sin tur allt som oftast till att 

organisationen i fråga upplever stigmatisering i olika utsträckning (Hudson, 2008). Han 

förklarar stigma som ett attribut, där organisationen uppfattas som starkt misstrodd hos någon 

publik i samhället (Sutton & Callahan, 1987). Detta på grund av vilken organisationen är, vad 

den gör och till vem den levererar till (Hudson, 2008). Hudson (2008) är en av de forskare 

som har studerat begreppet stigma ingående och fokuserat på smutsiga organisationer, där det 

är kärnverksamheten som är upphov till stigmatiseringen. Utifrån detta myntar han begreppet 

kärnstigma som syftar till att förklara något som är en del av dessa organisationers vardag.  

 

Denna studie kommer följa Hudsons spår och utgår från att stigmatiserade organisationer är 

organisationer där kärnverksamheten i sig är det som skapar stigma. Stigma är inget konstant, 

utan kan variera beroende på vem åskådaren är och uppstår när en social publik ifrågasätter 

organisationens kärnverksamhet, på grund av att den på något sätt går emot den sociala 

normen över vad som är acceptabelt (Hudson, 2008). Vad en social publik är, kan enligt 

Sutton och Callahan (1987) skilja sig åt beroende på sammanhang, men gemensamt är att den 

innefattar nyckelpersoner och organisationer med vilka organisationen ifråga måste samverka. 

När en kris uppstår för stigmatiserade organisationer kan det, likväl som för legitima 

organisationer skapa problem i samverkan mellan den utvärderande publiken (samhället) och 

organisationen. Detta resulterar i att organisationen blir mer ifrågasatt än vanligt och kan leda 

till att det nödvändiga stöd den sociala publiken bidrar med, dras in. Det gäller således också 

för de stigmatiserade organisationerna att vid en krissituation agera så att den acceptans de 

hade innan vinns tillbaka.  

 

Oavsett om det rör sig om legitima organisationer eller stigmatiserade organisationer måste de 

alltså i kriser förhålla sig till de som ger legitimitet eller skapar stigmatiseringen, det vill säga 

samhället. På grund av att detta är det av stor vikt att de uttalar sig på ett sätt som gör att 

samhället återfår den syn de hade innan krisen skedde, eller åtminstone minskar den skada 

som skett (Massey, 2011). Men, trots att båda typerna av organisationer vill minimera den 

skada som skett i och med krisen som uppstått kan de förutsättningar organisationerna har 

med sig i form av legitimitet eller stigma skilja i hur de hanterar krisen. Kan det vara så att 

likheterna ändå är så pass stora att hanteringen ser likadan ut, eller är det förutsättningarna 
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som styr hanteringen av krisen? I litteratursökning inför den här studien har vi inte funnit 

några studier som fokuserar på jämförelse mellan en legitim och en stigmatiserad 

organisation, vilket gör det till ett intressant område att utforska.  

 

1.1.2 Att skapa mening  

För att förstå hur organisationer hanterar kriser utåt sett, bör vi börja inifrån. Vad är det som 

sker i en organisation som hamnat i en kris, när samhällets ögon vänder sig emot den? En 

grundförutsättning när krisen väl är ett faktum och samhället tar del av den är att 

organisationen står enad, vilket innebär att det inte bara handlar om vikten av att uttrycka sig 

rätt utåt sett (Massey, 2001). Det finns flera olika skäl till varför det är viktigt att vara enad 

som organisation i krisen, men ett av dessa är framförallt för att skapa en stark 

sammanhållning där medlemmarna tar sig ur krisen starka tillsammans, utan att tappa sin 

organisatoriska identitet eller där organisationen tar allt för stor skada som den inte kan 

reparera. Ett sätt att skapa en sammanhållen och enad organisation är genom att skapa mening 

i det som händer. Med detta menas att knyta samman ledtrådar och ramar, för att skapa en 

förståelse för vad det är som pågår (Maitlis & Sonenshein, 2010). Dessa ledtrådar kopplas 

sedan samman med existerande kunskap och erfarenhet (Weick, 1995; Heide, Johansson & 

Simonsson, 2005; Von Platen, 2006). Genom att knyta samman ledtrådar och interagera med 

andra människor omkring individen skapas mening i dennes tillvaro som sedan kan delas av 

gruppen som individen tillhör (Maitlis & Sonenshein, 2010). Meningsskapandet blir extra 

kritiskt och viktigt i situationer där individer upplever osäkerhet och står inför händelser eller 

handlingar som är förvirrande eller överraskande på något vis (Maitlis, 2005). Dessa 

karaktäristiska känns igen från vad Pearson & Clair (1998) beskriver kännetecknar en kris 

vilket då gör det intressant för oss att studera hur meningsskapandet ter sig i osäkra händelser 

som kriser. 

1.2 Problematisering 

I den litteratursökning som föregick denna studie har vi funnit flertalet artiklar inom området 

meningsskapande i krissituationer. Dessa har dock främst beskrivit meningsskapande i 

krissituationer av extrem karaktär. Det rör sig bland annat om Weicks (1988) studie om 

katastrofen i Bhopal där ett gasutsläpp skakade om hela världen, och dödsantalet är uppskattat 

till flera tusentals människor. Ett annat exempel är den stora branden i Mann Gulch som 

urartade och dödade flera brandmän och rökdykare (Weick, 1993). Utifrån dessa kan vi 

konstatera att det är tydligt att meningsskapande är något som förekommer i svåra situationer, 

och verkar vara något viktigt för individer att skapa, inte minst för sin egen skull i det större 

sammanhanget.  

 

Utöver de extrema situationerna som uppfattats som ett problem i tidigare studier har vi också 

uppmärksammat en tendens att meningsskapandet beskrivs i väldigt breda termer, och 

upplevs som icke-konkret i våra ögon. Det är helt enkelt svårt att förstå hur meningsskapande 

ter sig i praktiken. Exempelvis diskuterar Brown, Colville och Pye (2014) detta i sin artikel 

“Making sense of sensemaking in organization studies”. Bara titeln på den här artikeln 

förklarar ganska väl en problematik, som vi upplever det, med meningsskapande.  
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Utifrån detta ämnar vi med denna studie att undersöka hur meningsskapande ter sig i kriser 

där inte liv eller död står på spel, utan mer “vanliga” kriser. Med vanliga kriser menar vi 

sådana kriser som förekommer i företagsvärlden, där utfallet kan vara skadligt för 

organisationens rykte och samhällets opinion mot dem men där utfallet inte handlar om 

extrema utfall så som liv och död. Vi ämnar även göra en särskiljning av hur 

meningsskapande ter sig i två olika organisationer, av olika karaktär där vi jämför en 

stigmatiserad organisation med en legitim organisation. Som vi tidigare nämnde måste 

organisationer, oavsett legitimitet eller stigmatisering förhålla sig till samhället och dess krav 

på något vis, vilket gör att organisationernas handlingar kan vara avgörande för utfallet av 

krisen. Till sist vill vi, i den mån det är möjligt, söka konkretisera meningsskapandet i dessa 

organisationer, genom att studera hur deras uttalanden kan vara uttryck för att skapa mening. 

Då en av de viktiga faktorerna vid en kris är att uttala sig rätt (Massey, 2001) ser vi ett 

intresse i att studera hur meningsskapandet tas i uttryck hos organisationerna i form av 

uttalanden, när de söker förklara vad som hänt i kriserna. 

 

För att skapa förståelse och förklara varför och hur organisationer uttalar sig när något 

negativt inträffar och de måste stå till svars har tidigare forskning inom företagsekonomin 

lånat teorier från sociala teorier och kriminologin (Pearson & Clair, 1998; Kvalnes, 2014). 

Exempel på några forskare är Fooks et al. (2013) som undersöker hur ledare i ett 

tobaksföretag använder kognitiva teorier för att på något sätt rättfärdiga eller förklara den 

inverkan de har på samhället, genom att organisationen tillgodoser marknaden med cigaretter. 

Forskarna analyserar organisationen och dess företagsledares uttalanden genom att använda 

sig av neutraliseringstekniker, vilka härstammar från studier av kriminella ungdomar av Sykes 

och Matza (1957).  

 

Neutraliseringstekniker kan ses som retoriska verktyg för att söka rättfärdiga, försvara eller 

förklara ett beteende som avviker från vad som är socialt acceptabelt. Sedan introduktionen av 

neutraliseringstekniker 1957 har flertalet forskare tagit det vidare, från ursprungsstudien av 

ungdomsbrottslighet (Sykes & Matza, 1957) till ekonomiska bedrägerier (Heath, 2008) och 

som Kvalnes (2013) är exempel på även inom affärsetik. Gemensamt för dessa studier, 

oavsett vilket studieobjektet är, är att neutraliseringsteknikerna används som retoriska verktyg 

för att förklara avvikande händelser, som kan ses som en kris. Det kan vara en personlig kris 

som i fallet med ungdomsbrottslighet, eller en organisatorisk kris som för de organisationer 

som står inför anklagelser om ekonomisk brottslighet. Gemensamt för de studier vi tagit del 

av gällande neutraliseringstekniker är att det förekommer ofta, och i bred utsträckning när 

antingen företagsledare (Fooks et al., 2013; Kvalnes, 2014; Heath, 2008) försvarar sitt 

agerande, eller när kriminella ungdomar gör det (Sykes & Matza, 1957). 

 

Sett till de omständigheter som föreligger de situationer där neutraliseringstekniker har 

studerats, handlar det om att antingen försvara, förneka eller rättfärdiga det som skett. Det 

handlar alltså att skapa mening i situationen. I kriser kan således neutraliseringstekniker 

användas som retoriska verktyg för att återvinna samhällets förtroende. Kvalnes (2013) utökar 

beskrivningen av neutraliseringstekniker och menar att neutralisering är en kognitiv process 

där aktören söker övertyga sig själv att det valda alternativet är moraliskt acceptabelt trots allt. 
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Ett agerande som inte behöver vara olagligt, men som motsäger vad samhället anser vara 

socialt acceptabelt. På grund av detta ser vi att teknikerna fyller en viktig funktion i att se hur 

organisationer skapar mening kring sitt handlande i kriser. Detta då teknikerna kan komma att 

fungera som språkliga verktyg för att uttrycka en typ av försvar eller förklaring till något som 

skett, vilket ofta sker i en negativt inträffande händelse, så som en kris. Att skapa argument 

och förklaringar till varför det inträffade kan ha skett kan ses som försök till att rättfärdiga 

situationen. Genom att uttrycka sig med ett försvar, rättfärdigande eller förklaring vilket 

neutraliseringstekniker handlar om vill vi se hur dessa tekniker kan fungera som ett sätt att 

skapa bilder av det den uttalande företagsaktören gör är meningsfullt, och således se hur dessa 

tekniker kan tolkas som sätt att skapa mening hos de företagsaktörer som uttalar sig för 

organisationernas räkning gällande det som inträffat i respektive kris.  

 

Att ta neutraliseringstekniker ett steg längre, från vad tidigare studier har gjort (Sykes & 

Matza, 1957; Fooks et al, 2013; Heath, 2008), från att endast se dem som retoriska verktyg till 

att anta ett meningsskapandeperspektiv i studien av organisationer och företagsledares 

uttalanden, upplever vi därmed vara relevant. Även om meningsskapande är en konstant 

pågående process, i allt vi människor gör så är ter sig meningsskapandet tydligare i en 

situation som kantas av osäkerhet, (Weick, 1988) vilket en kris kan kännetecknas av. Detta i 

kombination med att det även är i kriser som neutraliseringstekniker ter sig extra tydligt då 

det finns ett behov av att uttrycka ett försvar eller förklaring i en situation som upplevs 

osäker, gör det intressant att studera neutraliseringstekniker som uttryck för meningsskapande 

i kriser. För att se hur de valda talespersonerna för organisationerna använder språket i form 

av neutraliseringstekniker som ett sätt att skapa en bild av organisationen som meningsfull. 

 

Intresset för att genomföra en jämförande studie mellan hur en legitim organisation och en 

stigmatiserad organisation skapar mening i kriser, genom att använda neutraliseringstekniker 

som retoriska verktyg för detta väcktes i och med att Fooks et al. (2013) avslutar sin studie 

med att säga att det vore intressant att studera andra smutsiga branscher, och inte bara i 

tobaksindustrin. Detta väckte ett intresse hos oss att ta studien ett steg längre, att även 

applicera dessa tekniker hos en icke-smutsig organisation, det vill säga en organisation som 

upplever legitimitet i förhållandet till samhället. Ashforth & Kreiner (2014) indikerar på att 

organisationer ofta är medvetna om sin stigmatisering och då torde de även vara medvetna om 

sin legitimitet i relation till samhället. I och med medvetenheten skulle detta kunna påverka 

hur meningsskapandet sker i olika typer av organisationer, med olika förutsättningar gentemot 

samhället.  

 

Vad är det som säger att det är bara smutsiga eller kriminella organisationer och personer som 

har ett behov av att uttrycka ett försvar eller rättfärdigande vid inträffandet av en kris, för att 

skapa mening? Oavsett ren eller smutsig organisation, tror vi att neutraliseringstekniker kan 

appliceras i andra sammanhang vilket får representerats i denna studie av en legitim 

organisation som genomgår en kris. Vi har inte funnit några argument för att det skulle skilja 

sig i hur viktigt meningsskapandet är för organisationer, oavsett vad de är för typ av 

organisationer och således vad samhället har för bild av dessa. En stigmatiserad organisation 

består precis som en legitim organisation av medlemmar som söker skapa mening i tillvaron, 
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och då speciellt när en kris fylld av osäkerhet inträffar. Detta har lett oss in på följande 

forskningsfråga:  

 

Hur skapar organisationer mening kring hanteringen av kriser? 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera hur organisationer skapar mening i hanteringen av 

företagskriser, genom att studera hur representanter för organisationerna uttalar sig vid krisen. 

För att möjliggöra detta är studien indelad i två delar, där vi i del ett beskriver och analyserar 

företagens uttalanden i form av neutraliseringstekniker. Detta för att kunna förklara hur dessa 

kan fungera som uttryck för att skapa mening där språket ses som ett meningsskapande 

verktyg. Del ett ämnar också ge en bakgrund till de olika förutsättningar i relationen med 

samhället fallföretagen står inför, vilket i studien representeras av legitimitet eller stigma. 

Detta görs för att jämföra om dessa olika förutsättningar kan komma att påverka varför de 

uttalar sig som de gör, och även i förlängningen hur de skapar mening i krisen som uppstått.  

 

Del två i studien beskriver och analyserar hur organisationer skapar mening i hanteringen av 

kriser. Utifrån denna analys jämför vi hur meningsskapandet kan påverkas av de olika 

förutsättningarna i relationen med samhället fallföretagen har.  

 

Teoretiskt bidrar den här uppsatsen med att kunskap om att använda neutraliseringstekniker 

som ett tillämpningsverktyg för att skapa mening, och hur användandet av tekniker och 

meningsskapandet kan komma att påverkas av vitt skilda förutsättningar som organisationerna 

står inför. Empiriskt bidrar uppsatsen med att söka konkretisera hur neutraliseringstekniker 

kan vara uttryck för organisationer att skapa mening i situationer där osäkerhet och är 

närvarande, genom att studera fallföretag som genomgått en kris.  

.  
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2. Organisationernas relation till samhället, kris och 

neutraliseringstekniker 

Detta är det första av två teorikapitel i studien. Till en början presenteras organisationernas 

normala förhållande till samhället (2.1), där det första fallföretag Findus (2.1.1) och deras 

relation till samhället och därefter det andra fallföretaget Saab samt deras relation till 

samhället (2.1.2) presenteras. Därefter tydliggörs begreppet kris (2.2) och slutligen hur 

organisationer kan uttala sig, genom att vi presenterar och förklarar ett urval av 

neutraliseringstekniker (2.3). Detta kapitel läses med fördel som ett bakgrundskapitel för att 

skapa förståelse för hur organisationernas vardag ser ut samt ge en god förståelse till 

begreppet kris och användningsområdet för neutraliseringstekniker.  

2.1 Organisationers normala förhållande till samhället  

I de inledande delarna i teorikapitlet ämnar vi ge en god bakgrundsbild till hur de fallföretag 

som valts ut för studiens relation till samhället ser ut, och hur de förutsättningar de har kan 

komma att påverka deras vardagliga verksamhet. De förutsättningar som valts ut för studien 

har valts för att de kan ses som motpoler, vilket gör en jämförelse intressant.  

2.1.1 Findus Nordics AB och samhället 

Det första fallföretaget som valts ut för studien är färdigmatsproducenten Findus Nordics AB, 

(hädanefter Findus) som är ett av Sveriges ledande företag på frysmatsmarknaden (Findus, 

2015). Anledningen till att vi valt just Findus är för att dem i denna studie ses som en 

organisation som i normala fall upplever legitimitet. Detta då de upprätthåller de sociala 

kontrakt som finns till samhället, och inte har produkter som till sin natur är skadliga. Nedan 

presenteras hur Findus relation till samhället ser ut, som legitim organisation.  

 

Legitimitet är ett tillstånd eller en status när en organisations värdesystem är kongruent med 

det värdesystem som existerar i en större kontext, det vill säga samhället (Lindblom, 1994). 

En viktig faktor gällande legitimitet är att det inte är något en organisation kan hävda sig ha, 

utan är något som ges av intressenter, vilka ses som samhället i denna studie. Sett från denna 

synvinkel är legitimitet intressenternas uppfattning om att organisationen är god och således 

har rätt att fortsätta verka, utifrån intressenternas synvinkel (Massey, 2001). Massey (2001) 

diskuterar legitimitet och menar att det ofta faller under två kategorier: Strategisk eller 

institutionell legitimitet. Den strategiska ansatsen handlar ofta om hur organisationens 

kommunikationsbeteende används för att uppnå legitimitet. De aktiviteter organisationen 

använder är av yttersta vikt för att för att uppnå legitimitet och kan vara helt avgörande. Den 

andra kategorin, institutionell legitimitet fokuserar på den kulturella miljön organisationen är 

verksam i, och på kraven som existerar på organisationerna att engagera sig i förväntade, 

normativa beteenden. Här diskuteras vilken grad av kulturellt stöd organisationen har från 

omgivningen, där kulturellt innefattar delade trossystem delade av samhället i stort och 

organisationen. Denna studie följer Masseys (2001) idéer om att det är intressant att studera 

dessa ansatser av organisatorisk legitimitet tillsammans. Han argumenterar valet av detta då 

det i den “riktiga världen” inte sker något särskiljande av begreppen utan att de båda 
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förekommer samtidigt och ömsesidigt. Detta tvingar organisationen att anpassa sig till både 

hur deras kommunikationsbeteende skapar legitimitet, samt hur den kulturella miljön 

organisationen är verksam i spelar in på legitimitetsbyggandet. 

 

Teorier om legitimitet framhäver att organisationer kontinuerligt bör försäkra sig om att de 

opererar inom de gränser och normer som finns i den sociala kontext de är verksamma i. 

Dessa gränser och normer är inte statiska utan förändrar sig över tid, vilket kräver att 

organisationerna anpassar sig efter de normer som råder i det aktuella dagsläget (Brown & 

Deegan, 1998; Mäkelä & Näsi, 2010). Mäkelä och Näsi (2010) menar att organisationer 

existerar på grund av att samhället gett sin tillåtelse, vilket kan tyckas vara ett extremt synsätt. 

Givetvis finns det andra faktorer som spelar in för organisationens fortsatta existens, så som 

intressenters vilja att investera och konsumenternas vilja att köpa, men synsättet framhäver 

ändå en viktig poäng i form av det sociala kontraktet. 

 

Det sociala kontraktet är ett illustrativt sätt att förklara relationen mellan organisationen och 

samhället, som påverkas av organisationens handlingar. Organisationen förväntas anpassa sig 

och följa de villkor som finns införlivat i kontraktet vilka är dynamiska och kräver ständig 

anpassning. Genom att följa de villkor som finns i det sociala kontraktet kan organisationerna 

dra fördel av en sorts verkningslicens vilket kan ses som en garanti för organisationers 

fortsatta existens och är samhällets godkännande (Brown & Deegan, 1998; Pittroff, 2014). 

2.1.2 Saab Dynamics och samhället 

Det andra fallföretaget vi valt ut för denna studie är vapentillverkaren Saab Dynamics 

(hädanefter Saab). Saab är Sveriges ledande företag inom tjänster, produkter och lösningar för 

militärt försvar och civil säkerhet (Saab Group, 2015). Att valet föll på Saab beror på att 

organisationen, på grund av att de är verksamma inom vapenindustrin kan tänkas uppleva 

stigma, då det finns starka motståndare till krig och vapenhandel. I och med detta kan 

organisationen uppleva en situation av oss mot dem, i sin relation till motståndare av 

vapenhandel. Likväl som vi behöver förstå de förutsättningar Findus har i relation till 

samhället, i form av att det är en legitim organisation, bör vi förstå hur stigmatisering 

påverkar Saab. Avsnittet nedan ämnar ge en förklaring till vad stigmatisering är och hur det 

kan komma att påverka en organisation som upplever det.   

 

För att beskriva stigma börjar vi, likt de flesta andra studier som rör stigma, med att nämna 

Erving Goffmans verk och då främst boken Stigma från 1971. Goffman var bland de första att 

diskutera begreppet och definierar stigma som “an attribute that is deeply 

discrediting”(Goffman, 1971). Det som är centralt för Goffman och hans syn på stigma är att 

det finns både i våra förväntningar och framträdanden. Den kontext som existerar är också av 

relevans, men det är först i interaktioner mellan människor stigma konkretiseras och 

aktualiseras (Sandström 2012). Det förhållande som råder och som för samman dessa 

stigmatiserade organisationer, är att delar av samhället upplever organisationen på något sätt 

vara smutsigt, genom att det ställer sig emot sociala normer om vad som kan förväntas av en 

organisation (Hughes, 1958; Ashforth & Kreiner, 2014). Hur en organisation anses vara 

smutsig och motstrider dessa sociala normer kan skilja sig åt, beroende på vilket sätt 
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organisationen upplevs vara smutsigt (Sandström, 2012), men där den gemensamma faktorn 

är att något med organisationen är misskrediterande.  

 

Stigma definieras som “resultatet av en negativ social utvärdering av någon publik på grund 

av organisationens kärnattribut så som rutiner, output och/eller kunder. Det vill säga på 

grund av vem organisationen är, vad den gör och vem den levererar till” (Hudson, 2008). 

Med stigma avses därmed den tillvaron som tidigare beskrivits, där aktörens huvudsakliga 

aktivitet kritiseras av stora grupper av människor. Organisationer som upplever stigma kan 

inte reparera den stigmatiserade imagen som finns för att nå samhällets acceptans och 

godkännande. Det skulle innebära att organisationen måste ändra hela sin kärnverksamhet, 

eftersom det är den som är grunden till den stigmatiserade imagen, vilket är fallet med 

smutsiga industrier som exempelvis tobaksindustrin eller vapenindustrin.  

 

Hudson (2008) beskriver styrkan av den upplevda stigmatiseringen påverkas av en rad 

beroendefaktorer. Forskaren beskriver det relativa avståndet mellan värderingar, övertygelser 

och ideologier hos den utvärderande publiken och kärnattributen hos organisationen som är 

mål för bedömningen, vara beroende för hur stark stigmatiseringen upplevs vara. Även 

medvetenheten hos publiken om organisationens kärnverksamhet, samt storleken och den 

relativa styrkan hos den utvärderande publiken gällande stigmatiseringen, anses vara centrala 

i hur stigma uppfattas. Ju större styrkan är hos den negativt utvärderande publiken desto större 

blir graden av stigmatisering. Med Hudsons (2008) beroendefaktorer följer att 

stigmatiseringen kan skilja sig åt mellan grupper och individer som bedömer organisationen, 

på grund av att deras värderingar, övertygelser och ideologier skiljer sig åt och då följaktligen 

även skiljer sig gentemot organisationens värderingar och attribut.  

 

Detta är fallet med vapenföretag i vårt svenska samhälle. Det går argumentera för att 

vapenföretag är eller inte är stigmatiserade i Sverige. Vi har en lång tradition av att vara en 

stor exportnation av vapen, som sträcker sig tillbaka till Nobels tid och vi är en av de största 

aktörerna på marknaden, räknat till exportvärdet per capita. Men, som Sandström (2012) 

argumenterar är stigmatiseringen inte långt borta i denna bransch, oavsett lång tradition av 

vapen och acceptans från vissa delar av samhället. Detta är en viktig ståndpunkt i denna studie 

och Sandströms argument är av stort värde då han undersöker Svenska vapenföretag vilket 

gör att det är samma bedömare i denna studie som i den han genomför, nämligen det svenska 

samhället. Även om organisationer som säljer vapen ofta gör det i form av säkerhetsföretag så 

är att skydda ett land ofta lika med krig, som i sin tur är lika med förstörelse och död 

(Sandström, 2012). Detta är ett exempel på hur motståndet kan skilja sig åt, beroende på var i 

världen bedömningen görs, och följaktligen blir även stigmatiseringsgraden mer eller mindre 

kraftig beroende på hur uppdelningen av publiken ser ut. En social publik kan vara mer eller 

mindre medveten om en organisations kärnattribut som kränker eller går emot de värderingar 

den sociala publiken innehar. Även om denna medvetenhet kan verka ganska okomplicerad så 

beror det mycket på exponeringen av organisationen mot publiken (Hudson, 2008). 

 

Vidare tenderar organisationer med kraftigt rådande stigma gentemot omvärlden, i större 

utsträckning uppleva en tydlig samhörighet mellan organisationsmedlemmarna än övriga 
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organisationer (Kreiner, Ashforth & Sluss, 2006; Ashforth & Kreiner, 2014). Den rådande 

stigmatiseringen gör att organisationsmedlemmarna ser sig själva som en grupp, med en 

tydlig syn på deras egen och organisationens situation som en kamp mellan oss och dem. 

Medlemmarna är således medvetna om att organisationen och dess bransch kan anses vara 

smutsigt och sätts dagligen i situationer där de kan uppleva sig vara tvungna att dölja vad de 

arbetar med för människor de kommer i kontakt med, för att undvika att klandras (Ashforth & 

Kreiner, 2014). I motsats till den publik som misstror organisationen finns det människor som 

stödjer den genom exempelvis arbete och investeringar i organisationen. Denna sociala publik 

ser troligt på organisationen med andra ögon än den publik som dömer organisationen. 

Tävlingen mellan den dömande sociala publiken och deras motståndare, där de som inte 

dömer organisationen avgör vilken grad av stigmatisering dessa organisationer upplever 

(Hudson, 2008). 

2.2 Kris 

Anledningen till att Findus och Saab har valts ut som fallföretag för studien är för att de båda 

har genomgått en kris. I Findus fall har legitimiteten satts på prov på grund av en större 

skandal där det visade sig att deras frysta enportionslasagner innehöll upp till 100 % hästkött, 

trots att det var marknadsfört som nötkött, vilket har skapat upprörda åsikter i samhället (DN, 

2013-02-25). I Saabs fall handlar det om en kris där organisationen blev anklagade för att ha 

betalat ut stora summor pengar till en konsult i Sydafrika för att denne skulle påverka 

metallfacket att påverka dåvarande regeringen till positivt besked om affären som skulle 

bringa Saab många miljoner. I samband med krisen framkom även hård kritik mot Saab för att 

de investerat i tveksamma så kallade motköp i samband med Jas Gripen affären (SVT, 2014-

03-16).  

 

Hittills har vi presenterat hur fallföretagens relation till samhället ser ut i normalfallet, men då 

studien fokuserar på deras hantering under de kriser som har inträffat bör vi tydliggöra hur vi 

ser på definitionen av en kris och hur den kommer behandlas i studien. Kriser kan definieras 

på olika sätt, utifrån den kontext de sker i och kan bero på psykologiska, teknologiska och 

sociopolitiska faktorer som bör tas i beaktande, anser vissa forskare (Pearson & Clair, 1998). I 

den här studien är vi däremot inte intresserade av specifika faktorer utan studerar kriser i 

allmänhet. Därav har vi valt att fokusera på det som Pearson och Clair (1998) beskriver som 

karaktärsdrag för kriser i allmänhet, oavsett kontext och vilken form de antar, vilka också 

diskuteras i studier av (Seeger, Sellnow, & Ulmer, (1998); Barton, (2001); Weick, (1988).  

Det första karaktärsdraget de beskriver är att händelsen som är underlaget för krisen i sig 

skapar hög osäkerhet och att orsakerna men också effekterna av dem är okända. Det andra 

karaktärsdraget är att krisen har låg sannolikhet att inträffa, men när det väl sker så för 

händelsen med sig ett stort hot mot organisationens överlevnad och organisationens 

intressenter. Det tredje är att krisen ger lite tid att hinna agera på. För det fjärde kommer 

krisen ofta som en överraskning för organisationens medlemmar. Till sist så karaktäriseras 

krisen av att den kräver beslut, där omdömet hos beslutsfattarna avgör om det blir för det 

bättre eller det sämre (Pearson & Clair, 1998). En faktor som är viktig gällande kriser är just 

själva hanteringen av krisen, inte minst i dagens samhällsklimat med medias influerande och i 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-jasaffaren-saabs-loften-om-jobb-och-utveckling-sprack
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hög grad påverkande roll. En viktig komponent i krishanteringsplanen är då vad 

organisationen säger om krisen. Att säga rätt saker till intressenter kallas krisrespons och bör 

vara designade så att de ska influera intressenternas uppfattning av organisationen (Massey, 

2001), som ett försök att reparera den skada som krisen har medfört.  

 

Ett sätt att se på en kris som vi anser vara av värde för studien, är att se den som ett haveri av 

socialt konstruerade relationer (Pearson & Clair, 1998). Detta då relationen med samhället har 

en betydande roll i hur stort utfallet av krisen blir för organisationen, och kan vara det som 

avgör deras fortsatta existens. En gemensam faktor för sociala relationer, utifrån det här 

synsättet, är ett gemensamt beroendeförhållande parterna emellan. Ett exempel är en 

organisation som tillhandahåller varor som i sin tur köps av en konsument, vilket skapar ett 

ömsesidigt beroende. Ett annat exempel är en organisation som existerar på grund av 

relationen med samhället, vilket även det skapar ett ömsesidigt beroende. När en kris inträffar 

kan beroendeförhållandet ta stor skada, vilket leder oss in på studiens ena fallföretag och den 

förutsättning vi valt att fokusera på, nämligen legitimitet. Om inte villkor som samhället satt 

upp följs, kan det sociala kontraktet brytas upp och legitimiteten och kanske till och med dess 

existens hotas. I detta fall, där samhället inte upplever organisationen som legitim uppstår ett 

legitimitetsgap (Mäkelä & Näsi, 2010; Pittroff, 2014; Brown & Deegan, 1998). Ett 

legitimitetsgap kan göra att organisationen upplever förlust av legitimitet, då samhället inte 

längre anser att organisationens handlingar eller verksamhet stämmer överens med vad som 

anse som lämpligt (Massey, 2001). Organisationen har då möjlighet reparera den skada som 

skett, för att på så sätt fylla igen den lucka som uppstått mellan samhällets syn på 

organisationen och organisationen i sig. Hur stor skadan blir beror på hur stort det 

legitimitetsgap som uppstår är (Pittroff, 2014), vilket i sin tur påverkar hur reparerbart det är. 

2.3 Neutraliseringstekniker 

Efter att ha definierat hur vi ser på en kris i denna studie leder det oss in på hur 

organisationerna uttalar sig i de kriser de genomgått, vilket sker genom att studera deras 

användning av neutraliseringstekniker i uttalanden. Eftersom vi ser neutraliseringstekniker 

som retoriska verktyg för att uttrycka en förklaring, ett försvar eller ett rättfärdigande i en kris 

bör vi tydliggöra vilka tekniker vi valt att använda oss av i studien, samt hur de kan tänkas 

användas i krishanteringen. Vi är medvetna om att det finns ett stort urval av tekniker, och att 

vi tvingats göra ett urval i studien. De fem första teknikerna härstammar från Sykes och 

Matza (1957) och valdes ut på grund av dess relevans i moderna organisatoriska studier, trots 

deras tidiga publicering, genom att de flesta studier inom området utgår från dessa 

ursprungstekniker. De sju påbyggnadsteknikerna som härstammar från Fooks et al. (2013) 

valdes för att de är anpassade efter organisatoriska uttalanden, och den sista som härstammar 

från Klockars (1974) valdes på grund av att den på ett talande sätt beskriver den eviga 

balansen mellan ont och gott, vilket är ständigt närvarande i de flesta organisationers tillvaro. 

I och med dessa 13 tekniker har vi en tillräcklig bredd för att kunna analysera hur 

organisationerna uttalar sig.  
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Vi bör tillägga att tidigare studier vi tagit del av inom området för neutraliseringstekniker har 

fokuserat mycket på kriminella personer, som blivit dömda. Vi vill poängtera att detta inte är 

fallet med våra fallföretag. De har inte blivit dömda i form av lagstraff, men vi argumenterar 

för att de trots allt är dömda ur en annan aspekt, nämligen av samhället. Detta gör det 

intressant för oss att ta utgångspunkt i tidigare studier om neutraliseringstekniker, då 

organisationernas förutsättningar i förhållande till samhället kan påverka användningen.  

 

Studien tar utgångspunkt i de tekniker Sykes och Matza (1957) presenterar, vilket kan tyckas 

märkligt då de utgår från studier av kriminella ungdomar, där teknikerna används på 

individnivå. Anledning till detta är att deras argument visade sig vara banbrytande och många 

studier har följt deras exempel när de sedan tagit området vidare till organisationsnivå (Heath, 

2008; Fooks et al., 2013; Kvalnes, 2014) vilket visar på att teknikerna är applicerbara även i 

organisatoriska sammanhang. Sykes och Matza (1957) ser neutraliseringstekniker som ett sätt 

att förstå brottsliga ungdomars beteendemönster och sätt att försvara, ursäkta och i någon mån 

rättfärdiga ett brottsligt beteende. Neutraliseringstekniker beskrivs som beteendetekniker som 

undermedvetet används för att neutralisera ett beteende som trotsar den sociala normen i 

samhället. I studien om ungdomsbrottslighet sökte forskarna utröna dessa beteendetekniker, 

där ungdomarnas uttalanden placerades inom olika fack beroende på dess mening och bildade 

därmed fem olika neutraliseringstekniker (Sykes & Matza, 1957). Genom att vi studerar 

företagsaktörer som uttalar sig för organisationens räkning, är vi medvetna om att de 

försvarande uttalanden som görs sker mer medvetet, än i individfallen Sykes och Matza 

(1957) studerat. Dock kan neutraliseringsteknikerna tas i uttryck på organisationsnivå, genom 

att aktörerna söker rentvå den negativa bild av organisationen som uppstått vid 

krissituationerna. Även om uttalandena i sig är genomtänkta, kan själva användningen av 

neutraliseringsteknikerna ses som undermedveten, vilket är den utgångspunkt vi tagit i 

användningen av neutraliseringstekniker som retoriskt verktyg i denna studie.  

 

Utifrån Sykes och Matzas (1957) neutraliseringstekniker, har forskare tagit vid och applicerat 

dem inom nya kontexter då deras studie blev väldigt uppmärksammad, och fortsätter vara. 

Fooks et al. (2013) tillhör den skara forskare som utgått från denna studie och deras 

framställda tekniker, men också utvecklat ytterligare sju nya neutraliseringstekniker utifrån 

sin studie om företagsledare i ett tobaksföretags uttalanden. Då Fooks et al. (2013) studerar en 

smutsig organisation och dessutom teknikernas förekomst på organisationsnivå ser vi det som 

värdefullt i den här studien att addera dessa tekniker till de ursprungliga som Sykes och Matza 

(1957) presenterar. Genom att teknikerna är applicerbara på organisationsnivå för en smutsig 

organisation, finner vi det även troligt att teknikerna skulle kunna förekomma i en legitim 

organisations uttalanden i hanteringen av en kris. Ytterligare en teknik har adderats i studien, 

vilken härstammar från Klockars (1974). Denna teknik fyller även den en viktig funktion i 

förståelsen av uttalanden på organisationsnivå. Nedan följer en presentation av de 13 tekniker 

som kommer vara underlag för vår studie för att studera hur fallföretagen Findus och Saab 

uttalar sig i olika sammanhang gällande de kriser de befinner sig i.  

 

Till en början presenterar Sykes och Matza (1957) neutraliseringstekniken förnekande av 

ansvar, med vilken menas ett beteende där den anklagade personen söker skjuta ifrån sig 
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ansvaret för den avvikande handlingen. Samhället studerar personens agerande, utifrån 

huruvida agerandet gjorts avsiktligt eller oavsiktligt och därmed bildas frågan om händelsen 

ska ses som en olycka eller inte. Vanligen används omständigheter som inte går att 

kontrollera, så som exempelvis en problematisk uppväxt eller dålig omgivning av den 

anklagade personen, som ett medel för att frånstå ansvar för händelsen. Sykes och Matza 

(1957) beskriver personens positionering i samhället likt en biljardkula, där denne 

okontrollerbart styrs in i situationer. Det viktiga med neutraliseringstekniken förnekande av 

ansvar, blir just den anklagade personens förmåga att frångå sitt eget ansvar och därmed 

enbart skylla på att utomstående faktorer framkallat ett omoraliskt beteende (Sykes & Matza, 

1957). Förnekande av ansvar, kan även ses som ett sätt för aktören att peka på någon annan 

som ansvarig för aktionen. I organisatoriska sammanhang kan tekniken användas av den 

beskyllda aktören genom exempelvis skylla på den som tog beslutet att genomföra den. 

Företagsledare kan skjuta över ansvaret på sina underordnade och hävda att de inte agerat 

utefter bestämmelser och underordnade kan i sin tur skjuta upp ansvaret till sina chefer 

(Heath, 2008). Det blir således en möjlighet för anklagade aktörer att frånsäga sig ansvar för 

en handling, genom att hävda att någon eller något, är den egentliga orsaken till att 

konsekvenserna uppstått. 

 

Vidare har tekniken förnekande av skada framställts, som grundas i frågan om vad som enligt 

lag är brottsligt och vad som inte är olagligt, men anses vara omoraliskt handlande (Sykes & 

Matza, 1957). Genom denna teknik utläses personens förmåga att förskjuta fokus från 

handlingen i sig, till att ingen egentlig skada åsamkats. Även om aktören anklagats för att ha 

brutit mot lagen, ställer sig aktören emot detta genom en fri tolkning, där denne upplever sig 

själv vara oskyldig eftersom ingen egentlig skada skett. Vid bilstölder kan aktören se det som 

att bilen endast lånats och vid vandalism sker ingen skada, då ägaren av det som vandaliserats 

mer än väl har råd att ersätta skadan. På så sätt sker ingen skada, enligt aktören, då varken 

fysiska eller ekonomiska skador framkommit som ett resultat av handlingen (Sykes & Matza, 

1957). 

 

Fooks et al. (2013) utvecklar förnekande av skada genom en påbyggnad de nämner som 

förnekande av bevis. Här försvarar sig företagsaktören genom att beskylla bevismaterialet för 

att vara felaktigt eller sakna relevans, genom att presentera motargument. Kritiker hävdar att 

passivrökning är ett allvarligt problem för människors hälsa och ställer sig kritiska till 

aktörerna inom tobaksbranschen och företagsaktörerna i studien ställer sig emot detta genom 

att hävda att påståendet är felaktigt eller överdrivet. Det är således så, både i fallet för 

ungdomsbrottslighet samt för tobaksindustrin, att neutraliseringstekniken förnekande av 

skada används som ett sätt att skjuta ifrån sig ansvar genom att hävda att ingen egentlig skada 

skett (Fooks et al., 2013) 

 

Förnekande av offer beskriver Sykes och Matza (1957) som ett sätt för den anklagade aktören 

att rättfärdiga en handling, genom att skylla på att handlingen inte skett på något olagligt eller 

omoraliskt sätt, på grund av kontexten den utförts i. Hämndaktioner är det vanligast 

förekommande exemplet, där aktören upplever handlingen utförts som ett sätt utefter ett 

behov av rättvisa. Forskarna jämför neutraliseringstekniken förnekande av offer med Robin 
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Hoods aktioner, där han stal pengar av rika människor för att ge till de fattiga och behövande. 

Genom en sådan aktion ser aktören handlingen som ett sätt att upprätthålla rättvisa. Samhället 

spelar en stor roll i avgörandet av aktörens skuld och rörande huruvida personens agerande på 

något sätt kan rättfärdigas. I situationer då egendom skadas, blir förnekande av offer än 

tydligare eftersom aktören kan tänkas vara omedveten om vem som äger egendomen och 

därmed skadas. Sykes och Matza (1957) beskriver det som möjligt att medvetenhet om vem 

som skadas, kan tänkas påverka huruvida detta beteende framkallas hos aktören eller inte. 

Genom neutraliseringstekniken fördömande av fördömaren söker den anklagade skifta fokus 

från sin egen handling, till att kritisera de fördömandes beteende. Aktören beskyller de 

fördömande för att vara hycklare och att kritiken bottnar i personliga grunder snarare än i den 

faktiska händelsen. Det tydligaste i denna neutraliseringsteknik är aktörens förmåga att söka 

ändra fokuspunkt från händelsen, till att öppet kritisera andra aktörer. Heath (2008) beskriver 

i sin studie om ekonomisk brottslighet, att kriminella företagsaktörer söker skifta fokus från 

den kriminella aktiviteten genom att beskylla staten. Detta genom att poängtera att regleringar 

på marknaden som gjorts till organisationens nackdel gjorts ur statens egenintresse, snarare än 

ur allmänhetens.  

 

Som en påbyggnad av fördömande av fördömaren fokusskiftande neutraliseringsteknik, har 

Fooks et al. (2013) framställt en teknik de benämner som påstådd rationalitet. Här söker 

aktören skifta fokus från händelsen och beskylla anklagarna för att vara orättvisa i kritiken, 

genom att hävda att organisationen agerat på ett rationellt sätt. Vanligt förekommande ord för 

att definiera denna neutraliseringsteknik är ord som “balanserat” och “proportionellt”, som 

används för att förklara organisationens arbete (Fooks et al., 2013). Denna teknik används av 

oss som ett sätt att studera huruvida fallföretagen söker rationalisera sitt beteende, i antingen 

den kritiserade aktionen eller i framlyftandet av aktioner utförda efter det att en skandal 

uppdagats. 

 

Den sista neutraliseringstekniken Sykes och Matza (1957) applicerar på sin studie är vad de 

kallar tala till högre lojaliteter. Med hjälp av att skylla på att en brottslig gärning utfördes 

som en sista utväg ur ett dilemma individen försatt sig i, menar forskarna att aktören söker 

neutralisera sitt olagliga agerande gentemot omvärlden. Aktören upplever sig vara tvungen att 

bryta mot lagen, som ett sätt att försvara sig själv eller en grupp människor i en situation som 

uppstått. På så sätt önskar aktörer mildra synen på agerandet, genom att skylla på 

sammanhanget aktionen utfördes i. Heath (2008) applicerar neutraliseringstekniken i 

organisatoriska sammanhang och hävdar tekniken vara särskilt vanligt förekommande inom 

kunskapsintensiva organisationer och branscher. Forskaren påpekar att kunskapsintensiva 

organisationer i större utsträckning förlitar sig på sina anställdas lojalitet, för att ta sig ur 

problematiska situationer. Anställda kan således skapa en syn på kriminellt agerande som 

acceptabelt, så länge det görs utifrån lojalitet och för organisationens bästa (Heath, 2008). 

Tala till högre lojaliteter har till stor del använts i Fooks et als (2013) studie i sin 

grundmening, samt genom tre egenutvecklade neutraliseringstekniker de kallar för allas 

bästa, uttryckande av rättigheter samt skydda de svaga. 
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Genom neutraliseringstekniken för allas bästa uttrycker företagsaktören ett försvar mot den 

kritiserade aktionen, genom att hävda att organisationen agerat utifrån vad som är bäst för 

samhället. Ett exempel som används är när en företagsaktör inom tobaksbranschen hävdar att 

organisationen “arbetar för att söka bättre lösningar, som balanserar allmänhetens intressen” 

(Fooks et al., 2013). Aktören hävdar att organisationen, som en medlem i samhället, har en 

roll i samhället med förväntningar på sig att investera och samarbeta med staten på ett sätt 

som gynnar samhället på bästa sätt. Således hävdar aktören att organisationen bidrar till 

samhällets allmännytta, vilket gör att neutraliseringstekniken går att utläsa. 

 

Med uttryckande av rättigheter försvarar sig aktören genom att påpeka rättigheter och 

skyldigheter som organisationen förväntas agera utefter. Det kan röra sig om påtryckningar av 

aktieägare att organisationen ska gå med vinst, eller förväntningar av intressenter i form av 

kunder. Det är även ett sätt att försvara att organisationen verksamhet har rätten att existera 

och agera på ett viss sätt, utefter de lagar som existerar.  

 

Den sista neutraliseringstekniken Fooks et al. (2013) framställt, som en påbyggnad till tala till 

högre lojaliteter, är den de benämner som skydda de svaga. I studien presenterar forskarna 

tekniken som ett sätt för organisationer att försvara konsumentgruppen, genom att uttrycka 

vilka rättigheter de har samt genom att påpeka att organisationens arbete genomförs för deras 

bästa. Ett exempel som presenteras är där en representant från tobaksföretaget BAT försvarar 

organisationens verksamhet genom att poängtera att staten, vid regleringar av 

tobaksförsäljning, bör respektera de rättigheter vuxna människor har att konsumera de 

produkter som säljs. (Fooks et al., 2013) 

 

Utöver de neutraliseringstekniker som presenterats, framförs en ytterligare teknik i studien av 

tobaksbranschen. Forskarna har döpt den till laglighetsförsvar, där företagsaktörer framhäver 

att det de gör är lagligt, som ett försvar eller en ursäkt för den skada som görs på den 

offentliga välfärden. Ett exempel taget ur tobaksbranschen är den kritik som aktörer inom 

branschen kan rikta mot regleringar och restriktioner som görs och påstå att de är orättvisa, då 

dessa aktörers verksamheter är lagliga.  

 

Den sista neutraliseringstekniken Fooks et al. framför är den de benämner som världen har 

gått vidare, med vilken avses företagsaktörens sätt att försvara sig, genom att påstå att det är 

världens förändring och människors attityder som förändrats, snarare än organisationens 

verksamhet som förklarar allmänhetens fördömande (Fooks et al., 2013). De 

neutraliseringstekniker Sykes & Matza (1957) framställt, har som tidigare nämnt spelat en 

viktig roll i fortsatt forskning om neutraliseringstekniker och Fooks et. al (2013) är inte 

ensamma om att skapa nya neutraliseringstekniker.  

 

Klockars (1974) skapade neutraliseringstekniken vågskålen, efter genomförda intervjuer med 

professionella hälare. Forskaren upptäckte att intervjupersoner sökte rationalisera sitt 

kriminella beteende genom att framhäva tidigare goda gärningar, som ett sätt att uppväga de 

negativa (Klockars, 1974). Fooks et al. (2013) beskriver neutraliseringstekniken vågskålen 
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som ett sätt för sociala aktörer att väga upp negativt beteende med tidigare, pågående eller 

framtida gott beteende.   
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3. Metod 

I detta kapitel avser vi presentera studiens forskningsansats och de metodologiska 

överväganden som gjorts under arbetets gång. Inledningsvis presenterar vi det förarbete som 

lagt grunden för studien (3.1), för att sedan presentera och argumentera för val som spelat 

roll i genomförandet av studien (3.2), därefter presenteras studiens analysmetod (3.3), för att 

sedan avslutas med reflektion och metodkritik (3.4).  

3.1 Förarbete 

3.1.1 Val av undersökningsdesign 

Då vi ämnat studera hur företagsaktörer skapar mening i hanteringen av en kris, blev valet av 

undersökningsdesign signifikant för att på djupet kunna studera och förstå det datamaterial 

som samlades in. För att uppnå detta djup och för att skilja vår studie från tidigare forskning, 

upplevde vi en jämförelse mellan två organisationer vara viktig, istället för att enbart studera 

en organisation och ett fall. För att kunna undersöka hur organisationerna skapar mening i 

hanteringen kring kriser, genom att studera deras uttalanden föll det naturligt att genomför 

studien av kvalitativ karaktär, med en språkbaserad metod för insamling och analys av 

kvalitativa data (Bryman & Bell, 2010, s. 299). Anledningen till att studien genomfördes 

utifrån en kvalitativ ansats, grundas i ett syfte att generera en kontextuell förståelse för hur 

organisationerna som studeras uttalar sig i media kring en kris (Bryman & Bell, 2010, s.223). 

Genom att vi valt att studera hur företagsaktörerna uttalar sig är det ord snarare än siffror, som 

blev värdefulla, vilket talade än mer för att genomföra en kvalitativ studie än en kvantitativ. 

För att kunna undersöka hur organisationerna uttalande sig valde vi att undersöka deras 

uttalanden i olika mediala sammanhang. Valet av att studera organisationernas uttalanden i 

media grundar sig till viss del i Grandy och Mavins (2011) studie, som utgår från olika 

nyhetsartiklar som underlag för datainsamlingen och har studerat stigmatiserade 

organisationer, vilket inte är helt i linje med denna studie, men där likheterna är ett argument 

för att det är av värde för denna studie att använda samma datainsamlingsmetod. Även Fooks 

et al (2013) genomför en liknande studie, där de analyserar företagsledares uttalanden i 

interna dokument. Men då denna studie fokuserar på vad som sägs i uppdagandet av en kris 

var det också av värde att få en utomstående källa (medias) rapportering av vad som hänt, och 

inte endast egenproducerade texter från fallföretagen. Vi upplever att en kombination av dessa 

två ger en bred bild över de uttalanden som skett i kriserna hos organisationerna, och således 

kan ge oss en god bild av hur dessa uttalanden kan ses som uttryck för att skapa mening hos 

de valda talespersonerna ur respektive organisation.  

 

Ytterligare anledning till att en dokumentstudie genomförts, mer specifikt en dokumentstudie 

av mediala uttalanden grundar sig i att det empiriska materialet inte producerats för att vi som 

forskare bett om det, utan för att det redan existerar och är tillgängligt offentligt (Bryman & 

Bell, 2010, s. 424). Detta var något vi upplevde vara av stor vikt i vår studie. Kriserna som 

studerades hade redan ägt rum, vilket gjorde en dokumentstudie förmånlig för att komma i 

kontakt med uttalanden som gjorts i direkt anslutning och inom den närmsta framtiden, efter 

det att krisen uppdagades.Vi är medvetna om att det finns andra fördelaktiga sätt att komma i 
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kontakt med uttalanden från organisationer i kriser, såsom intervjuer eller interna dokument 

men på grund av ovanstående argument anser vi det vara intressant för vår studie att studera 

organisationernas uttalanden i media, för att analysera hur neutraliseringstekniker kan fungera 

som uttryck för att skapa mening i den inträffade krisen. 

3.1.2 Val av fallstudie 

Som forskningsmetod ämnar fallstudier att bidra med kunskap om ett visst fenomen, eller 

förståelse om en grupp människor (Yin, 2014, s. 5). Metoden kan även ses som ett sätt att 

belysa beslutstagande, för att utröna varför beslut tagits och vilket resultat de medfört (Yin, 

2014, s. 15). På grund av att vi i vår studie ämnar söka förståelse kring varför företagsaktörer 

uttalar sig som de gör när en kris uppstår som ett sätt att skapa mening med sina aktioner, blev 

fallstudie en naturlig metod i vår studie. På grund av vi sökte en djupare förståelse för ett 

specifikt problem där förståelsen för de enskilda fallen var viktig, snarare än att kunna 

generalisera resultaten, valdes en fallstudie. Ytterligare argument är, som Yin (2014) hävdar, 

att fallstudier tillsammans med historier och experiment vara förmånliga att genomföra om 

forskningsfrågan grundas i hur eller varför något sker, på grund av att frågorna leder till 

förklarande svar (s. 10). Den frågeställning vi ställt upp syftar till att förstå hur företagsaktörer 

skapar mening i hanterandet av kriser, genom att studera hur de uttalar sig och om dessa 

uttalanden kan vara uttryck för att skapa mening. Att välja att genomföra en fallstudie kändes 

då relevant, på grund av möjligheten att komma i kontakt med företagsaktörers uttalanden. 

 

Tidigare forskning inom området för neutraliseringstekniker, studier av stigmatiserade 

organisationer samt studier av meningsskapande har genomförts genom studier av enskilda 

organisationer, av de vi tagit del av i den initiala litteratursökningen. I vårt fall, för att kunna 

tyda skillnader mellan stigmatiserade och legitima organisationer i användningen av 

neutraliseringstekniker, blev det dock viktigt för oss att genomföra en flerfallsstudie. Det är 

inte helt ovanligt att flerfallsstudier antar en struktur som kan liknas vid flera enskilda 

fallstudier, men som vid en överblick av arbetet täcker flera fallföretag, vilket gör att det ändå 

kan ses som en flerfallsstudie (Yin, 2014, s. 56). Anledningen till att just två fallföretag valts 

ut, grundar sig i behovet av två organisationer att jämföra, tillsammans med behovet av att 

kunna gå in på djupet på varje studieobjekt. Det hade således varit omöjligt för oss att endast 

studera ett fallföretag. Därmed genomförs studien, som tidigare nämnts, genom att studera de 

båda fallen enskilt för att sedan jämföras. På så sätt medföljer fördelarna som en enfallstudie 

innefattar, genom att vi kan gå in på djupet för de enskilda fallen för att kunna besvara den 

uppställda forskningsfrågan (Yin, 2014, s. 51). För att kunna gynnas av fördelarna med en 

enfallsstudie, har vi valt att begränsa antalet fallföretag till två, för att kunna skapa en tydlig 

förståelse för de båda studieobjekten. Att tidigare forskare enbart studerat en enskild 

organisation (Fooks et al., 2013; Sykes & Matza, 1957; Weick, 1988; Weick, 1993), gjorde 

även att vi sökte ta vid och söka begränsa antalet organisationer, för att bidra till enkelhet i 

replikerbarheten inom området.      

 

3.1.3 Val av organisationer 

Genom att studien fokuserar på hur organisationer hanterar kriser och söker försvara och 

rättfärdiga sitt beteende genom uttalanden, för att på så sätt skapa mening, var det viktigt i 
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urvalet av organisationer att de genomgått en kris, där deras uttalanden i media kunde 

studeras. Att hitta fallföretag som var inom vitt skilda branscher var också det en viktig del i 

valet av organisationer, för att studera deras uttalanden och undersöka hurvida 

bakgrundsfaktorer som stigma och legitimitet påverkar organisationens sätt att skapa mening. 

 

För att hitta lämpliga fallföretag för studien sattes vissa kriterier upp, utifrån den litteratur om 

legitimitet och stigma vi tagit del av. Då den stigmatiserade organisationen kan ses som den 

avvikande mot det normalt rådande förhållande mellan samhälle och organisation fick denna 

typ av organisation styra vilka kriterier som behövde uppfyllas för att platsa som fallföretag i 

denna studie, vilka har tagit utgångspunkt ur väl citerade forskare inom grenen för 

forskningen kring stigma. Dessa kriterier var:  

 

1. Skadlig kärnprodukt (Hudson, 2008) 

2. Ett attribut som är djupt missgynnsamt (Goffman, 1971)  

3. Ledande i sin bransch  

4. Genomgått en kris 

5. Svenskt   

 

Då Saab uppfyller dessa kriterier i och med den verksamhet de bedriver, utan att lägga in 

personliga värderingar, valdes organisationen att representera det ena fallföretaget. I och med 

att Hudson (2008) diskuterar legitimitet och stigma som något av motpoler, och två grenar 

eller områden inom organisationsteori som inte kan innehas samtidigt av en 

organisation, ansågs det intressant att studera en legitim organisation som det andra 

fallföretaget. Detta för att skapa en intressant jämförelse mellan två så skilda organisationers 

sätt att skapa mening i en kris. De kriterier som behövde uppfyllas för detta andra fallföretag 

var då “motsats” till vad den stigmatiserade organisationen uppfyller.  

 

1. Ej skadlig kärnprodukt 

2. Konsensus rådande att det är ett rent företag 

3. Ledande i sin bransch 

4. Genomgått en kris 

5. Svenskt 

 

Det var dock viktigt för studiens jämförelse att organisationerna som valdes som fallföretag 

hade likheter som gjorde dem jämförbara, vilket då bestämdes till att vara ledande i respektive 

bransch samt att de genomgått en kris där den syn samhället har på organisationerna har 

ifrågasatts samt att det var Svenska företag. Argumentet för att välja två ledande 

organisationer grundades på att det, i och med den inträffande krisen fanns ett stort medialt 

intresse att ifrågasätta vad som hänt, och intresse från samhällets sida att veta vad som hänt. 

Detta då det är organisationer som är väl igenkända hos gemene man i Sverige.  

Att de båda fallföretagen är belägna i Sverige var även viktigt på grund av att mediaklimat i 

olika länder kan tänkas variera och därmed ge ett snedvridet resultat vid en jämförelse. 

Därmed studerades även endast uttalanden i svenska medier. Inget av de valda fallföretagen 

har dömts för händelserna som kritiserats ur ett rättsligt perspektiv, vilket gör att vårt val av 

organisationer kan kritiseras. Men det centrala för denna studie var dock att organisationerna 
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har kritiserats och setts som skyldiga av samhället för gärningarna, och på så sätt kan de ändå 

anses dömda ur denna aspekt.  

 

Organisationerna valdes på grund av ovan skäl men också för att de genomgått en kris. Här 

var det viktigt för oss att dels hitta fallföretag som var lämpliga, men också kriser som var 

lämpliga. Findus och Saabs kriser definierar vi som stora, utifrån de kriterier som Pearson och 

Clair (1998) presenterar, men inte med extrema utfall så som Weicks (1988) studie där 

utfallet är död. Kriserna har utan tvekan medfört negativt publicitet och varit skadliga för 

samhällets bild av organisationerna. Krisen som Findus går igenom skedde och uppdagades 

2013, och den kris Saab gått igenom skedde 1999, men uppdagades 2011 efter att TV4 

kommit med nya uppgifter. Med anledning av att kriserna uppdagades i närhet till varandra 

anser vi de vara jämförbara, och tidsaspekten blir inte ett problem i jämförelsen, trots att Jas 

Gripen-affären skedde 1999. Detta då denna studie fokuserar på hur organisationerna uttalar 

sig i samband med krisen, vilket sker vid själva uppdagandet. Det går att diskutera valet av 

kriser, och att jämförelsen dem emellan kan ifrågasättas då det handlar om två skilda 

organisationer. Men, syftet med studien är inte att jämföra kriserna i sig, utan fallföretagens 

uttalanden i kriserna. Detta har vi säkerställt genom att studera Svenska organisationer som 

uttalar sig i svensk media för att inte riskera andra länders media vinklingar. Det var också 

viktigt att hitta kriser där fallföretagen inte blivit dömda, för det skulle kunna påverka hur de 

uttalar sig när det i ett fall finns en dom som påverkar organisationens uttalanden och i ett 

annat fall ingen dom, som då skulle kunna ge felaktig vinkling av situationerna.  

3.2 Genomförande  

3.2.1 Aktualitet i källor 

I urvalet av vilka källor som använts för det undersökta ämnet, har vi ställt krav på aktualitet 

och tillförlitlighet i de publicerade artiklarna. De artiklar som använts har granskats efter 

publiceringsdatum, samt i vilken journal artiklarna publicerats. Genom att inspektera 

journalrankingar som ABS Academic Journal Guide och ABDC Journal Quality List, har högt 

rankade journaler studerats, för att finna välciterade artiklar och forskare inom respektive 

teoriområde. För att komma i kontakt med dessa vetenskapliga artiklar, har databaserna 

Summon, Scopus och Google Scholar använts i studien. Trots kravet på aktualitet har 

undantag gjorts, vad gäller publiceringsdatum. Sykes och Matzas studie är från år 1957, men 

är ständigt återkommande i nutida artiklar om neutraliseringstekniker. På grund av forskarnas 

framtagande av centrala neutraliseringstekniker övriga forskare tagit vid, blev det även av stor 

vikt för oss att göra detsamma för att inte mista grundförståelsen för neutraliseringstekniker, 

då dessa undersöks inom en nytt område nämligen i samband med meningsskapande.  

 

3.2.2 Frekvent användning av vissa källor 

I studien har några källor varit särskilt vanligt förekommande och centrerade, vilket kan kräva 

en förklaring. För det första rör det sig om Hudson (2008) i avsnitten som berör stigma. 

Området för stigma är relativt nytt, och då speciellt stigma på organisationsnivå. Här är 

Hudson (2008) ledande i sin forskning, och var den som myntade begreppet kärnstigma som 
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täcker in en stor del av de organisationer som finns i vårt samhälle. Detta gjordes som en 

kritik mot annan organisationsteori för dess överberoende av legitimitet, när det uppenbart 

finns organisationer som inte passar inte i den kategoriseringen av ett legitimt företag. På 

grund av hans syn på “andra” organisationer än de legitima anser vi att hans forskning är av 

värde för studien.  

 

I det senare teorikapitlet där meningsskapande presenteras är en av huvudreferenserna Weick, 

med publikationer från flertalet olika årtal. Detta beror på att forskaren, likt Hudson (2008) är 

väldigt central inom området och i princip alla studier inom meningsskapandet refererar till 

någon av hans studier. Weick har bidragit med viktig kunskap om ämnet meningsskapande 

och gör det likt väl för denna studie. Avsnittet om meningsskapande har också stort fokus på 

Maitlis och Sonenshein (2010), och då främst deras imperativ för meningsskapande. 

Anledningen till detta är att i och med imperativen så får vi en tydligare bild av hur 

organisationer agerar för att skapa mening, vilket ger mer tyngd till diskussionen än att endast 

anta ett meningsskapande perspektiv. Valet av just dessa imperativ motiveras av att de, på ett 

tydligt och värdefullt sett ser meningsskapandet från tydliga vinklar vilka hjälper denna studie 

att fokusera på hur de faktiskt skapar mening.  

 

3.2.3 Val av empiriskt material 

I vår dokumentstudie, var det av stor vikt att finna representativt empiriskt material för hur 

företagsaktörerna i de två utvalda fallföretagen uttalat sig i media. Dessa uttalanden har 

funnits i såväl nyhetsartiklar, som i dokument, pressmeddelanden och videomaterial, men den 

gemensamma nämnaren är alltså mediala sammanhang. I urvalet av empiriska data, har det 

varit viktigt för oss att de dokument, nyhetsartiklar och videoklipp vi kommit i kontakt med 

publicerats i nära anslutning till det att krisen uppdagats. Som Bryman och Bell (2010) 

nämner är det viktigt att ställa sig frågor om när artiklar om temat vi studerat dök upp, samt 

vilka tidningar som var snabbast i rapporteringen av krisen, i vårt genomförande av en 

innehållsanalys (s. 213). Vi har därmed sökt följa en tidsmässig ordning i presentationen av 

den empiriska datan, för att lättare förstå händelseschemat i media. För att uppnå aktualitet i 

studien sökte vi artiklar som publicerats inom ett år, efter det att de båda kriserna uppdagats. 

Anledningen till att tidsspannet ett år valdes beror på att vi ville få ut så många uttalanden 

som möjligt i anslutning till krisen, men ville behålla aktualiteten i uttalanden vilket gjorde att 

ett år kändes lämpligt som tidsram. Hade vi valt ett längre tidsspann hade vi mist aktualiteten 

för krisernas uppdagande, och hade tidsspannet varit mindre hade vi mist bredd.  

 

Eftersom vi studerat organisationers förhållande till samhället, i dess uttalanden i media, blev 

det viktigt att studera nyhetsartiklar även från mindre trovärdiga källor som människor kan 

komma i kontakt med. Grandy och Mavin (2011) genomför en studie med en syn på 

nyhetsartiklar som en form av populärkultur. Forskarna har inkluderat nyhetsartiklar av olika 

trovärdighet och ser på media som en påverkan på organisationers identitet och image. Vi har 

genomfört vår studie på ett liknande sätt, med utgångspunkt ur deras ansats gällande empiri 

där vi inkluderat alla nyhetsartiklar som rört ämnet och som innehållit uttalanden från 

företagsrepresentanter. Valet att samla in empiri från såväl trovärdig som mindre trovärdig 

media, motiveras även med att denna studie undersöker organisationernas uttalanden, som vi 

sedan tar ett steg vidare till hur de skapar mening. Uttalandena riktar sig mot samhället som 
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intressent, och vi vill då täcka in en så stor bredd som möjligt för att få hela bilden av vad som 

riktas mot samhället, inte bara mot en viss grupp i samhället. 

3.2.4 Datainsamling  

För att samla in värdefull data inleddes datainsamlingen med en sökning efter artiklar, för att 

skapa en tydlig bakgrundsbild till vad som skett i de olika kriserna. Därefter, för att kunna 

samla in empirisk data, genomfördes vidare sökningar kopplade till fallföretagen och de kriser 

organisationerna genomgått. Dessa sökningar gav många träffar och därmed behövdes vissa 

urvalskriterier fastställas. Ett av dessa kriterier var att de nyhetsartiklar som studerats skulle 

innehålla citat från aktörerna från respektive fallföretag. Således uteslöts artiklar som 

berättade om krisen, eller refererade till utomstående personers versioner av kriserna. 

Artiklarna skulle även innefatta uttalanden som skett i anslutning till krisen organisationen 

genomgått, för att ge relevans i den tidsaspekt vi valt att anta. Utöver nyhetsartiklar har 

organisationernas hemsidor, pressmeddelanden och videomaterial använts. På 

organisationernas egna hemsidor har vi funnit egenproducerad text och pressmeddelanden, 

där de talar ut om kriserna. I Findus fall har vi även tagit del av organisationernas svar på 

kommentarer från konsumenter, som har publicerats i anslutning till pressmeddelanden. 

Videomaterial har funnits på organisationernas hemsidor, såväl som från nyhetssidor där både 

intervjuer med företagsrepresentanter och debatter studerats. Datainsamlingen upphörde när 

vi började nå till artiklar som redan hade täckts in, och vi helt enkelt inte kunde få tag i orörd 

empiri. Detta argumenterar att vi trots detta samlat in tillräckligt med data för att kunna 

analysera hur de uttalar sig, som ett sätt att skapa mening, då vi tagit med alla uttalanden vi 

kunde finna inom tidsintervallet. På grund av denna insamlingsmetod, är det vi som forskare 

som väljer ut det datamaterial vi anser intressant för studien och är således en påverkande 

faktor av utfallet (Bryman & Bell, 2010, s. 319). Således blev det viktigt för oss att vara 

tydliga i hur vi gått tillväga och varför fallföretag och artiklar valts ut, för att göra studien 

replikerbar. 

 

De citat som använts för att kunna studera neutraliseringsteknikernas användning, har valts ut 

efter kriteriet att uttalandena på något sätt skulle besvara den kritik som organisationerna 

tvingats bemöta. Urvalet har gjorts för att kunna studera hur de söker försvara eller rättfärdiga 

det beteende som kritiserats av media och samhället, snarare än att allmänna uttalanden 

rörande organisationens verksamhet. Viss empirisk data, som presenteras under rubrikerna 

“Hästköttskandalen och legitimitet” och “Mutskandalen och stigma”, saknar dock koppling 

till neutraliseringsteknikernas förekomst och har istället valts ut för att ge en bild över hur 

legitimitet och stigma kan påverka relationen mellan organisationerna och samhället. Nedan 

presenteras en uppställning av de nyhetskällor vi använt oss av, samt vilket datum eller inom 

vilken tidsperiod publicerade artiklar tagits från varje nyhetskälla.  
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Findus 

 

Nyhetskälla Artikeldatum 

Dagens Nyheter 2013-02-10 - 2013-02-25 

Svenska Dagbladet 2013-02-10 - 2013-02-13 

Helsingborgs Dagblad 2013-02-14 

TV4 2013-02-08 

SVT 2013-02-11 

Dagens Media 2013-02-11 

Resumé 2013-03-08 

Mynewsdesk 2013-02-10 

Findus.se 2013-02-10 

Hållbarhetsredovisning 2013 

 

Saab 

 

Nyhetskälla Artikeldatum 

TV4 2012-11-21 

SVT 2014-10-16 - 2014-11-12 

Miljöpartiet 2012-10-04 

Dagens Media 2014-09-30 

Nyteknik 2011-06-11 

Saab Group 2012-05-18 - 2012-06-16 

 

 

I valet av företagsrepresentanter ställde vi krav på att representanten skulle inneha en högt 

uppsatt roll inom organisationen, samt att samtliga representanter från varje organisation 

skulle arbeta mot samma marknad. För Saab ställde vi kravet att representanterna skulle 

tillhöra just Saab Dynamics och inte moderbolaget BAE Systems, eller annan avdelning inom 

Saab Group. På så sätt kom vi i kontakt med uttalanden som på större sätt skulle kunna 

påverka det svenska folkets syn på organisationen. I Findus fall valde vi att rikta fokus mot 
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representanter som arbetar mot den nordiska marknaden. Även Findus är aktiva runt om i 

världen och urvalet gjordes av samma anledning, för att kunna samla uttalanden riktade till 

intressenter på den svenska marknaden och svenska medier. De talespersoner som valdes ut 

grundas i att i och med att de uttalar sig i media, för företagets räkning ser vi dem som 

företagets röst utåt. Detta då de är utvalda att representera organisationens åsikter i intervjuer, 

pressmeddelanden och dylikt. Det går att argumentera att detta val kan snedvrida 

undersökningen i och med subjektivitetsrisken hos varje person, men detta har tagits i åtanke. 

För att undvika den risken har vi valt uttalanden där personerna representerar respektive 

organisations röst utåt, och inte den personliga åsikten. Exempel på detta är: “Vi har aldrig 

varit med om liknande…” “Saab har en historia av…” “Findus var först med…”. Ytterligare 

val för att minimera risken med subjektivitet i representanternas uttalanden var att studera 

flera personer från varje organisation, med olika position, för att undvika att endast få en 

persons åsikter gällande situationerna. Nedan presenteras namnen på de företagsaktörer vars 

uttalanden vi studerat i de båda fallföretagen, samt vilken befattning aktörerna har inom 

organisationen de representerar.    

 

Findus 

Namn Befattning 

Jari Latvanen VD, Findus Nordic 

Anna Broekman Kommunikationschef, Findus Nordic 

Henrik Nyberg Produktionsdirektör, Findus Sverige 

Åsa Josell Head of CSR, Findus Nordic 

 

Saab 

Namn Befattning 

Håkan Buskhe VD, Saab Dynamics 

Sebastian Carlsson Presschef, Saab Dynamics 

Bertil Hellström Stabschef på Saab Dynamics centrala marknadsavdelning  

Ulrika Fager Pressekreterare, Saab Dynamics 

Thomas Samuelsson Affärsområdeschef, Saab Dynamics 

 

3.3 Analysmetod 

Efter att undersökningens design fastställts och data samlats in blev det sedan viktigt att 

bestämma vilken analysmetod som skulle användas. Som tidigare nämnts beslutade vi oss för 
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att analysera dokument och videomaterial, vilket ledde oss in till att genomföra en 

innehållsanalys. På grund av att vi sökt förstå hur företagsaktörer skapar mening vid kriser, 

kan ämnet ses som ett fenomen vi söker undersöka. Därmed blir kvalitativ innehållsanalys ett 

lämpligt sätt för oss, att kunna genomföra tolkningar och tyda mönster i den insamlade datan 

(Edmondson & McManus, 2007). Den innehållsanalys vi genomfört består av tolkningar av 

textmaterial och transkriberat videomaterial, som sedan bröts ned och analyserades. En 

problematik som lätt uppstår vid genomförande av en innehållsanalys, är det faktum att text 

kan innehålla olika betydelser, vilket kan leda till feltolkningar (Graneheim & Lundman, 

2003). Det krävde således en viss mån av tolkning från oss som forskare, i granskandet av det 

empiriska materialet. Citat som hämtats ur det empiriska materialet har kategoriserats utefter 

de neutraliseringstekniker, som använts som retoriska verktyg i undersökningen. På grund av 

detta ser den genomförda innehållsanalysen inte ut som en traditionell innehållsanalys. 

Innehållsanalys kan dock beskrivas som en analys av texter som på ett replikerbart och 

systematiskt sätt ämnar kvantifiera innehåll utefter kategorier som på förhand bestämts 

(Bryman & Bell, 2010, s. 215). De kategorier som på förhand bestämts i detta fall är således 

de 13 neutraliseringstekniker, som citaten placerats under. Neutraliseringsteknikerna och dess 

underliggande citat, har därefter genomgått en ytterligare kategorisering för att vidare kunna 

tyda samband i innehållet. Bryman och Bell (2010) beskriver en kvalitativ innehållsanalys 

som ett sätt att få fram kategorier, genom att hantera korta citat från exempelvis nyhetsartiklar 

(s. 438). Detta faktum är väl instämmande i det arbete vi genomfört, där citat tagna ur en stor 

mängd nyhetsartiklar från en rad olika digitala tidningar analyserats.  

 

Innehållsanalys som analysmetod, kan beskrivas som en objektiv analysmetod. Detta på 

grund av enkelheten i att beskriva processens fortlöpande och hur kategoriseringen har gått 

till, samt i möjligheten till uppföljande studier (Bryman & Bell, 2010, s. 227). Analysmetoden 

kan även i viss mån beskrivas vara icke-reaktiv, där forskarens närvaro inte påverkar 

studieobjektet i undersökningen. Detta var även en bidragande orsak till att analysmetoden 

valdes, eftersom vi som forskare sökte undvika vår egen påverkan på undersökningsobjekten. 

Detta då de kriser som var i fokus kan ses som känsligt ämne och begränsa hur gärna 

organisationerna vill diskutera dem med studenter samt att kriserna hände för flera år sedan. 

Hade vi själva intervjuat eller på annat sätt kontaktat organisationerna för att få deras 

uttalande idag hade vi mist den aktualitet vi får genom att undersöka uttalanden i media i 

nästan direkt anslutning till kriserna. Även om innehållsanalys kan beskrivas vara objektiv i 

enkelheten att kunna replikera studierna, rymmer det alltid en viss mån av tolkning från 

forskarna, vilket kan göra att dess verkliga objektivitet kan ifrågasättas (Bryman & Bell, 

2010, s. 27). Det var exempelvis viktigt för oss att ha i åtanke att de intervjuer som studerats 

som genomförts av andra, kan ha påverkats av reaktiva faktorer, även om denna studies 

analysprocess inte gör det. De skribenter som genomfört de intervjuer vi studerat, kan alltså 

ha påverkat intervjuresultatet genom sina åsikter, vilket kan påverka objektiviteten i de 

resultat vi fått fram.    

 

Bryman och Bell (2010) hävdar att en innehållsanalys bara kan bli så bra som de dokument 

och texter den bygger på (s. 227). Det blir således en diskussion om att studera det empiriska 

materialet utifrån autenticitet, trovärdighet och representativitet. De dokument som valdes ut i 
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studien, kom från en rad olika digitala källor med olika goda rykten. Även om nyhetssidorna 

kan anses ha olika grad av tillförlitlighet, är det intervjuer vi studerat i dessa artiklar, där 

företagsaktörernas uttalanden studerats snarare än det skribenten själv producerat. Det gjorde 

det även relevant att inkludera mindre tillförlitliga källor, på grund av att allmänheten får ta 

del av dessa artiklar och bilda sig en uppfattning om organisationens agerande vid en kris. 

Den kodning som genomförts rymmer en viss mån av tolkning från oss som forskare, vilket 

kan leda till att studiens resultat och replikerbarhet kan ifrågasättas (Bryman & Bell, 2010, s. 

28). Detta är något vi haft i åtanke i vår studie, genom att vi sökt undanlägga egna åsikter om 

vad organisationerna representerar och står för, för att enbart tolka det som faktiskt sägs i 

dokumenten och intervjuerna.  

3.3.1 Genomförande av analys 1  

I det första analyskapitlet har vi utgått från den metod Hansson (2012) använder, där koncept 

kategoriserats till teman och som sedan kategoriserats ytterligare till aggregerade 

dimensioner. Vi har utgått från denna analysmetod, men genomfört en egen variant, där 

utvalda citat agerat koncept, snarare än etiketter av samlade citat. Inledningsvis i 

matrisstrukturen har vi följt Hansson (2012) och sammanställt en matris för vardera 

organisation där koncept, som innefattas av citat, kopplats samman till teman, som innefattas 

av neutraliseringstekniker. Därefter har vi utvecklat ett nytt steg i matrisstrukturen där 

neutraliseringsteknikernas användning kommit att sammanfattas i matris nummer två för 

vardera organisation. Detta för att på ett tydligare sätt i slutändan kunna tyda aggregerade 

dimensioner, utifrån organisationernas uttalanden, som presenteras i den tredje och sista 

matrisen för vardera organisation. En utförligare presentation av tillvägagångssättet för våra 

matriser presenteras i kapitel fem, “Matriser”. Valet av denna struktur har gjorts för att kunna 

sammanställa och konkretisera det empiriska materialet (Hansson, 2012).  

 

Ytterligare anledning till valet av matrisstrukturen var för att vi ville skapa en tydlighet i hur 

citaten från organisationerna kunde kopplas samman till de neutraliseringstekniker vi 

identifierat. Matrisstrukturen, med sin tydlighet, gav en god översiktsbild av detta. 

Alternativet som vi övervägde var att presentera teknikerna i tabeller där endast citaten och 

teknikerna presenterades, men då detta enbart gav en detaljerad bild över förekomsten av 

tekniker utan möjlighet att se dem i ett större perspektiv, valde vi bort det. Matrisstrukturen, 

gav istället möjligt att även studera teknikanvändningen på en mer abstrakt nivå i och med de 

aggregerade dimensionerna vilket vi ser som en styrka.  

 

 

Nedan presenteras den struktur vi följt i analys 1, där samma struktur använts i separata 

tabeller för de båda fallföretagen. 
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Vidare i analys 1 analyseras organisationernas användning av neutraliseringstekniker, där 

fokus är på de tekniker som vi identifierat i varje fallföretag. Därmed tas inte alla tekniker 

upp, som presenterats i teorikapitel ett, utan endast de vi funnit i det empiriska materialet. 

Organisationernas användning analyseras var för sig, för att sedan avslutas med en 

jämförande del där likheter och skillnader i användningsområdet diskuteras. 

 

3.3.2 Genomförande av analys 2 

Efter att vi presenterat hur företagsaktörerna uttalat sig i en krissituation i form av analys 1, 

blev det intressant att gå in på djupet i på vilket sätt dessa uttalanden kan ses som uttryck för 

företagsaktörerna att skapa mening i den kris som inträffat. Här blev ett 

meningsskapandeperspektiv intressant för studien, för att kunna utröna detta och sedermera 

kunna besvara vår uppställda forskningsfråga. Analys två utgår från de aggregerade 

dimensionerna som presenterades i analys ett (som en sammanfattning av de förekommande 

neutraliseringsteknikerna) för att kunna tolka hur organisationernas representanters uttalanden 

kan vara uttryck för att skapa mening. I och med att vi i analys 2 utgår från de aggregerade 

dimensionerna studeras detta meningsskapande på en abstraktare nivå än den detaljerade 

nivån i analys 1. Vi vill poängtera att vi inte studerar hur meningsskapandet sker hos de 

medlemmar i organisationen, då det inte är dessa som varit i fokus i studien. Däremot, kan det 

meningsskapande som företagsrepresentanterna ger uttryck åt ses som en grund för att ge 

möjlighet att dela det vidare meningsskapandet till medlemmarna inom organisationen. För att 

skapa en tydlighet och en röd tråd i hur vi ser att organisationerna tillämpar sitt 

meningsskapande, har tre imperativ för att skapa mening valts ut. Tillämpningen av 

imperativen har analyserats var för sig hos organisationerna för att sedan avslutas med en 

jämförelse för att se om de förutsättningar de båda organisationerna står inför i sin relation till 

samhället kan skilja tillämpningen av meningsskapandet. I och med att analys två tolkar 

meningsskapandet utifrån de aggregerade dimensionerna som framkom från analys ett ser vi 

ett värde i analysens bredd, där vi både får ett detaljerat perspektiv i hur organisationerna 
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använder teknikerna, för att sedan se hur de skapar mening med hjälp av teknikerna i en 

sammanfattad form.  

 

Nedan presenteras den struktur vi utgått från i analysen av organisationernas 

meningsskapande, där vi initialt studerar hur vi använt de tre imperativen för att belysa hur 

Findus skapar mening. Sedan genomgår vi samma process för Saab, för att slutligen 

genomföra en jämförelse mellan de båda fallföretagens meningsskapande. 

 

 
 

3.4 Reflektion och metodkritik  

Det var för oss viktigt att finna en organisation som upplever stigma i sin vardagliga 

verksamhet, tillsammans med en organisation som inte gör det. Att kunna dra slutsatsen att en 

organisation upplever stigma var dock inte helt oproblematiskt. En tydlig faktor vi kommit i 

kontakt med när vi läst in oss på teorier om såväl stigma som legitimitet, är det faktum att det 

är betraktaren av organisationen som avgör huruvida den är stigmatiserad eller inte. Detta 

medförde att vi upplevde det oerhört viktigt för vår studie att själva ta ställning till hur de 

båda fallföretagen ska betraktas, genom att utgå från deras vardagliga verksamhet. Vi har 

exempelvis genom att studera Hudson (2008) kunnat definiera bland annat vapenindustrin 

som en smutsig industri, där aktörerna upplever stigma genom sin blotta existens. Utifrån det 

har vi tolkat Saab vara ett företag som upplever stigma gentemot samhället, i sitt vardagliga 

arbete. För att ytterligare stärka valet av Saab som organisation har vi tagit inspiration från 

Sandström (2012) som undersöker stigma i den svenska vapenindustrin. Artikeln har bidragit 

med argument för att vapenföretag kan ses som stigmatiserade, och ger värdefullt perspektiv 

då den är genomförd relativt nyligen i Sverige. Findus som fallföretag upplevde vi inte arbeta 

i en stigmatiserad tillvaro, som aktörer inom livsmedelsbranschen. På grund av företagets 

kärnaktivitet, att producera och leverera färdigmatvaror, anses det inte finnas någon smuts 

kopplad till den.  

 

3.4.1 Studiens trovärdighet 

Som en del till att genomföra en så trovärdig studie som möjligt, var vi tvungna att se till 

viktiga begrepp som tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet som påverkar hur väl studien 

kan replikeras och huruvida den kan ses som övertygande eller inte (Bryman & Bell, 2010, 

s.307).  

 

3.4.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten påverkas av hur pass acceptabel studien är i andras ögon (Bryman & Bell, 

2010, s. 307). Detta har vi som forskare tagit hänsyn till, inte minst i urvalet och 
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användningen av neutraliseringstekniker. Genom att vi studerat noggrant hur de olika 

teknikerna definierats och används i tidigare studier, sökte vi applicera dem på samma sätt 

som tidigare forskare gjort genom att så lite som möjligt justera teknikernas innebörd för att 

kunna applicera dem. Även meningsskapande kan vara problematiskt när det gäller 

trovärdighet i studien, då det är ett område som beror mycket på kontext, samt tolkning från 

den som undersöker det. Detta är något varit medvetna om, och har vidtagit åtgärder för att 

stärka trovärdigheten. Genom att vi utgått från välciterade och framstående forskare inom 

området, och utgått från deras synsätt på hur menings skapas, har vi minskat risken för fri 

tolkning utan grunder. Vi har även tagit del av äldre (Weick 1988) och ny forskning (Maitlis 

och Sonenshein 2010) för att få täcka in de möjliga synsätten på meningsskapande som kan 

ha uppstått under åren.  

 

3.4.3 Överförbarhet  

Med överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna tas vid och användas i andra 

miljöer, eller i samma kontext under andra tidsperioder (Bryman & Bell, 2010, s. 307). 

Överförbarhet har tagits i åtanke i strukturen av vår studie. Genom att vi utvecklat 

användningsområdet för neutraliseringstekniker, till att se dem som verktyg för att skapa 

mening och genom att studera nya branscher, har vi gett möjligheten för forskare att ta vid vår 

studie och genomföra liknande studier i nya kontexter. Det går exempelvis att studera hur 

företagsaktörer inom andra branscher än de vi studerat, skapar mening vid kriser, genom att 

genomföra studier av samma karaktär.  

 

3.4.4 Pålitlighet 

För att säkerställa pålitligheten i vår studie, har det varit viktigt att vara tydlig i samtliga delar 

i analysprocessen (Bryman & Bell, 2010, s.307). Det har varit viktigt för oss att redogöra för 

valet av analysstruktur, vilka dokument som använts, samt vilka undersökningsobjekt som 

valts i studien.  På grund av studiens struktur, innehållande många delmoment samt uppdelad 

teori och analys, blev det även extra viktigt för oss att genomgående presentera vad varje 

kapitel innehåller.  

 

3.4.5 Fördelar och nackdelar med innehållsanalys 

Den form av innehållsanalys vi genomfört har gjorts genom en kombination av det 

tillvägagångssätt Graneheim och Lundman (2003) använt sig av, tillsammans med det 

tillvägagångssätt Hansson (2012) presenterar. Anledningen till detta, grundar sig i 

möjligheten att kunna använda oss av de neutraliseringstekniker vi funnit, på bästa sätt, för att 

i nästa steg kunna se hur organisationerna skapar mening. Att genomföra en innehållsanalys, 

medför en risk att bakomliggande och undermedvetna faktorer kan komma att styra valet av 

teman som använts för studien, vilka i vårt fall består av urvalet av neutraliseringstekniker, i 

analysen av den empiriska datan. Genom att vi som forskare har våra egna erfarenheter och 

bakgrunder, kan appliceringen av dessa tekniker riskera att bygga på egna värderingar, 

grundade på eget tyckande (Bryman och Bell, 2010, s. 222). Detta är något vi haft i åtanke i 

vår analys av den empiriska datan. Appliceringen av neutraliseringsteknikerna har genomförts 
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av två personer, för att undvika att en persons värderingar skulle styra valet av teknik till 

respektive citat. Samtliga appliceringar av tekniker skedde således genom diskussion och 

slutligen ett samtycke mellan oss två som forskare, kring vilken teknik som kunde placeras 

intill varje enskilt citat. Vi gick dessutom igenom samtliga citat och neutraliseringstekniker 

flertalet gånger, där vi studerade våra val av tekniker, samt sökte samband som skulle utgöra 

våra aggregerade dimensioner. 
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin, där kapitlet inleds med att presentera den 

kris som Findus gått igenom, för att sedan presentera den empiri som är insamlad i samband 

med Findus (4.1). Därefter följer en sammanfattning av krisen som hänt i Saabs fall samt den 

empiri som är insamlad samband med Saab och deras kris (4.2). 

4.1 Findus 

4.1.1 Krisen i korthet 

I början av 2013 uppdagades en rad incidenter i Europa, där hästkött förekommit i 

köttprodukter som märkts som nötkött. Det hela började i Irland den 16 januari 2013, där det 

efter DNA-tester framkom att hästkött påträffats i hamburgare som sålts hos livsmedelskedjor 

i landet. Flertalet fall i landet kom fram och det ledde till större utredningar i Europa. Den 7 

februari 2013 nådde problematiken Sverige, då det framkom att det svenska 

färdigmatsföretaget Findus levererat ut enportionslasagner som innehållit upp till 100 procent 

hästkött, istället för nötkött som förpackningen antytt. Findus franska leverantör Comigel 

erkände att de inte kunde vara säkra på att de levt upp till Findus kravspecifikationer. Två 

dagar efter att skandalen drabbat Findus, gick Livsmedelsverket ut med ett uttalande om att en 

anmälan mot Findus skulle genomföras, på grund av brott mot Sveriges 

livsmedelslagstiftning. Detta ledde i sin tur till att Findus valde att anmäla leverantören 

Comigel för bedrägeri och avtalsbrott. (Dagens Nyheter, 2013-02-25)  

4.1.2 Hur uttalar sig organisationen? 

Den 8 februari, dagen efter skandalens uppdagande, intervjuas Findus produktionsdirektör 

Henrik Nyberg av TV4 angående det påträffade hästköttet i lasagnerna. Nyberg framhäver att 

organisationen valt att återkalla enportionslasagnen som kunde innehålla spår av hästkött. På 

frågan om produkterna kunde innebära någon fara för konsumenterna svarar Nyberg. 

”Absolut inte, men självklart ska konsumenten kunna lita på förpackningen. Har man köpt en 

lasagne som är nötkött så ska den innehålla nötkött, men det är ingen fara för konsumenten. 

Man ska kunna lita på Findus, man ska kunna lita på innehållsförteckningen och så. Så enkelt 

är det. Ska man stå för kvalitet måste man agera på detta viset”. Reportern frågar huruvida det 

finns någon risk att någon av Findus övriga produkter löpte risk för att kunna innehålla 

hästkött och Nyberg utvecklar. ”Det här började egentligen med att vi gjorde en undersökning 

och ställde extra krav på våra leverantörer kopplat till det som har hänt i England och den här 

leverantören som nu det har bekräftats har levererat hästkött är den enda som har kommit 

tillbaka och sagt att de har risk för sammanblandning och alla andra har vi fått klartecken att 

det inte finns risk”. Nyberg förklarar ovissheten kring hur organisationen skulle behöva agera, 

efter det att skandalen avslöjats. ”Det är lite tidigt att säga, men självklart kan man aldrig vara 

tydlig nog i kravställningen mot en leverantör. Det självklara har redan hänt att den att den 

här leverantören av kött kommer för all evighet att vara hårt förbjuden att leverera kött till 

Findus, men vilka ytterligare åtgärder, det får vi diskutera vidare”. (TV4, 2013-02-08) 

Findus Nordics VD, Jari Latvanen, framhäver organisationens arbete för att avslöja skandalen 

i ett pressmeddelande den 10 februari 2013. ”Vår bestämda uppfattning är att detta inte endast 
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är ett Findusproblem, utan ett branschproblem som Findus har bidragit till att avslöja. Det är 

vi på Findus som har drivit den här frågan för branschen och för konsumenterna”. ”Findus var 

först med att agera gentemot leverantören och med att ta ansvar gentemot konsumenterna. Det 

är också Findus som är den aktör från branschen som från första början tog kontakt med 

Livsmedelsverket i frågan och som sedan har hållit myndigheten löpande uppdaterad”. 

Latvanen framhäver den löpande kontakten med Livsmedelsverket som positiv och nämner 

att livsmedelsverket ”säger sig vara mycket positiva till hur Findus agerat i situationen”. 

”Fusket från vissa leverantörer är en skandal som har drabbat konsumenterna och de har all 

rätt att vara upprörda och besvikna. Vi på Findus är också lurade, och därför går vi vidare 

med ytterligare åtgärder”. Latvanen uttrycker sitt missnöje med leverantörens agerande och 

hävdar att ”de skyldiga i den här processen ska straffas. Vårt rykte har skadats och vi gör allt 

för att upprätthålla förtroendet”. Missnöjet ledde omgående till att Findus Sverige inledde en 

rättslig process mot leverantören Comigel och deras underleverantörer. (Mynewsdesk, 2013-

02-10) 

Latvanen utvecklar i en intervju med Dagens Nyheter den 10 februari 2013 kring de 

anklagelser som riktats mot Findus. ”Som konsekvens av detta har vi fått en oproportionerlig 

stor del av skulden. Att Livsmedelsverket skulle polisanmäla oss stämmer ju bara inte”. Han 

framhäver även här organisationens stora arbete i att avslöja skandalen, genom att svara på 

frågan om hur organisationen ska gå tillväga för att undvika liknande skandaler i framtiden. 

”Det är våra kvalitetskontroller som avslöjade detta, ett bevis på att de fungerar. Jag tycker att 

lagstiftningen och hur vi jobbar med myndigheterna också fungerar bra. Det finns ingen lag 

eller process som kan ta bort allt fusk och bedrägeri”. Latvanen lyfter även ansvarsfrågan för 

alla branschaktörer. ”Lagen är tydlig för oss leverantörer. Men vi måste nu tillsammans inom 

branschen hjälpas åt för bättre kontrollmekanismer. Jag har ingenting emot att köttets 

ursprungsland framkommer på förpackningar med färdig mat, men det är en politisk debatt 

och kräver ju lagstiftningsförändringar” (Dagens Nyheter, 2013-02-10).  

Latvanen poängterar i en intervju med Svenska Dagbladet att ”fusket från Comigel och 

Spanghero är en skandal som har drabbat konsumenter i hela Europa. Alla har rätt att vara 

upprörda och besvikna. Men det är vi med, för vi har också blivit lurade”. ”Det är ett 

avtalsbrott, men det är också bedrägeri. Avtalet säger att nötköttet ska komma antingen från 

Tyskland, Frankrike eller Österrike. Vi kan bekräfta nu att det inte stämmer”, fortsätter han. 

Även i detta sammanhang lyfter Latvanen frågan till branschnivå och påpekar att Findus som 

enskild organisation fått för stor skuld i ärendet. ”Det är vi som har avslöjat det här 

bedrägeriet. Men det är oproportionerligt stor skuld som faller på Findus. Det är många 

aktörer i Europa som har blivit drabbade med fusket med hästkött i lasagne av Comigel i 

Luxemburg. Vi har upptäckt det genom att vi ställer så höga krav på kvaliteten”. (Svenska 

Dagbladet, 2013-02-10) 

Findus riskerade att polisanmälas för hästköttsskandalen, vilket gjorde att organisationen gick 

ut och uttalade sig i media för att berätta hur arbetet gått till och vilka åtgärder som vidtagits. 

Anna Broekman, kommunikationschef på Findus Nordic, påpekar i en intervju med Dagens 

Media att organisationen aldrig varit med om något liknande: ”Vi har inte drabbats av något 

liknande i vår 70-åriga historia. Det som har hänt är att det har varit en bedrägeriskandal i 
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köttleverantörskedjan som vi genom vår transparens har varit med och avslöjat. Samtidigt 

riktas väldigt mycket av medias uppmärksamhet mot oss”. Broekman berättar att 

organisationen tagit sitt och branschens ansvar att följa upp problemet i produktionskedjan 

och identifierat var felet förekommit, i en förklaring hur organisationen avslöjat skandalen: 

”Det har vi gjort genom att vara pro-aktiva med DNA-tester av våra egna produkter. Det har 

gett oss bevis för att kunna avslöja den här skandalen. Men det här är ett branschproblem där 

många länder i Europa är inblandade.” Broekman poängterar att organisationen söker agera så 

professionellt som möjligt i situationen och arbetar dygnet runt med att besvara frågor och 

klagomål från kunder på sociala medier och har även förstärkt avdelningen för 

klagomålshantering. (Dagens Media, 2013-02-11) 

I en intervju med SVT Nyheter den 11 februari, berättar Findus produktionsdirektör Henrik 

Nyberg att Findus stoppat alla utleveranser från lagret och även återkallat produkter från 

kundföretag, i samband med att skandalen uppdagades. Några återkallelser från konsumenter 

hade dock inte gjorts vid intervjutillfället och Nyberg förklarar varför organisationen i 

stunden valt att avvakta. ”Vi hade en försäkran från leverantören att det inte rörde sig om 

något som hälsofarligt för konsumenten. Hade det varit det, så hade det varit ett annat läge. 

Då hade vi dragit tillbaka produkten från konsumentledet direkt”. Det var endast 

enportionslasagnen som talades om att återkallas, då övriga nötköttsprodukter säkerställts av 

Findus att de inte innehöll hästkött. (SVT, 2013-02-11) 

I Helsingborgs Dagblads debattprogram Pravda, kommer ämnet hästkött på tal i ett avsnitt 

publicerat den 14 februari 2013. Programledare Linda Larsson diskuterar tillsammans med sin 

sidekick Stefan Lindqvist och Jesper Falkheimer, rektor och professor i strategisk 

kommunikation vid Campus Helsingborg, hästkött och den skandal som drabbat Findus. 

Falkheimer beskriver på frågan om hur Findus skött sig i situationen att organisationen rent 

krishanteringsmässigt skött sig bra. Han utvecklar med att beskriva Findus situation som 

problematisk. ”De kan ju välja olika strategier här. Enklare råd är alltid att man ska berätta 

sanningen och lägga alla kort på borden och så där, men det fungerar ju inte i sådana här 

situationer. De kan ju inte erkänna att de har gjort fel här, för de skyller ju på sin leverantör”. 

Falkheimer lyfter fram Findus sätt att agera på som en metod där de på många sätt söker 

överföra ansvar. ”Det de också har gjort som är klassisk är ju att de lyfter upp frågan på 

branschnivå då. För samtidigt som de gick ut med det här meddelandet om att de tycker att det 

är synd att de själva blivit påhoppade när det var leverantörens fel, så skrev de också att de 

inrättat ett livsmedelsbranschråd direkt, med koppling till detta. Så de försöker lyfta upp det 

på branschnivå. Det är fler än dem det handlar om. Det är också ett sätt att överföra ansvaret 

till andra”. Han nämner även att även om Findus själva upptäckt felet, så kan det tyckas ha 

kommit en aning sent, då folket på många sätt hade hoppats på att Findus har kontroll på hela 

leverantörskedjan och vad som levereras. På frågan om det inte är på Findus ansvar att hålla 

koll på sina leverantörer istället för att skylla på dem, svarar Falkheimer att konsumenterna 

inte är så komplicerade, vad det gäller vem som ska beskyllas för skandalen. Vi söker någon 

att skylla på och som vi kan ställa som ansvarig för felet och där har på många sätt Findus 

hamnat. Programledaren Linda Larsson framhäver att Findus använt sig av budskapet 

”omsorg om varje detalj” på sina förpackningar, vilket är något som Jesper Falkheimer 
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stämmer in på att det i sammanhanget är vilseledande marknadsföring. (Helsingborgs 

Dagblad, 2013-02-14) 

I efterdyningarna av hästköttsskandalen bjöd Findus kök i skånska Bjuv in till vad de kallade 

för öppet kök, vilket var ett tillfälle för organisationen att visa upp för konsumenterna hur 

arbetet går till i köket. Inför detta tillfälle gick organisationen ut med ett videoklipp den 8 

mars 2013, där Kenneth Nilsson, kock på Findus i Bjuv, ber om ursäkt och bjuder in 

konsumenter till köket under en dag. ”Det är viktigt med bra råvaror för mig, så det som 

nyligen har hänt har gjort mig väldigt ledsen och vi ber om ursäkt för det inträffade. Men jag 

är väldigt stolt över att vi själva upptäckte felet. Nu hämtar vi vårt nötkött från ett fåtal, 

utvalda leverantörer och kan följa köttet. Hela vägen från bondgården hit till Bjuv och 

dessutom DNA-testar vi den. För att visa dig hur vi lagar vår mat, vill vi bjuda hit dig för en 

dag”, säger Nilsson i videoklippet. (Resumé, 2013-03-08) 

I Findus hållbarhetsredovisning för året 2013 kom mycket att handla om den hästköttsskandal 

som drabbat organisationen, främst i början av året. Åsa Josell, Head of CSR på Findus 

Nordic, uttalar sig och nämner Findus som starkt bidragande orsak till att hästköttsfrågan 

kommit att bli en branschfråga, då organisationen själv upptäckte problemet och valde att gå 

till botten med det. Hon framhäver även organisationens vidare arbete under året med att 

ytterligare förbättra rutiner och kontroller, genom bland annat att ursprungsmärka allt kött via 

organisationens hemsida. Frank Thorsen, Group Purchasing Director på Findus Nordic, 

fortsätter i rapporten att framhäva organisationens arbete för att rätta till problematiken som 

hästköttskandalen medfört. ”I efterdyningarna av hästköttsskandalen har något av det 

viktigaste under 2013 varit att se över och ytterligare förbättra vårt arbete med våra 

leverantörer. Det gäller såväl riskanalys som stickprovskontroller. Under nästa år kommer 

fokus ligga på att implementera en ny CSR-strategi för inköp och leverantörssamarbete och 

vårt mål är att vara en av de bästa i livsmedelsbranschen inom detta”. (Findus 

hållbarhetsredovisning 2013) 

4.1.3 Hästköttsskandalen och legitimitet 
Den skandal Findus drabbades av, där hästkött upptäcktes i organisationens 

enportionslasagner satte organisationen i en situation där konsumenternas förtroende, till 

Findus som varumärke, sattes på spel. Richard Wahlund, professor vid Handelshögskolan i 

Stockholm uttalar sig om hur en skandal som i Findus fall kan komma att påverka 

organisationen. ”Det är svårt att förutsäga hur en sådan här skandal påverkar ett företag, men 

det finns exempel på tidigare köttskandaler som har varit övergående”. Även om Wahlund 

påpekar att uppmärksamheten för köttskandaler i somliga liknande fall har falnat, fanns fog 

för att tro att situationen kunde komma att se annorlunda ut för Findus. Ett exempel som 

nämnts i en jämförelse mellan ICAs köttmärkningsskandal och Findus hästköttsskandal är det 

faktum att sociala medier inte slagit igenom då ICA drabbades. Wahlund uttalar sig om denna 

skillnad. ”Det finns ingen direkt forskning för hur sociala medier påverkar sådana händelser, 

men det är klart att Twitter och Facebook kan sprida skandalen mycket fortare”. Han påpekar 

därefter att Findus bästa alternativ för att bibehålla ett oskadat varumärke är att poängtera att 

fler bolag är inblandade i skandalen. Jari Latvanen, VD på Findus Nordic, uttalar sig om 

organisationens arbete med konsumentkontakt på sociala medier. ”Vi får mängder av 
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kommentarer på vår Facebooksida och vi förstår att folk är upprörda, det är vi också. Vi 

försöker ge svar via våra sociala medier men för även en direkt dialog med konsumenter som 

hör av sig via telefon eller mejl”. Latvanen fortsätter likt det Wahlund föreslog, att påpeka att 

hästköttsproblematiken inte enbart rör Findus utan hela branschen. ”Det är svårt för oss och 

för konsumenterna att förstå hur det har hamnat hästkött i lasagnen, vi larmade om köttet och 

tog vårt ansvar. Jag har jobbat 25 år i livsmedelsbranschen och aldrig upplevt något liknande, 

det är en enorm skandal i hela Europa”, utvecklar Latvanen. (Svenska Dagbladet, 2013-02-

13).  

Den 10 februari 2013, tre dagar efter det att nyheten om hästkött i Findus enportionslasagner 

uppdagats, ger organisationen en förklaring på sin hemsida, kring vilka åtgärder som 

vidtagits. Även här är det Latvanen som uttalar sig och påpekar att "många aktörer runt om i 

Europa har blivit drabbade av fusket med hästkött i lasagne, men det är Findus som via sina 

kontroller har avslöjat bedrägeriet". Latvanen lyfter fram Findus löpande samarbete med 

Livsmedelsverket för att gå till botten med problemet, för att inte bara lösa organisationen 

problem med förekomst av hästkött istället för nötkött, utan för hela branschen. Latvanen 

framhäver även här ett stort missnöje med leverantören av köttprodukterna och påpekar även 

här att de skyldiga ska straffas. Latvanen, har som tidigare nämnt framhävt att organisationen 

gör allt de kan för att tillgodose konsumenter med svar på frågor såväl på sociala medier som 

på telefon och e-mail. I samband med dessa uttalanden på hemsidan, är även 

kommentarsfältet öppet för konsumenter att bidra med frågor och åsikter till Findus, rörande 

skandalen. (Findus, 2013-02-10) 

Konsumenten Jerry invänder mot Findus sätt att framhäva arbetet för att avslöja skandalen 

och säger att "det spelar ingen roll vilken del Findus har tagit i avslöjandet, ni hade väl inget 

val när väl bedrägeriet skulle avslöjas oavsett. För min del så är det i alla fall FÄRDIGT med 

Findus... Skämmes!". Hanna Kramer, kommunikatör på Findus, besvarar Jerrys upprördhet 

med att "det är helt oacceptabelt att Findus konsumenter drabbas av detta. Vi har höga krav på 

kvalitet och vi är ansvarstagande. Vi är otroligt besvikna på leverantören och beklagar att våra 

konsumenter drabbats". (Findus, 2010-02-10) 

Konsumenten Rick fortsätter på samma spår som Jerry och påpekar oväsentligheten i att 

Findus själva upptäckt skandalen och säger att "det är nog ingen som är förvånad över att det 

finns annat än förväntat i råvarorna eftersom Findus använder en lång kedja så lång av 

leverantörer och uppköpare att ni uppenbart tappat kontrollen. Kovänd och deklarera att ni ska 

köpa svenskt kött till de produkter ni saluför i Sverige, det är det enda som kan rädda ert 

anseende och varumärke inom överskådlig tid. Folk är arga över att ni inte har koll oavsett 

vem i era leverantörsled som brustit, därigenom bryr sig heller ingen ett dugg om ifall ni 

stämmer era leverantörer. Därmed har ni fel fokus i er räddningsaktion". (Findus, 2013-02-10) 

Hanna Kramer besvarar Rick genom att säga att "vi vill betona att det är helt oacceptabelt för 

Findus, som står för kvalitet och ansvarstagande, att våra konsumenter drabbas av detta pga 

bedrägeri från en underleverantör. Vi tar detta på största allvar och förhoppningsvis märker 

konsumenterna att vi har agerat snabbt och kraftfullt". (Findus, 2013-02-10) 



36 
 

Ytterligare en konsument, Johan, uttrycker en lång och utförlig syn på problematiken i Findus 

agerande kring skandalen. "Som jag förstår av det ni publicerat på er webbplats, har ni eget 

laboratorie och har full kontroll på hela produktionskedjan när det gäller alla era produkter 

utom just den olycksaliga lasagnen, som köps av en underleverantör. Det jag har svårt att 

begripa är att ni någonstans tagit en jättestor medveten risk när ni valt att återförsälja denna 

enda produkten där ni inte själva har kontroll på kvaliteten. I och med att kvalitetsarbetet har 

varit så viktigt för er, är det obegripligt att ni valt att exponera er för denna risken, som i 

praktiken innebär att ni går hoppar över de kontrollfunktioner på lasagneprodukten som ni har 

på alla andra produkter (som skulle förhindrat att hästkött ens skulle kunna nå 

förpackningshallen på fabriken). I och med att livsmedelshandeln ser ut som den gör i Europa, 

hade det nog inte spelat någon roll vilken produkt ni hade valt att köpa in externt - ni hade 

drabbats av hästköttskandalen ändå. Alltså har ni genom att öppna för detta på 

lasagneprodukten decimerat hela värdet av ert kvalitetsarbete och ni kunde lika gärna ha 

struntat i egna kontroller, litat på underleverantörerna och köpt in alla produkter från billiga 

europeiska producenter vilket hade ökat marginalen på produkterna och ni hade tjänat mer 

pengar. Det är alltså för mig helt obegripligt hur ni resonerat när valt att förringa hela ert 

kvalitetsarbete genom att börja återförsälja från leverantörer där ni inte har kontroll på hela 

värdekedjan - och väljer att bara göra det på en enda produkt. Hantering av mat är ju det enda 

ni sysslar med, och denna gigantiska riskexponering är ett beslut som tagits i bolaget, väl 

medvetna om vad man utsätter sig för. Varför i hela friden har man valt att göra på detta 

viset?" (Findus, 2013-02-10) 

Hanna Kramer svarar på kritiken mot organisationens kvalitetsarbete. "Vi vill betona att 

Findus har ett väl fungerande kvalitetssystem som granskas av oberoende part. I 

kvalitetssystemet ingår detaljerade rutiner för hur vi väljer ut våra leverantörer och hur vi 

godkänner dem och också hur vi kontinuerligt följer upp och kontrollerar dem. Våra 

leverantörer måste ha kvalitetssystem med strikta rutiner på plats som granskas av oberoende 

part. Baskravet är att leverantören ska vara tredjepartscertifierad enligt BRC Global Standard 

Food, IFS, FSSC22000 eller liknande standard. I rutinen för godkännande av en ny leverantör 

ingår att leverantören först fyller i ett speciellt frågeformulär som vi utvärderar. Därefter sker 

en fysisk kvalitetsrevision av Findus personal på plats innan leverantören får leverera till 

Findus. Kvalitetskontroll vid mottagning av varje leverans görs på produkter och råvaror efter 

en riskbedömning och tidigare kända problem. Kontrollen kan innefatta mikrobiologisk 

provtagning, sensorisk, utseende, märkning, pesticidanalys, glutenanalys, salthalt mm. I det 

här fallet har vi och flera andra företag utsatts för ett bedrägeri som det är svårt att skydda sig 

mot. Därför tog Findus initiativ till ett branschmöte där vi gemensamt beslutat att svenska 

företag i livsmedelsbranschen ska öka antalet DNA-tester för att säkerställa produkternas 

innehåll. Branschen har redan initierat närmare 1000 egna tester, vilket är tio gånger fler än de 

tester som svenska myndigheter kommer att genomföra. Branschen har också beslutat att 

artbestämning av kött bör ingå i företagens löpande egenkontroller framöver”. (Findus, 2013-

02-10) 
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4.2 Saab 

4.2.1 Krisen i korthet 

Jas Gripen-affären har flera element av anklagelser och tveksamheter kopplade till sig. Nedan 

ger vi en kort överblick vad det är som hänt, och vad Saab anklagas för i och med Jas Gripen-

affären. Det var 1999 som Sydafrika och Saab kom överens om den en affär som gällde köp 

av 28 Jas Gripen-plan, med leverans 2008. När affären gjordes upp lovades Sydafrika 

motköp, eller så kallade offsets, värda nästan fyra gånger som mycket som köpeskillingen 

som vid den tiden var ca 17 miljarder kronor. Detta var givetvis en oerhört stor affär för Saab 

och för Sverige som exportnation, där en stor del av det svenska näringslivet skulle engageras 

för att ro affären i hamn. Sedan första början har affären varit misstänkt för korruption och 

politiskt tumult (SVT, 2014-10-16). År 2011 blåses affären upp igen, när TV4 i sitt 

undersökande program Kalla Fakta avslöjade att det, enligt deras källor, skulle röra sig om 

mutor och krav på vissa åtaganden från det Sydafrikanska metallfacket, NUMSA, i 

kontrakten. De skulle stödja affären i utbyte mot något. Kalla fakta menar att det rör sig om 

att Saab och deras partner BAE (Brittish Aerospace) ska ha betalat ut mutor på ca en miljard 

kronor, men att det aldrig bevisats. Det rör sig om att det Sydafrikanska metallfacket ska ha 

blivit mutade eftersom de spelade en stor roll i beslutsprocessen kring affären med försäljning 

av Jas Gripen-planen. Mutorna ska ha skett via Saabs dotterbolag Sanip, som vid den här 

tiden ägdes av Saab men sköttes operationellt av BAE, och via en konsult, Longwana Limited 

Consulting. (TV4, 2012-11-21) 

 

I samband med affären har Saab också blivit kritiserade för att ett av deras projekt som ingick 

i motköpen i samband med affären inte blivit som det var utlovat och bidragit till välfärden, 

och att vissa projekt till och med varit skadliga för invånarna i Sydafrika. Det rör sig främst 

om att Saab och samarbetspartnern BAE valde att satsa pengar på ett forskningsprojekt som 

skulle bota HIV med elektromagnetism, en metod som forskare idag avfärdar som 

kvacksalveri. Ett program som flera av Sydafrikas HIV-drabbade trodde på, och slutade ta 

sina bromsmediciner på grund av det (SVT, 2014-10-16) 

 

4.2.2 Hur uttalar sig organisationen? 

I anslutning till den uppdagade krisen, uttalade sig Saab i maj 2011 att de ”har genomfört en 

intern utredning angående detaljer i konsultavtalet som nyligen dök upp i media. 

Undersökningarna visar att Saab inte visste någonting om, eller har godkänt avtalet. Saab 

bekräftar att avtalet inte ledde till några betalningar från Saab eller Sanip. Saab har en 

nolltoleranspolicy avseende mutor och har aktivt deltagit i internationella insatser för att 

bekämpa korruption i branschen”. (Saab Group, 2011-05-18)  

 

Den 18 maj 2011, hävdar TV4 i en nyhetssändning att Saab håller locket på angående deras 

avslöjande i Kalla fakta om Jas Gripen-affären i Sydafrika. Pressekreterare Ulrika Fager anser 

detta vara en fullständig förvrängning. ”Idag (18 maj) tillät vi reportrarna Per Hermanrud och 

Erik Dalunde från TV4 Nyheterna och ”Kalla Fakta” dokumentärprogrammet att besöka Saab 

i 45 minuter för att få tillgång till dokumentet som de hade begärt att se. Vi har också försett 
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dem med ytterligare information om Sanip. Detta skedde för att presentera vad vi vet i 

dagsläget som är relevant för frågan i sig”. Ulrika Fager fortsätter och hävdar att 

organisationen ”inte har släppt namnen på de enskilda individerna på grund av hänsyn till 

deras integritet. Saabs VD Håkan Bushke och jag har svarat på flera av TV4s frågor de 

senaste dagarna. Samtidigt som vi fortsätter undersöka TV4’s dokument gällande 

konsultkontrakt i Sydafrika, och så fort vi har vidare information kommer vi rapportera detta 

öppet”. (Saab Group, 2011-05-18)  

Gällande detaljerna kring de konsultkontrakt som publicerats av TV4 kommenterar Saab via 

sin hemsida den 18 maj 2011. ”Saab var inte tidigare medveten om det avtal som nu har 

offentliggjorts. Inte heller har någon av de undersökningar som tidigare genomförts funnit 

några bevis för oegentligheter i affären med Sydafrika. Saab ser därför väldigt allvarligt på de 

anklagelser som nu görs. Saab har en nolltoleranspolicy när det gäller mutor och korruption, 

och organisationen fokuserar mycket och arbetar kontinuerligt med att förbättra reglerna för 

att hantera marknadsföringskonsulter för att undvika all eventuell risk för misstanke. Saab 

kommer nu att genomföra ytterligare undersökningar för att utreda omständigheterna kring 

det aktuella kontraktet”. Vidare fortsätter organisationen på sin hemsida att framhäva sitt 

missnöje kring den kritik TV4 riktat mot Saab. ”Individerna intervjuade och refererade till av 

TV4 och Kalla Fakta försöker även ge intryck av att affären med Sydafrika inte har varit 

framgångsrik. Detta är ett felaktigt påstående. Saab har levererat flygplanet som beställdes 

enligt tidtabellen. Vid ett antal tillfällen har cheferna för det Sydafrikanska flygvapnet 

förklarat att de är mycket nöjda med flygplanets prestanda och kostnader”. (Saab Group, 

2011-05-18)  

”Sydafrikas handels- och industriministeriet (DTI) har nyligen även publicerat en rapport där 

de har utvärderat offset-affären i samband med det strategiska försvarspaketet, där Gripen är 

en del av. Sammanfattningsvis är DTI mycket nöjda: affären har bidragit till ekonomisk 

tillväxt skapat mer än 70 000 nya jobb. Saabs 1200 anställda i Sydafrika, tio procent av totalt 

antal anställda, arbetar nu för landets näst största försvarsföretag. Tillsammans har de bidragit 

till ökad säkerhet för landet och dess medborgare, till ny teknik och ökad kompetens, och nya 

jobb för många Sydafrikaner. Våra medarbetare har därför all anledning att vara mycket stolta 

över det arbete som nu görs för det sydafrikanska samhället av Saab South Africa”. (Saab 

Group, 2011-05-18)  

Håkan Buskhe dementerar rykten som riktats mot Saab, rörande de mutanklagelser som 

framkommit i samband med Jas Gripen-affären, under en presskonferens i Stockholm den 20 

maj 2011. ”Vi har inte hittat några belägg för att pengar har betalats ut till den här personen 

som det påstås men vi måste titta djupare på det här. Det pågår en utredning”. Vidare medger 

han att det finns ett avtal men att Saab inte betalt pengar till den påstådda konsulten. ”Det är 

besvärande för oss i Saab att man tillsätter en person som konsult. Det är en oacceptabel form. 

Det fanns som sagt ett samarbete mellan BAE Systems och Saab för att sälja flygplanet till 

Sydafrika. Att lägga över det här till ett annat bolag innebär att man tappar insynen”, fortsätter 

Buskhe. (Saab Group, 2011-05-20)    
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16 juni, 2011 skriver Saab på sin hemsida att när nyheten om Sydafrikanska konsultkontrakt 

uppdagades bestämde sig organisationen för att inleda en intern utredning gällande saken. 

”Saab har nu genomfört en granskning av avtalet och de ekonomiska transaktionerna i bolaget 

Sanip Pty Ltd under den aktuella perioden. Vår granskning visade att cirka 24 miljoner rand 

betalades från BAE Systems till Sanip. Dessa betalningar överfördes till den Sydafrikanska 

konsulten kort därefter”. Håkan Buskhe, VD och koncernchef säger att ”dessa transaktioner 

har aldrig bokförs”, han tillägger också att ”en person anställd av BAE Systems har utan 

Saabs vetskap tecknat ett för oss okänt kontrakt, tecknat för oss hittills okända transaktioner 

samt undertecknat det granskade och tydligen felaktiga bokslutet för 2003”. Vidare säger han 

via pressmeddelandet att ”Saab har en nolltoleranspolicy mot oegentligheter. Vår interna 

utredning och öppenhet i denna fråga visar hur allvarligt vi ser på det här”. (Saab Group, 

2011-06-16) 

 

Håkan Buskhe framhäver den 16 juni 2011 att Saab blivit förda bakom ljuset i Gripenaffären. 

”En person som då var anställd av BAE Systems har utan Saabs vetskap skrivit på ett för oss 

okänt avtal, skrivit på för oss, tills nu okända banktransaktioner och dessutom skrivit på ett av 

revisorer granskat och uppenbart felaktigt årsbokslut för 2003”. Dessa pengar ska sedan ha 

överförts med kort varsel till Sydafrikanska konsulten och rådgivaren Fana Hlongwane, enligt 

nyteknik.se. Angående detta kommenterar Buskhe. ”Dessa transaktioner har aldrig redovisats 

i bokföringen” och tillägger att ”Saab har en nolltoleranspolicy mot oegentligheter. Denna 

internutredning och transparensen i den visar att vi menar allvar” även detta via 

pressmeddelandet. (Nyteknik; Affärsvärlden, 2011-06-11) 

I samband med Jas Gripen-affären i Sydafrika fanns också ett löfte om att Saab skulle göra 

motköp för 60 miljarder kronor, som skulle resultera i 23 000 jobb. Jobben uteblev och 

satsningarna försvann, enligt programmet Uppdrag Granskning av SVT, den 16 oktober 2014. 

Att projekt misslyckas, och att löften inte hålls tycker Sebastian Carlsson presschef på Saab 

inte är konstigt och försvarar Saabs arbete i situationen. ”Av över hundra finns det ett par som 

inte blir bra. Går du hem till Sverige och tittar på hundra nystartade projekt, så är det väldigt 

många av dem som heller inte blir bra. Men har vi skapat mervärde i Sydafrika? Ja, det har vi 

gjort, och det gör vi varje dag”. Uppdrag Granskning konstaterar även att flera av 

försäljningsländerna har omgärdats av rykten om mutor och korruption. Trots att åklagare i 

flera länder, bland andra den svenska åklagaren, öppet säger att Gripen såldes med 

omfattande mutor, väljer Saab i dag att avfärda uppgifterna som rykten och spekulationer, 

skriver undersökarna på tv-programmets hemsida (svt.se/uppdraggranskning).”Rykten och 

spekulationer är inte samma sak som sanningar. Brottfastställs av domstol”, skriver Sebastian 

Carlsson i ett email till Uppdrag granskning. (SVT, 2014-10-16)  

Vidare svarar Uppdrag Granskning genom ett skriftligt meddelande och undrar hur Saab 

ställer sig till att flera åklagare i olika länder (Tjeckien, Ungern och Sydafrika), påstår Jas 

Gripen-affären vara korrupt, samt att utredningsmaterial visar att dolda pengar har slussats via 

offshorebolag. Sebastian Carlsson svarar återigen via mail angående detta. ”Saab kan inte 

förhålla sig till påstådda uttalanden från utredare och åklagare, oavsett var dessa finns. Saab 

har som policy att samarbeta med de utredningar som bedrivs, även sådana utanför Sverige, 

men i övrigt väljer vi att inte kommentera dessa utredningar”. Saab förstärker sitt argument 
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och skriver i en kommentar till uppdrag granskning: ”Det händer att affärer inom 

försvarsindustrin omgärdas av vissa rykten och spekulationer. Saab strävar därför alltid efter 

att vara ett öppet företag gentemot medier, politiker och myndigheter. Vi vill påstå att vårt 

etikarbete, och de affärssystem och processer vi använder oss av, är bland de mest utvecklade 

i branschen. Saab deltog under 2012 i ett projekt som drevs av Transparency International, 

och som gick ut på att globalt undersöka och betygsätta försvarsmaterielbolagens 

antikorruptionsarbete. Saab kom väl ut i den undersökningen och det kan noteras att just 

Saabs processer för riskhantering på det här området fick högsta betyg”. (SVT, 2014-10-16)  

 

4.2.3 Mutskandalen och stigma 

Saab möts av motstånd gällande sin verksamhet på flera håll i samhället. Exempelvis skriver 

Miljöpartiet, som har som en av deras kärnfrågor att stoppa den svenska vapenexporten. 

”Sverige är en av världens största vapenexportörer. Svenska vapen används i krig och av 

länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill avveckla svensk vapenexport och vi 

föreslår att först stoppa exporten av vapen till diktaturer”. (Miljöpartiet, 2012-10-04)  

Den 30 september 2014, rapporterar Dagens Media om en reklamslogan på Twitter, kopplat 

till ett av de vapen Saab exporterar, som har väckt reaktioner i samhället. Saabs slogan lyder: 

“We've got good news for the infantry, the ultimate anti-armor weapon just got lighter” och 

enligt Sebastian Carlsson har Saab använt Twitter som marknadsföringskanal under en längre 

tid. ”Saab är ett företag som säljer produkter till runt 100 länder. Vi har dessutom verksamhet 

i 35 länder och en mycket bred produktportfölj. Detta kräver ett antal 

marknadsföringsaktiviteter som består av ett antal olika ben. Vi är exempelvis väldigt stora på 

Linkedin, men vi ser även Twitter som en oerhört naturlig yta att vara på och möta kunder”. 

(Dagens Media, 2014-09-30) 

På frågan om det finns många vapenköpare på Twitter svarar Carlsson att ”det finns väldigt 

många människor på Twitter och de består bland annat av beslutsfattare, debattörer, kunder 

och andra som följer vår bransch. Egentligen hade det varit mer relevant att ställa frågor om 

vi inte hade funnits på Twitter. När vi kommunicerar gör vi det med flera olika syften. Det 

finns inget företag som är i så stort rekryteringsbehov som Saab just nu. Därför måste vi vara 

närvarande och prata om vad vi gör, det handlar om branding. Kommunikationen handlar om 

mer än att sälja den enskilda produkten”. (Dagens Media, 2014-09-30) 

Carlsson menar att transparensen är oerhört viktig för organisationen, och säger att ”det är en 

trend som går igenom i alla stora bolag. Man kan inte sticka ner huvudet i sanden och strunta i 

att prata om omvärlden utan man måste vara aktiv om man vill locka den bästa personalen”. 

Han adderar även att ”av samma anledning är det viktigt för Saab att vara tydliga med att man 

tillverkar vapen som faktiskt används i strid, vi kan inte låtsas om att det inte är en del av våra 

produkter”. Dagens Media hävdar att detta arbetssätt öppnar upp för mindre positiva 

reaktioner, och Carlsson svarar: ”För det första finns det ett enormt starkt stöd för att Sverige 

ska ha ett försvar och för att någon ska tillverka produkterna. Men det är en liten minoritet 

som är kritiska och de ska man ha respekt för. Samtidigt hade kritiken förmodligen varit värre 

om vi inte hade varit öppna och transparenta. Vi har haft en stor demonstration av Carl-Gustaf 

som har följts av aktörer från hela världen. Det tror jag skapar ett mer långsiktigt förtroende 
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än om vi varit tysta”. Ytterligare kritik som Saab stött på gäller marknadsföringen av Gripen 

med sin slogan ”See first – Kill first”. Samtidigt som Gripen-reklamen, marknadsför Saab 

även en pansarvärnsrobot med argumentet att den passar för mjuka objekt, som människor 

och hus enligt (SR, refererat av Dagens Media, 2014-09-30) 

Det är i de broschyrer som finns för produkterna som Saab har en aggressiv ton, och anspelar 

direkt på produktens förmåga att döda, enligt en granskning av Expressen som presenterats i 

dagensmedia.se. Gripen marknadsförs exempelvis med devisen "See first – kill first", och att 

planet har en garanterat hög kapacitet för att döda. På denna kritik svarar Bertil Hellström, 

stabschef på Saabs centrala marknadsavdelning till SR.se, referat av dagensmedia.se. ”Vi har 

valt att göra reklamen på det här sättet eftersom branschen är betingad, och vi gärna vill 

framträda som en duktig leverantör ute på marknaden i en ganska hård konkurrens. Vi 

marknadsför våra produkter som effektiva system som kunderna har råd att köpa. Våra vapen 

är väldigt kostnadseffektiva och vi skäms definitivt inte”. På kritiken att reklamen glorifierar 

dödandet svarar han att ”vi glorifierar inte dödande på något sätt, utan tycker att vi tar ett 

väldigt stort ansvar för den verksamheten vi har i Saab när det gäller vapen”. (SR, refererat av 

Dagens Media, 2014-09-30) 

Amnesty och Human rights watch har fördömt användningen av fletchett ammunition som 

används i Saabs granatgevär ”Carl Gustaf”. SSU Dalarna är kritiska till att ett Jas Gripen-plan 

ska stå uppställt under skid-VM i Falun i februari. ”Vi kan ju bara föreställa oss hur detta tas 

emot av de människor som flytt undan krig”. (SVT 2014-11-12) 
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5. Matriser  

I detta kapitel följer en förklaring till hur vi valt att sammanställa den insamlade empirin 

(5.1), sammankopplat med de neutraliseringstekniker som identifierats hos respektive företag. 

Resultaten presenteras i en varsin matris för respektive organisation, Findus (5.2), och Saab 

(5.3).  

5.1 Sammanställning av empiri 

Strukturen, att presentera valda delar ur den insamlade empirin i matriser, valdes för att vi 

ville få en god överblick över citat taget ur empiriinsamlingen som kunde kopplas till hur 

organisationerna uttalar sig vid krisen. Detta för att på ett överblickande sätt kunna knyta 

samman dessa citat till de neutraliseringstekniker som förekommer hos de respektive 

organisationerna. Genom att presentera citaten i en matris kan vi tydligt se vilket citat som hör 

samman med respektive teknik, som i sin tur möjliggör att gå från en högre detaljeringsgrad 

(citatnivå) till en mindre detaljeringsgrad (sammanfattning av citat) och på så sätt se 

organisationernas uttalanden på olika nivåer. Vi är medvetna om att det fanns andra alternativ 

än att skapa en matris över citaten, men då en av de studier vi inspirerats av, Fooks et al. 

(2013) har valt denna uppställning anser vi det vara ett lämpligt sätt att presentera på, då vår 

empiri i sin utformning liknar forskarnas. Nedan presenteras en utförligare förklaring över hur 

matriserna är uppställda.  

 

I utformningen av matriser har vi utgått från, och inspirerats av Graneheim & Lundman 

(2003), Hansson (2012) grundidéer över en matris där ett antal koncept presenteras, för att 

sedan kategoriseras till teman och slutligen abstraheras ytterligare till aggregerade 

dimensioner. Vi vill dock poängtera att bearbetning har gjorts för att anpassa matrisens 

struktur till studien. I matrisen söker vi abstrahera textmaterialet i omgångar, för att i 

slutändan kunna uppnå ett fåtal kategorier som beskriver helheten i materialet, vilka utgörs av 

de aggregerade dimensionerna. I de uppställda matriserna motsvarar koncepten de citat vi 

funnit i insamlingen av den empiriska datan, där organisationernas representanter uttalar sig i 

samband med den kris som inträffat.  

 

Inledningsvis etiketteras de koncept vi framtagit, i form av citat, under olika teman, som 

innefattas av neutraliseringstekniker. Ett antal citat kan placeras under flertalet 

neutraliseringstekniker, vilket gör att citaten återkommer i matriserna under varje 

neutraliseringsteknik där citatet kan placeras. För att tydliggöra detta har den primära teknik 

som ämnats lyftas fram skrivs ut i svart text, medan den eller de sekundära teknikerna skrivs 

ut i rött. När citatet sedan återkommer, placerad under en annan neutraliseringsteknik, är det 

istället den tekniken som presenteras först och skrivs i svart, medan de övriga skrivs ut i rött. 

Genom att de båda fallföretagen genomgått kriser av olika karaktär, har vi sedan sökt studera 

hur organisationerna var för sig använt sig av de olika neutraliseringsteknikerna, genom att 

kortfattat kunna sammanfatta vad organisationerna söker framhäva genom varje enskild 

teknik som använts.  



43 
 

I och med förekomsten av flera fall av samma neutraliseringsteknik, i båda organisationerna, 

ville vi skapa en kortare sammanfattning över vad som var gemensamma drag i de tekniker 

som förekommit i de båda fallen. Detta för att urskilja mönster och repeterbarhet i 

organisationerna sätt att uttala sig vid användandet av de olika teknikerna. Detta presenteras i 

den andra matrisen för vardera organisation. När detta sedan genomförts, genomfördes en 

genomgång av samtliga sammanfattningar tillsammans med citaten en gång till, för att kunna 

komma fram till det vi ämnat presentera i den sista matrisen för vardera organisation, 

nämligen de aggregerade dimensionerna. Dessa innefattas av genomgående mönster vi kunna 

se i organisationernas användning av samtliga neutraliseringstekniker, som ett enhetligt 

rättfärdigande eller försvar vid den kris som uppstått. Detta skapade även en god överblick 

över vad användningen av teknikerna resulterade i för angreppssätt organisationerna antog i 

krisen. Dimensionerna tydliggör även mönster i hur organisationerna själva ser på sin roll i 

krisen på ett övergripande sätt.  

 

Efter att ha skapat dessa matriser framkom två bilder av hur organisationerna uttalat sig vid 

den kris som uppstått och vilka tekniker som då kunnat appliceras, samt vilka mönster vi kan 

tyda i användningen av dessa tekniker. Vi identifierade likheter i att vissa tekniker förekom 

hos båda organisationerna, men med olika användningssätt för att hantera situationen. Inte 

helt oväntat kunde vi också urskilja olika mönster hos de båda organisationerna. Skillnaden i 

användning av tekniker har självklart mer än ett svar. För det första rör det sig om två olika 

organisationer, som står inför olika typer av kriser och har två skilda bakgrunder. Eftersom 

fokus i den här uppsatsen ligger i att undersöka om skillnaderna kan tänkas bero på bakgrund, 

det vill säga stigmatisering eller legitimitet är det dock endast den synvinkeln vi kommer att 

anta här.  

 

Nedan presenteras de matriser vi framställt för respektive organisation.  
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5.1.1 MATRIS FINDUS 

Koncept       Tema 

Samtidigt riktas väldigt mycket av medias uppmärksamhet mot oss  Förnekande av bevis   

 Fördömande av fördömaren 

  

Vi har 50 frysta artiklar på marknaden och det är bara lasagne som inte 

produceras i Bjuv. 

 

 Förnekande av ansvar 

Det som har hänt är att det har varit en bedrägeriskandal i 

köttleverantörskedjan som vi genom vår transparens har varit med och 

avslöjat. 

 Förnekande av ansvar        

 Påstått rationellt handlande 

 Vågskålen 

 

Många aktörer runt om i Europa har blivit drabbade av fusket med 

hästkött i lasagne, men det är Findus som via sina kontroller har 

avslöjat bedrägeriet. 

 Förnekande av ansvar   

 Påstådd rationalitet    

 

 

 

Findus var först med att agera gentemot leverantören och med att ta 

ansvar gentemot konsumenterna. Det är också Findus som är den aktör 

från branschen som från första början tog kontakt med 

Livsmedelsverket i frågan och som sedan har hållit myndigheten 

löpande uppdaterad. 

 Förnekande av ansvar 

 För allas bästa 

 Vågskålen 

 

 

Många aktörer runt om i Europa har blivit drabbade av fusket med 

hästkött i lasagne, men det är Findus som via sina kontroller har 

avslöjat bedrägeriet. 

 Förnekande av ansvar  

 För allas bästa 

 Påstådd rationalitet 

          

Vi på Findus är också lurade, och därför går vi vidare med ytterligare 

åtgärder. 

 

 Förnekande av ansvar 

Jag är stolt över att det är vårt kvalitetsteam som avslöjat den här 

skandalen. När leverantören Comigel inte kunde visa certifikat från 

veterinärer förstod vi att det inte stod rätt till. Det har även kommit 

fram att det fanns felaktiga dokument om köttets ursprung. 

 

 Förnekande av ansvar 

 Vågskålen                       

  

Det är vi som har avslöjat det här bedrägeriet. Men det är 

oproportionerligt stor skuld som faller på Findus. Det är många aktörer 

i Europa som har blivit drabbade med fusket med hästkött i lasagne av 

Comigel i Luxemburg. Vi har upptäckt det genom att vi ställer så höga 

krav på kvaliteten. 

 

 Förnekande av ansvar 

 Fördömande av fördömaren   

  

Det är svårt för oss och för konsumenterna att förstå hur det har hamnat 

hästkött i lasagnen, vi larmade om köttet och tog vårt ansvar. Jag har 

jobbat 25 år i livsmedelsbranschen och aldrig upplevt något liknande, 

det är en enorm skandal i hela Europa. 

 

 Förnekande av ansvar 

Vår bestämda uppfattning är att detta inte endast är ett Findusproblem, 

utan ett branschproblem som Findus har bidragit till att avslöja. Det är 

vi på Findus som har drivit den här frågan för branschen och för 

konsumenterna.  

 

 Förnekande av ansvar      

 Vågskålen  

Vi är otroligt besvikna på leverantören och beklagar att våra 

konsumenter drabbats.  

 

 Förnekande av ansvar 

…att våra konsumenter drabbas av detta pga bedrägeri från en 

underleverantör. 

 

 Förnekande av ansvar 

Vi får mängder av kommentarer på vår Facebooksida och vi förstår att 

folk är upprörda, det är vi också. 

 

 Förnekande av ansvar 
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Koncept       Tema 

I det här fallet har vi och flera andra företag utsatts för ett bedrägeri 

som det är svårt att skydda sig mot. Därför tog Findus initiativ till ett 

branschmöte där vi gemensamt beslutat att svenska företag i 

livsmedelsbranschen ska öka antalet DNA-tester för att säkerställa 

produkternas innehåll. 

 

 Förnekande av ansvar 

Vi vill betona att Findus har ett väl fungerande kvalitetssystem som 

granskas av oberoende part. I kvalitetssystemet ingår detaljerade 

rutiner för hur vi väljer ut våra leverantörer och hur vi godkänner dem 

och också hur vi kontinuerligt följer upp och kontrollerar dem. Våra 

leverantörer måste ha kvalitetssystem med strikta rutiner på plats som 

granskas av oberoende part. 

 Förnekande av ansvar 

 Påstådd rationalitet 

 

  

Lagen är tydlig för oss leverantörer. Men vi måste nu tillsammans 

inom branschen hjälpas åt för bättre kontrollmekanismer. Jag har 

ingenting emot att köttets ursprungsland framkommer på 

förpackningar med färdig mat, men det är en politisk debatt och kräver 

ju lagstiftningsförändringar. 

 

 Förnekande av ansvar 

Det är ett avtalsbrott, men det är också bedrägeri. Avtalet säger att 

nötköttet ska komma antingen från Tyskland, Frankrike eller 

Österrike. Vi kan bekräfta nu att det inte stämmer. 

 

 Förnekande av ansvar 

Fusket från Comigel och Spanghero är en skandal som har drabbat 

konsumenter i hela Europa. Alla har rätt att vara upprörda och 

besvikna. Men det är vi med, för vi har också blivit lurade. 

 

 Förnekande av ansvar 

Vi vill betona att det är helt oacceptabelt för Findus, som står för 

kvalitet och ansvarstagande, att våra konsumenter drabbas av detta pga 

bedrägeri från en underleverantör. Vi tar detta på största allvar och 

förhoppningsvis märker konsumenterna att vi har agerat snabbt och 

kraftfullt".  

 

 Förnekande av ansvar 

  

Som konsekvens av detta har vi fått en oproportionerlig stor del av 

skulden. Att Livsmedelsverket skulle polisanmäla oss stämmer ju bara 

inte”.  

 Fördömande av fördömaren 

Det är vi som har avslöjat det här bedrägeriet. Men det är 

oproportionerligt stor skuld som faller på Findus. Det är många aktörer 

i Europa som har blivit drabbade med fusket med hästkött i lasagne av 

Comigel i Luxemburg. Vi har upptäckt det genom att vi ställer så höga 

krav på kvaliteten. 

  

 Fördömande av fördömaren 

 Förnekande av ansvar 

 

Samtidigt riktas väldigt mycket av medias uppmärksamhet mot oss.  Fördömande av fördömaren 

 Förnekande av bevis   

  

  

Vi hade en försäkran från leverantören att det inte rörde sig om något 

som hälsofarligt för konsumenten. Hade det varit det, så hade det varit 

ett annat läge. Då hade vi dragit tillbaka produkten från 

konsumentledet direkt.  

 

 Förnekande av skada 

  

Många aktörer runt om i Europa har blivit drabbade av fusket med 

hästkött i lasagne, men det är Findus som via sina kontroller har 

avslöjat bedrägeriet. 

 För allas bästa   

 Förnekande av ansvar               

 Påstådd rationalitet 

 

Findus var först med att agera gentemot leverantören och med att ta 

ansvar gentemot konsumenterna. Det är också Findus som är den aktör 

 

 För allas bästa        
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Koncept       Tema 

från branschen som från första början tog kontakt med 

Livsmedelsverket i frågan och som sedan har hållit myndigheten 

löpande uppdaterad. 

 

 

 Vågskålen 

 Förnekande av ansvar                 

Vår bestämda uppfattning är att detta inte endast är ett Findusproblem, 

utan ett branschproblem som Findus har bidragit till att avslöja. Det är 

vi på Findus som har drivit den här frågan för branschen och för 

konsumenterna.  

 För allas bästa     

 Förnekande av ansvar    

 Vågskålen                 

 

 

Vi tar detta på största allvar och förhoppningsvis märker 

konsumenterna att vi har agerat snabbt och kraftfullt.  

 

 För allas bästa 

Det är helt avgörande att konsumenterna kan känna förtroende för de 

produkter som finns på marknaden och att matens innehåll 

överensstämmer med det som står på förpackningen. Genom 

samarbete ska vi minska risken för framtida fusk och bedrägerier. 

 

 För allas bästa 

  

Sedan vill jag understryka att det var en kvalitetskontroll internt på 

Findus som upptäckte att det var hästkött i stället för nötkött.  

 

 Påstådd rationalitet 

 Vågskålen 

Det som har hänt är att det har varit en bedrägeriskandal i 

köttleverantörskedjan som vi genom vår transparens har varit med och 

avslöjat. 

 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av skada 

 Vågskålen 

         

Vi vill betona att Findus har ett väl fungerande kvalitetssystem som 

granskas av oberoende part. I kvalitetssystemet ingår detaljerade 

rutiner för hur vi väljer ut våra leverantörer och hur vi godkänner dem 

och också hur vi kontinuerligt följer upp och kontrollerar dem. Våra 

leverantörer måste ha kvalitetssystem med strikta rutiner på plats som 

granskas av oberoende part. 

 

 Påstådd rationalitet   

 Förnekande av ansvar 

 

Många aktörer runt om i Europa har blivit drabbade av fusket med 

hästkött i lasagne, men det är Findus som via sina kontroller har 

avslöjat bedrägeriet. 

 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av ansvar 

 För allas bästa 

 Vågskålen 

 

 

  

Sedan vill jag understryka att det var en kvalitetskontroll internt på 

Findus som upptäckte att det var hästkött i stället för nötkött. 

 

 Vågskålen 

 Påstådd rationalitet 

Det som har hänt är att det har varit en bedrägeriskandal i 

köttleverantörskedjan som vi genom vår transparens har varit med och 

avslöjat. 

 Vågskålen         

 Förnekande av ansvar 

 

 

Många aktörer runt om i Europa har blivit drabbade av fusket med 

hästkött i lasagne, men det är Findus som via sina kontroller har 

avslöjat bedrägeriet. 

 Vågskålen 

 Påstådd rationalitet 

 För allas bästa           

 

 

Findus var först med att agera gentemot leverantören och med att ta 

ansvar gentemot konsumenterna. Det är också Findus som är den aktör 

från branschen som från första början tog kontakt med 

Livsmedelsverket i frågan och som sedan har hållit myndigheten 

löpande uppdaterad. 

 

 Vågskålen                 

 För allas bästa        

 Förnekande av ansvar 



47 
 

Koncept       Tema 

Vår bestämda uppfattning är att detta inte endast är ett Findusproblem, 

utan ett branschproblem som Findus har bidragit till att avslöja. Det är 

vi på Findus som har drivit den här frågan för branschen och för 

konsumenterna.  

 

 Vågskålen 

 Förnekande av ansvar 

 

 

Vi pratade med dem så sent som idag under förmiddagen, och de säger 

sig vara mycket nöjda med hur Findus har agerat i den här situationen. 

 

 Vågskålen 

Branschen har redan initierat närmare 1000 egna tester, vilket är tio 

gånger fler än de tester som svenska myndigheter kommer att 

genomföra.  

 

 Vågskålen 

Det är våra kvalitetskontroller som avslöjade detta, ett bevis på att de 

fungerar. Jag tycker att lagstiftningen och hur vi jobbar med 

myndigheterna också fungerar bra. Det finns ingen lag eller process 

som kan ta bort allt fusk och bedrägeri. 

 

 Vågskålen 

Jag är stolt över att det är vårt kvalitetsteam som avslöjat den här 

skandalen. När leverantören Comigel inte kunde visa certifikat från 

veterinärer förstod vi att det inte stod rätt till. Det har även kommit 

fram att det fanns felaktiga dokument om köttets ursprung. 

 

 Vågskålen  

 Förnekande av ansvar                     

 

 

 
 

 

 
 

Tema Användning av neutraliseringsteknik 
Förnekande av bevis 
 
 

Medias fokus på fel aktör 

Förnekande av ansvar 
 
 

Leverantörens fel 
Ett branschproblem 

Fördömande av fördömaren 
 
 

Medias fokus på fel aktör 

Förnekande av skada Ingen hälsofara 
 
 

För allas bästa 
 
 
 

Åtgärdat problemet 

Påstådd rationalitet Transparens och kvalitetskontroll 
 
 

Vågskålen 
 
 

Stolthet över kvalitet 
Löser ett branschproblem 
 

Aggregerade dimensioner 
 

1. Förneka involvering 
 

2. Framhäva gott beteende 
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5.1.2 MATRIS SAAB 

 
Tema Koncept 

Undersökningarna visar att  

Saab inte visste någonting om, eller har godkänt avtalet. Saab 

bekräftar att avtalet inte ledde till  

några betalningar från Saab eller Sanip. 

 

 Förnekande av bevis 

Fullständig förvrängning: Idag (18 maj) tillät vi reportrarna Per 

Hermanrud och Erik Dalunde från TV4 Nyheterna och ”Kalla 

Fakta” dokumentärprogrammet att besöka Saab i 45 minuter för att 

få tillgång till dokumentet som de hade begärt att se. 

 

 Förnekande av bevis 

 Påstådd rationalitet 

Individerna intervjuade och refererade till av Tv4 och Kalla Fakta 

försöker även ge intryck av att affären med Sydafrika inte har varit 

framgångsrik. Detta är ett felaktigt påstående. Saab har levererat 

flygplanet som beställdes enligt tidtabellen. 

 

 Förnekande av bevis 

Vi har inte hittat några belägg för att pengar har betalats ut till den 

här personen som det påstås men vi måste titta djupare på det här. 

Det pågår en utredning. 

 

 Förnekande av bevis 

 Förnekande av ansvar 

Rykten och spekulationer är inte samma sak som sanningar. Brott 

fastställs av domstol. 

 

 Förnekande av bevis 

 Fördömande av fördömaren 

Vi kan inte se att de angivna beloppen som anges, som TV4 fått 

fram, finnas i redovisningen. 

 

 Förnekande av bevis 

 

Jag har läst avtalet, jag jobbade inte på Saab för 13 år sedan, men 

jag har läst avtalet. Och det är mycket tydligt, vi ska stödja dem i 

en utbildningsinsats. 

 

 Förnekande av bevis 

 Påstådd rationalitet 

Eh, Jag har absolut inget för att ljuga. Jag redogör hemskt gärna för 

innehållet i det här avtalet. Och i och med att jag är väl medveten 

om vad som står i det här avtalet så, och att andra har det, så faller 

det på sin egen orimlighet att jag skulle kunna sitta här och ljuga. 

 

 Förnekande av bevis 

 Fördömande av fördömaren 

Och för det andra så har vi inte betalat ut några pengar NUMSA 

utan vi har satsat på en utbildning som gett 800 personer utbildning 

på Centurian college som vi är oerhört stolta och glada över, som 

vi har berättat om många gånger, och kommer fortsätta berätta om 

många gånger. 

 

 Förnekande av bevis 

 Vågskålen 

 För allas bästa 

Saab var inte tidigare medveten om det avtal som nu har 

offentliggjorts. Inte heller har någon av de undersökningar som 

tidigare genomförts funnit några bevis för oegentligheter i affären 

med Sydafrika. Saab ser därför väldigt allvarligt på de anklagelser 

som nu görs. 

 Förnekande av bevis 

 Påstådd rationalitet 

  

En person som då var anställd av BAE Systems har utan Saabs 

vetskap skrivit på ett för oss okänt avtal, skrivit på för oss, tills nu 

okända banktransaktioner och dessutom skrivit på ett av revisorer 

granskat och uppenbart felaktigt årsbokslut för 2003. 

 

 Förnekande av ansvar 

Dessa transaktioner har aldrig redovisats i bokföringen. 

 
 Förnekande av ansvar 

Vi har inte hittat några belägg för att pengar har betalats ut till den 

här personen som det påstås men vi måste titta djupare på det här. 

Det pågår en utredning. 

 

 Förnekande av ansvar 

 Förnekande av bevis 

Det är besvärande för oss i Saab att man tillsätter en person som 

konsult. Det är en oacceptabel form. 

 

 Förnekande av ansvar 

Att lägga över det här till ett annat bolag innebär att man tappar 

insynen, sa han på presskonferensen. 
 Förnekande av ansvar 
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Tema Koncept 

 

Saab hade ingen vetskap om det kontrakt som enligt uppgift 

framkom i media. 

 

 Förnekande av ansvar 

Avtalet då är tecknat mellan Sanip och LLC av en person som då 

inte är anställd i Saab utan är anställd på företaget BAE. 

 

 Förnekande av ansvar 

Ja, jag har ingen insyn i deras marknadsföring, utan den här frågan 

måste ni ställa till dem. Det vi tycker och har värde i är att man har 

ett öppet forskningsklimat och tittar på olika studier. Hur deras 

marknadsföring ser ut, de måste ni ställa frågor om till dem. 

 

 Förnekande av ansvar 

Jag tror man måste gå in i projekt som har ett mått av viss risk i 

sig, så är det så att det ibland inte får full effekt, medan vissa andra 

får det. 

 Förnekande av ansvar 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av skada 

 

Däremot är det ju så att vi gör våra egna du diligenser, det är klart 

vi är medvetna om att i forskning, att resultatet kan visa sig inte bli 

det tänkta. 

 

 Förnekande av ansvar 

 Påstådd rationalitet 

 

  

Rykten och spekulationer är inte samma sak som sanningar. Brott 

fastställs av domstol. 

 

 Fördömande av fördömaren 

 Förnekande av bevis 

Saab kan inte förhålla sig till påstådda uttalanden från utredare och 

åklagare, oavsett var dessa finns. 

 

 Fördömande av fördömaren 

Vi vill påstå att vårt etikarbete, och de affärssystem och processer 

vi använder oss av, är bland de mest utvecklade i branschen. 

 

 Fördömande av fördömaren 

Jag har ingen ambition att lägga locket på. Det fick också TV4 

göra, det vill säga se, de här redovisningarna i 45 minuter. Vilket 

då till viss del är förvånansvärt då man sen på kvällen på nyheterna 

säger att man inte blivit insläppt. 

 

 Fördömande av fördömaren 

Okej, då kanske dem har tappat det, det kan liksom inte jag svara 

på, varför de personer som varit i Sverige gör som de gör. 

 

 Fördömande av fördömaren 

Eh, Jag har absolut inget för att ljuga. Jag redogör hemskt gärna för 

innehållet i det här avtalet. Och i och med att jag är väl medveten 

om vad som står i det här avtalet så, och att andra har det, så faller 

det på sin egen orimlighet att jag skulle kunna sitta här och ljuga. 

 

 Fördömande av fördömaren 

 Förnekande av bevis 

Att arbetarrörelser världen över har nära kontakt med varandra är 

inget konstigt, det förekommer i många länder. Det är inte 

korruption bara för att man har samarbetat och samverkat med 

varandra. Det är oerhört viktigt. 

 

 Fördömande av fördömaren 

Däremot kan jag, om jag tittar på den verksamhet vi har, de projekt 

vi genomförde så är det nog så att många tusentals människor i 

Sydafrika som är väldigt glada över. 

 

 Fördömande av fördömaren 

 För allas bästa 

  

Av över hundra finns det ett par som inte blir bra. Går du hem till 

Sverige och tittar på … hundra nystartade projekt, så är det väldigt 

många av dom som heller inte blir bra. Men har vi skapat mervärde 

i Sydafrika? Ja, det har vi gjort, och det gör vi varje dag. 

 

 Förnekande av skada 

 Påstådd rationalitet 

Men det fanns också andra forskare som tyckte det var rätt att satsa 

pengar på det här, och det finns också, på universiteten, olika 

bilder, jag bara säger det. Det finns, som det ska vara inom 

forskning, olika synsätt. 

 

 Förnekande av skada 

 Påstådd rationalitet 
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Tema Koncept 

...och nya jobb för många Sydafrikaner. Våra medarbetare har 

därför all anledning att vara mycket stolta över det arbete som nu 

görs för det sydafrikanska samhället av Saab South Africa. 

 

 För allas bästa 

 Skydda de svaga 

…och därför har vi ett ansvar som är mycket bredare än själva 

produkten. Då måste vi bygga allians som både är själva produkten 

men också intresseorganisationer för att visa att vi har ett 

långsiktigt åtagande. 

 

 För allas bästa 

Och det är inte konstigt, det är inget konstigt med att fackliga 

organisationer stödjer tillkomsten av arbete, tillkomst av 

utbildningsinsatser. 

 

 För allas bästa 

Och för det andra så har vi inte betalat ut några pengar till NUMSA 

utan vi har satsat på en utbildning som gett 800 personer utbildning 

på Centurian college som vi är oerhört stolta och glada över, som 

vi har berättat om många gånger, och kommer fortsätta berätta om 

många gånger. 

 

 För allas bästa 

 Förnekande av bevis 

 Vågskålen 

Att vi har haft en aktiv finansering av forskning där man vill bota 

en sjukdom, det kommer vi aldrig någonsin skämmas över. 

 

 För allas bästa 

Däremot kan jag, om jag tittar på den verksamhet vi har, de projekt 

vi genomförde så är det nog så att många tusentals människor i 

Sydafrika som är väldigt glada över. 

 

 För allas bästa 

 Fördömande av fördömaren 

Men har vi skapat mervärde i Sydafrika? Ja, det har vi gjort! Och 

det gör vi varje dag. 

 

 För allas bästa 

 Skydda de svaga 

  

De ska veta att avtal inte lämnar oss. Jag kan förstå att många 

tänker, lämna bara ut avtalet då. Men det är en större fråga än så, 

våra kunder våra leverantörer ska känna sig trygga. 

 

 Uttryckande av rättigheter 

Vi får ju i en sån här upphandling ett antal krav, att vi ska leverera 

inom ett antal sektorer och ett antal projekt. Och vårt förhållande 

till kunden och de projekt som ska genomföras. 

 

 Uttryckande av rättigheter 

Om vår kund ställer upp krav där de vill att vi ska titta på en stor 

rad olika projekt, i ett land som dessutom står inför enorma 

utmaningar vad gäller HIV bekämpningen. 

 

 Uttryckande av rättigheter 

 Skydda de svaga 

  

...och nya jobb för många Sydafrikaner. Våra medarbetare har 

därför all anledning att vara mycket stolta över det arbete som nu 

görs för det sydafrikanska samhället av Saab South Africa. 

 

 Skydda de svaga 

 För allas bästa 

…om vår kund ställer upp krav där de vill att vi ska titta på en stor 

rad olika projekt, i ett land som dessutom står inför enorma 

utmaningar vad gäller HIV bekämpningen. 

 

 Skydda de svaga 

 Uttryckande av rättigheter 

Och det kanske är lätt såhär i efterhand att säga att ja, det var inte 

det bästa forskningsprojektet, men å andra sidan, där och då, när 

man har de enorma utmaningar man har, att negligera många 

forskares ambitioner, det hade kanske visat sig vara fel, det får vi 

aldrig veta. 

 

 Skydda de svaga 

 Påstådd rationalitet 

 Världen har gått vidare 

Men har vi skapat mervärde i Sydafrika? Ja, det har vi gjort! Och 

det gör vi varje dag. 
 Skydda de svaga 

 För allas bästa 

  

Saab var inte tidigare medveten om det avtal som nu har 

offentliggjorts. Inte heller har någon av de undersökningar som 

tidigare genomförts funnit några bevis för oegentligheter i affären 

med Sydafrika. Saab ser därför väldigt allvarligt på de anklagelser 

som nu görs. 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av bevis 
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Tema Koncept 

 

Saab har en nolltoleranspolicy mot oegentligheter. Denna 

internutredning och transparensen i den visar att vi menar allvar, 

säger Håkan Buskhe. 

 

 Påstådd rationalitet 

 

 

Av över hundra finns det ett par som inte blir bra. Går du hem till 

Sverige och tittar på … hundra nystartade projekt, så är det väldigt 

många av dom som heller inte blir bra. Men har vi skapat mervärde 

i Sydafrika? Ja, det har vi gjort, och det gör vi varje dag. 

 

 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av skada 

Jag har läst avtalet, jag jobbade inte på Saab för 13 år sedan, men 

jag har läst avtalet. Och det är mycket tydligt, vi ska stödja dem i 

en utbildningsinsats. 

 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av bevis 

Men det fanns också andra forskare som tyckte det var rätt att satsa 

pengar på det här, och det finns också, på universiteten, olika 

bilder, jag bara säger det. Det finns, som det ska vara inom 

forskning, olika synsätt. 

 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av skada 

Däremot är det ju så att vi gör våra egna du diligenser, det är klart 

vi är medvetna om att i forskning, att resultatet kan visa sig inte bli 

det tänkta. 

 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av skada 

Och det kanske är lätt såhär i efterhand att säga att ja, det var inte 

det bästa forskningsprojektet, men å andra sidan, där och då, när 

man har de enorma utmaningar man har, att negligera många 

forskares ambitioner, det hade kanske visat sig vara fel, det får vi 

aldrig veta. 

 

 Påstådd rationalitet 

 Skydda de svaga 

 Världen har gått vidare 

Jag tror man måste gå in i projekt som har ett mått av viss risk i 

sig, så är det så att det ibland inte får full effekt, medan vissa andra 

får det. 

 

 Påstådd rationalitet 

 Förnekande av ansvar 

 Förnekande av skada 

  

Saab startade faktiskt en gång i tiden utifrån ett riksdagsbeslut 

1937 för att bygga stridsflygplan för att kunna skydda Sveriges 

demokrati. Det tycker jag ger oss lite extra viktig del i att också 

försvara den. 

 

 Vågskålen 

Och för det andra så har vi inte betalat ut några pengar NUMSA 

utan vi har satsat på en utbildning som gett 800 personer utbildning 

på Centurian college som vi är oerhört stolta och glada över, som 

vi har berättat om många gånger, och kommer fortsätta berätta om 

många gånger. 

 

 Vågskålen 

 Förnekande av bevis 

 För allas bästa 

 
 
 
 

Tema Användning av neutraliseringsteknik 

Förnekande av bevis 

 

Oskyldighet och ovetskap 

Förnekande av ansvar Saknar kontroll över situationen 

 

Fördömande av fördömaren Felaktigt anklagade 

 

Förnekande av skada Sydafrikanerna har det bättre nu än innan 

 

Laglighetsförsvar Nolltoleranspolicy mot mutor 

 

För allas bästa Stolthet över arbetet 

 

Uttryckande av rättigheter Följer kunders krav 
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Tema Användning av neutraliseringsteknik 

 

Skydda de svaga 

 

Hjälper människor i nöd 

Påstådd rationalitet 

 

Situationen kan tolkas olika 

Har själva agerat rätt 

 

Världen har gått vidare 

 

Kan inte förutspå framtiden 

Vågskålen 

 

Gjort mycket rätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aggregerade dimensioner 

 

1. Felaktigt anklagade 

 

2. Försvar genom öppenhet/ovisshet 

 

3. Skapat värde 
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6. Analys 1 - Hur uttrycker sig organisationerna med 

neutraliseringstekniker?   

I detta kapitel, första delen av analysens två delar, diskuteras hur neutraliseringsteknikerna 

förekommer i Findus (6.1) och Saab (6.2). Analysen avslutas med en jämförelse där likheter 

och skillnader i användningen och förekomsten av neutraliseringstekniker diskuteras (6.3). 

Detta för att knyta an till studien syfte, att analysera hur användningen 

neutraliseringstekniker förekommer i de olika organisationerna.  

Vi har hittills konstaterat att neutraliseringstekniker förekommer och genom att presentera 

dem i matriserna för Findus och Saab, har vi kunnat utröna vilka tekniker som är vanligast 

förekommande i de båda fallen. Här ämnar vi nu analysera hur organisationerna använder sig 

av teknikerna beroende på förutsättningar, samt om det finns några likheter eller skillnader 

fallföretagen emellan. Detta sker på detaljerad nivå, där vi går igenom varje citat som 

identifierats hos organisationerna, i den ordning matriserna presenterar teknikerna. Med denna 

analys ämnar vi ge en god detaljerad bild över hur organisationerna använder teknikerna i sitt 

försvar, förklarande eller rättfärdigande av det som hänt. Genom att göra detta får vi en 

detaljerad bild av användningen, som senare i analysens del två kommer ligga till grund för en 

abstraherad analys av hur organisationerna använder neutraliseringsteknikerna som ett 

verktyg för att skapa mening. Detta ger analysen en styrka i att den initialt fokuserar på 

användningen av de neutraliseringstekniker som förekommer i fallföretagens uttalanden på 

detaljnivå för att sedan vidare utveckla analysen (analys del två) med meningsskapandet i 

fokus, med utgångspunkt ur de aggregerade dimensionerna som härstammar från 

neutraliseringsteknikerna.  

6.1 Findus och neutraliseringstekniker  

Förnekande av bevis: En inte särskilt vanligt förekommande neutraliseringsteknik i Findus 

uttalanden är tekniken förnekande av bevis. Det vi kunnat tyda är dock att Findus använder 

tekniken genom att ställa sig oförstående till hur media kan rikta så mycket uppmärksamhet 

mot organisationen, när det uppenbart är ett branschproblem enligt dem. Således söker 

organisationen skjuta undan skyldigheten i situationen till att flertalet aktörer i branschen 

råkat ut för samma missöde och borde ha minst lika mycket skuld. Vi anser oss kunna tyda ett 

missnöje från företagsaktörerna i hur de upplever att media hanterat situationen och pekar på 

att medias uppmärksamhet mot Findus är allt för stor och indirekt att uppmärksamheten borde 

riktas mot andra aktörer som är minst lika skyldiga i deras ögon.  

 

Förnekande av ansvar: Denna teknik är den vi ser återkommer flest gånger i Findus 

uttalanden. Trots förekomsten i olika uttalanden har de en gemensam nämnare: Findus anser 

inte att organisationen gjort något fel, utan menar att det är leverantörer som gjort fel. 

Systematiken i hur de förnekar sitt eget ansvar i händelseförloppet är tydligt, likt hur Sykes 

och Matza (1957) beskriver hur den här tekniken kan te sig, där förövaren argumenterar för 

att det som skett är okontrollerbart och att personen i fråga inte kunnat påverka vad som skett.  
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Deras användningssätt av tekniken är konsekvent och organisationen håller sig till samma 

budskap, oavsett vem det är som intervjuar eller intervjuas. Detta känns igen från Massey 

(2001) och krishantering, det vill säga att det är viktigt att vara enade och hålla en och samma 

linje till alla intressenter. Dock kan det tänkas uppstå problematik i hur detta tas emot av de 

som drabbats av hästköttsskandalen, det vill säga konsumenterna. I en krissituation som denna 

kan ett legitimitetsgap uppstå, mellan samhälle och organisation (Mäkelä & Näsi, 2010, 

Pittroff, 2014; Brown & Deegan, 1998). Findus konsumenter upplever, att Findus inte agerat i 

enlighet med deras krav när de säljer lasagner som innehåller annat kött än vad om anges på 

förpackningen. När då Findus återkommande förnekar sitt ansvar i den här situationen, och 

skyller på en “osynlig” leverantör spär detta bara på gapet, som blir större och större. 

Konsumenterna upplever det som fegt och ansvarslöst att Findus agerar som de gör, vilket vi 

såg tydligt i de konsumentkommentarer som presenterades i empirikapitlet. Att uttrycka sig 

rätt kan vara väldigt avgörande över huruvida samhället uppfattar organisationen som legitim 

eller ej, vilket tydligt visar sig hos Findus när de förnekar sitt ansvar. I och med att de inte 

anpassar sitt kommunikationsbeteende efter vad konsumenterna vill höra ökar det gapet 

mellan dem som legitim organisation och samhället mer och mer.  

 

Fördömande av fördömaren: En gemensam faktor i användningen av den här tekniken är hur 

Findus anser att de fått så stor del av uppmärksamheten, när det enligt organisationen är en 

branschproblematik. Tydligt i denna neutraliseringsteknik är aktörernas förmåga att söka 

ändra fokuspunkt från händelsen, till att öppet kritisera andra aktörer (Sykes & Matza, 1957). 

Vi kan tydligt urskilja karaktärsdragen för tekniken i Findus fall, då de upprepade gånger 

fördömer fördömaren, som i det här fallet är media. Genom att skifta fokus till att det är 

media som har en sned vinkling av hästköttsincidenten, söker talespersonerna minska ned sitt 

eget ansvar i situationen genom att förminska den som fördömer. Detta kan dock också vara 

skadligt för Findus vilket Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, menar att 

konsumenter söker någon att skylla på vilket vi såg var uppenbart i Findus fall. När Findus 

avsäger sig den rollen uppstår ytterligare legitimitetsgap till konsumenterna och 

konsumenterna upplever således att organisationen endast skyller ifrån sig och inte tar ansvar 

för det som inträffat, där produkterna trots allt bär Findus logotyp.  

 

Förnekande av skada: Den här neutraliseringstekniken är inte särskilt vanligt förekommande 

hos Findus, men när den väl används skapar användningen en viss problematik. Förnekande 

av skada grundas egentligen i huruvida en gärning är brottslig eller ej (Sykes & Matza, 1957). 

I uttalandet där organisationen använder denna teknik menar Findus att hästkött har 

förekommit i lasagner och på frågan varför de inte drog tillbaka produkterna från 

konsumentledet på än gång, svarar Findus att det var på grund av att det inte är hälsofarligt 

med hästkött. Hade hästkött varit hälsofarligt, hade situationen sett annorlunda ut. Genom att 

försvara sitt agerande med att det inte är hälsofarligt, ser vi det som att det skadar Findus 

rykte och trovärdighet. Det som är av vikt för konsumenterna i den här frågan är att produkten 

inte stämmer överens med vad som kunnat förväntas och att de således har blivit lurade av 

Findus. Att Findus inte tar den frågan på allvar, eller i åtminstone uttalar sig på ett okänsligt 

sätt gentemot konsumenterna, kan skapa problematik för organisationen. Att uttala sig om att 

hästkött är ofarligt och att produkterna därmed inte behöver återkallas från konsumenterna, 
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blir således irrelevant och kan ses som en bristande syn på innebörden av kvalitet. Med ordet 

kvalitet som nyckelord för verksamheten, upplever vi det vara oerhört relevant att 

organisationen också kan stå för de innehållsbeskrivningar som finns på förpackningarna. 

Därmed spelar det mindre roll huruvida hästkött är hälsofarligt eller inte. Uttalandet bidrar 

även till att förstärka gapet gentemot konsumenterna när de söker förmildra situationen 

genom att försvara sitt agerande med att produkterna åtminstone inte är hälsofarliga, och på så 

sätt också förminska de åsikter konsumenterna har.  

 

För allas bästa: Att syfta till att Findus har gjort något som är för allas bästa är 

återkommande i deras uttalande kring krisen. Att uttrycka ett försvar mot den kritiserade 

aktionen, genom att hävda att organisationen agerat utifrån vad som är bäst för samhället 

(Fooks et al., 2013) ser vi tydligt i Findus krishantering i media. De uttrycker tydligt hur 

fokus på händelsen borde ligga på hur väl Findus har agerat i detta, och vilket ansvar de tar 

genom att vara den aktör som initierat tester som gjorde att hästköttsskandalen uppdagades, 

och hur de genom sitt agerande infört hårdare krav i branschen. Här ser vi tydligt hur de 

genom att använda denna teknik försöker skapa en positivitet kring den inträffade händelsen. 

Genom att fokusera på det viktiga arbete de själva anser sig bedriva i krissituationen, flyttar 

de fokus från det negativa i händelsen till att se till den större bilden, där Findus i och med sin 

roll i uppdagandet kan upplevas av samhället som att de agerar inom ramarna för det sociala 

kontraktet och således reparera det gap som uppstått (Mäkelä & Näsi, 2010; Pittroff, 2014; 

Brown & Deegan, 1998). 

 

Påstådd rationalitet: I flera av Findus uttalanden går det att identifiera olika 

neutraliseringstekniker. Detta kan bero på det som Massey (2001) diskuterar, att det är viktigt 

att uttala sig enhetligt vid en kris och att stå fast vid ett budskap till samtliga intressenter. 

Användandet av tekniken påstådd rationalitet hos Findus, är nära besläktat med hur de 

använder de flesta övriga tekniker. Oavsett i vilka sammanhang och frågor så kommer Findus 

på något sätt in på att de har agerat på bästa sätt i den här situationen, genom att det var 

organisationen själv som upptäckte problemet. Just tekniken påstådd rationalitet syns tydligt i 

hur de uttalar sig i att det agerat på bästa möjliga sätt i en svår situation, och att det är tack 

vare organisationens transparens som hästsköttsproblematiken uppdagades.  

 

Vågskålen: Den sista identifierade tekniken vågskålen är även den återkommande hos Findus. 

Här syftar den försvarande aktören till att framhäva goda gärningar, som väger upp för de 

negativa gärningarna (Klockars, 1974). Fooks et al. (2013) har framställt tekniken ur ett 

organisatoriskt perspektiv och menar att den används som ett sätt att väga upp ett negativt 

beteende med tidigare, pågående eller framtida gott beteende. Vid många av de uttalanden vi 

samlat in ser vi hur Findus först förklarar att det som hänt är oacceptabelt, för att sedan berätta 

om deras goda beteende och hur viktig deras roll är i denna problematik. Just sättet att väga 

negativa gärningar mot de goda, för att summera och hamna på övervikt av de goda verkar 

vara viktigt för Findus för att rättfärdiga det som hänt för sig själva, och för samhället i stort.  
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6.2 Saab och neutraliseringstekniker 

Förnekande av bevis: Denna neutraliseringsteknik är en av de vanligast förekommande hos 

Saab och framkommer i många av de uttalanden där Saab hävdar att de uppgifter TV4 tagit 

fram inte stämmer. Likväl som vi såg att vissa neutraliseringstekniker återkom i Findus fall är 

det desamma för Saab. Detta kan också ha att göra med vikten av att vara enad i uttalanden 

utåt sett, speciellt i media som har en förmåga att styra uttalanden lite åt de håll de behagar.  

Genom att tydligt förklara hur samarbetsvilliga och transparenta Saab har varit under hela den 

här processen skapar det argument för att de bevis som TV4 presenterar inte kan vara sanna, 

då de hade kommit fram i deras egna utredningar. Oavsett om bevisen som lagts fram emot 

Saab av TV4 är sanna eller ej skapar det ett skyddsnät för sina egna handlingar genom att stå 

fast vid att det är felaktiga uppgifter.  

 

Förnekande av ansvar: Saab använder sig av förnekande av ansvar i mindre utsträckning än 

när de förnekar bevisen som presenterats emot organisationen, vilket görs med valda 

motargument. När organisationen istället förnekar sitt ansvar, framställs det som att det som 

hänt snarare är olyckligt än att Saab skulle vara involverade i det. Bilden som de förmedlar 

när de använder tekniken förnekande av ansvar skapar en känsla kring Jas Gripen affären som 

osmart och olycklig, men inte olagligt och ohederlig. Detta då VD Buskhe bland annat talar 

om hur olyckligt det är att BAE var ansvariga för driften av Sanip men att Saab fortfarande 

ägde bolaget. 

 

Även vad gäller Saabs forskningsstöd till Hivex-projektet, förnekar organisationen sitt ansvar 

i situationen. Här menar Saab att det aldrig är fel att gå in i forskningsprojekt där det finns 

chans till att hjälpa. Genom att intala sig detta skapar organisationen en bild av att sitt eget 

agerande som något viktigt och försvarar sig på så sätt emot den kritik de möter.  

 

Fördömande av fördömaren: I flera fall möter Saab anklagelserna genom att fördöma 

fördömaren med argument där de förminskar det som sägs emot dem. Detta sker med 

argument som att “rykten är rykten”, och “brott fastställs av domstol” och att det är 

spekulationer och inte sanningar som presenteras. Talespersonerna söker således att 

förminska vikten av fördömarens argument och målet kan tänkas vara att förminska dem så 

mycket att de framstår som absurda för att på så sätt få med sig intressenter på “sin sida” i den 

mätning som sker mellan den dömande publiken och den mer accepterande delen som Sutton 

& Callahan (1987) diskuterar avgör stigmatiseringsgraden.  

 

Förnekande av skada: Tekniken förekommer i samband med uttalanden kring Hivex-

projektet, där Saab förnekar att forskningsprojektet är bortkastade pengar, vilket somliga 

kritiker påstår. Saab försvarar sig med att det är omöjligt att veta på förhand om ett projekt 

blir lyckat eller ej. Organisationen möter också kritiken där Karolinska institutet dömde bort 

projektet som nonsens, med att det fanns andra forskare som tyckte projektet var bra. När en 

organisation som redan har en viss negativ bild av sig gör fel, eller gör något med ett 

ickeönskvärt utfall, är deras fallhöjd högre än om en legitim organisation gör det, 

argumenterar en respondent i Sandström (2012). Detta skulle kunna förklara varför Saab är så 
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mån om att förneka att någon skada har skett, och endast fokuserar på de goda aspekterna, för 

att helt enkelt inte falla så högt och riskera att mista den ena sidan av den bedömande 

publikens stöd (Sutton & Callahan, 1987).  

 

För allas bästa: Denna neutraliseringsteknik användes ett flertal gånger, där vi upplever den 

användas på ett mer intensivt och känslomässigt sätt, i jämförelse med de övriga 

neutraliseringsteknikerna. Med det menar vi att vi upplever det vara mer känslor involverade, 

än i de annars proffsiga och väl inövade svaren Saab givit till media. Det är främst i samband 

med Hivex-projektet och kritiken för uteblivna jobb för Sydafrikaner, vi kunnat identifiera 

teknikens användning. Hivex-projektet möter kraftigt kritik från SVTs program Uppdrag 

Granskning och Carlsson försvarar organisationen och möter argumenten med att Saab tar ett 

stort ansvar och att man aldrig kan neka forskningsstöd, speciellt eftersom det i det här fallet 

fanns forskare som inte dömde bort projektet. Det är tydligt att Saab, enligt representanterna 

agerat utifrån folket i Sydafrikas bästa och endast haft som intention att skapa en bättre 

vardag för dem. Vi får känslan av att det är med mer intensitet som Saab diskuterar detta, 

vilket kanske inte är så konstigt. Eftersom det här projektet inte bara handlar om pengar, utan 

främst om människors liv är det än mer viktigt att skapa en god bild av verkligheten, med 

bilder av det Saab vill representera.  

 

En annan aspekt i Hivex-situationen, som försvårar Saabs rättfärdigande och bidrar till 

ytterligare svårigheter, är det faktum att Saab inte kan förneka att projektets utfall faktiskt 

blev misslyckat. Det finns nämligen en hel forskningsrapport som bevisar det, utifrån de 

källor vi tagit del av. Detta skapar splittringar eftersom Saab ändå söker bibehålla bilden av 

att organisationens forskningsstöd aldrig ska dömas ut. I denna situation upplever vi att Saab 

får kämpa i uppförsbacke i och med den stigmatisering som råder. Trots viss acceptans från 

vissa delar i vårt samhälle så är det tydligt att det misskrediterande attributet (Goffman, 1971) 

som att vara vapenhandlare ändå innebär gör att de måste söka övertyga samhället att de har 

agerat rätt, och inte bara för affärens bästa för att framstå som humana. Vi ser också exempel 

på hur stigmatiseringen ligger i förväntningarna hos betraktarna (Goffman, 1971) och 

förväntan på Saab i det här fallet utifrån samhället är att de agerat utifrån egen vinning, därav 

behovet hos Saab av att försvara sig med att de agerat utifrån allas bästa.  

 

Uttryckande av rättigheter: Uttryckande av rättigheter används som ett försvar och en 

förklaring till bland annat varför organisationen gick in med stöd i det kritiserade 

forskningsprojektet Hivex. Genom att uttrycka hur viktigt det är att tillfredsställa kunden i 

deras önskemål, försöker Saab försvara sig med varför man från första början deltog i 

projektet. Projektet genomfördes på grund av kundernas intresse, vilket gjorde att Saab 

påpekar att de gjorde det kunden förväntade sig av dem. Detta ser vi som ett sätt för Saab att 

förminska sitt eget ansvar för projektets genomförande. I och med argumenten om kundens 

rättigheter, ger organisationen svar till sig själv på frågan varför det satsade på projektet från 

början, och förmedlar den bilden till medlemmarna i organisationen.   

 

Skydda de svaga: Skyddande av de svaga är också något som nämns som ett försvar och 

förklaring till Hivex. Här argumenterar Saab hur viktigt det är att forskning ifrågasätts och att 



58 
 

man ska ta i anspråk olika forskares åsikter. Här söker Saab försvara sig genom att trots att 

vissa av deras projekt inte blev fullt lyckade i Sydafrika, så har de trots allt skapat mervärde 

för befolkningen. Genom att använda tekniken skydda de svaga så försvarar de och hur viktigt 

deras arbete ändå varit för befolkningen och att det är det som spelar roll. Trots att det visade 

sig att vissa av projekten i koppling till Jas Gripen-affären inte blev lyckade, har 

organisationen i slutändan ändå skapat värde för det sydafrikanska folket, vilket verkar vara 

viktigt för Saab som återkommande använder denna teknik, vilket återigen kan kopplas ihop 

med stigmatisering och den högre fallhöjden, som tvingar dem att gå i försvar.  

 

Påstådd rationalitet: I samband med de anklagelser som TV4 lägger fram, argumenterar Saab 

genom vad som kan definieras som neutraliseringstekniken påstådd rationalitet. Kännetecken 

för tekniken är att den anklagade söker skifta fokus och beskylla anklagarna för att vara 

orättvisa genom att hävda att organisationen har agerat rationellt (Fooks et al., 2013). Detta är 

något vi ser i flera av Saabs uttalanden, där de upprepade gånger talar om organisationens 

internutredning, hur allvarligt de ser på situationen samt att de hävdar att de påvisat 

samarbetsvillighet. Saab söker även framhäva en transparens som visats upp i samband med 

utredningen och att organisationen inte har något att dölja i ärendet, vilket kan ses som ett sätt 

för organisationen att framhäva ett rationellt beteende. 

 

Vågskålen: I den sista identifierade tekniken vågskålen, knyter Saab an till sin mångåriga 

historia som argument för att förklara vilka de är, och använder det som argument för att det 

inte kan ha skett några olägenheter. I och med att Saab har en lång historia av att försvara vårt 

rike, borde de rimligtvis tas med i beaktning, menar Buskhe. Genom att lyfta dessa positiva 

aspekter söker de rättfärdiga beteendet så att de goda sakerna väger upp för det dåliga, och i 

slutändan summeras positivt hos betraktaren. Att knyta an till sin historia, trots att 

organisationen är stigmatiserad ser vi som ett exempel den starka samhörigheten hos 

organisationer med stigmatisering (Kreiner, Ashforth & Sluss, 2006; Ashforth & Kreiner, 

2014). I och med en rådande situation av oss mot dem så kan Saab förena sina medlemmar 

och på så sätt stärka organisationen mot den dömande delen av samhället.  

6.3 Likheter och skillnader mellan Findus och Saab i användningen av 

neutraliseringstekniker 

Hittills har vi sökt studera hur organisationer inom olika branscher, med upplevd 

stigmatisering eller legitimitet, uttalar sig med hjälp av neutraliseringstekniker. Här söker vi ta 

denna diskussion ett steg längre och genomföra en jämförelse av de båda fallföretagen och 

dess användning av teknikerna. Anledningen till detta är för att kunna studera hur eventuella 

skillnader kan kopplas till och bero på huruvida organisationen agerar inom en stigmatiserad 

bransch, eller upplever stora krav på legitimitet från samhället, vilket knyter an till studiens 

syfte.  

 

Initialt i jämförelsen av de båda fallföretagen kunde vi finna en tydlig likhet organisationerna 

emellan, i organisationerna användning av neutraliseringsteknikerna, är förekomsten av 

tekniken förnekande av ansvar. Båda företagen använder försvarsmekanismen att skjuta över 
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ansvaret för den inträffade krisen på andra aktörer eller på omständigheterna. I Findus fall är 

det oerhört tydligt att organisationen söker skjuta över ansvaret för hästköttsskandalen på den 

franska köttleverantören Comigel. Även om det i själva verket var så att Comigel är skyldiga 

till hela skandalen, väljer Findus att tydligt hålla sig borta från ansvarstagande helt och hållet i 

situationen. Här lägger vi ingen vikt vid huruvida Findus är skyldiga eller inte i den 

uppdagade skandalen, men i upplever det intressant att studera hur Findus tar ställning i de 

mediala sammanhangen. Att inte lyfta fram brister, så som organisationens bristande kontroll 

i produktionsledet, ser vi tecken på att organisationen gör sitt yttersta för att upprätthålla 

legitimiteten mot samhället i sina uttalanden. Istället lyfts leverantören fram som en 

brottsling, medan Findus själva upptäckt problemet, genom sina tester och agerat för 

organisationens, branschens och konsumenternas bästa. I Saabs krishantering ser vi främst 

tekniken tas i uttryck i organisationens sätt att hantera den kritik som riktats mot Hivex-

projektet. Saab väljer att ta ställning och frånsäga sig ansvar, genom att hävda att 

organisationen blivit tvungna att agera och engagera sig i projektet, på grund av en vädjan 

från organisationens kund.  

 

Båda fallföretagen stod inför utredningar när kriserna uppdagades, men ingen av 

organisationerna dömdes i rätten. Det viktiga för oss i vår studie av hur organisationerna var 

dock inte att studera huruvida organisationerna var skyldiga eller ej, utan hur de försvarar sig 

mot anklagelser och hanterar krisen i media. Att studera hur organisationerna söker förneka 

bevis, blev således ett sätt att kunna se hur organisationerna direkt tagit ställning när 

anklagelser riktats mot dem. I Saabs fall var det särskilt tydligt, där organisationen likt 

förnekande av ansvar skjuter ifrån sig ansvaret genom att hävda att de bevis som tagits fram 

av bland annat Kalla Fakta på TV4 inte stämmer. Saab framhäver att de varit transparenta i 

utredningen och hävdar att det inte finns några bevis för att organisationen skulle kunna fällas 

för något olagligt. I Findus fall var neutraliseringstekniken förnekande av bevis inte alls lika 

vanligt förekommande som i fallet med Saab. Det enda Findus framhäver är det faktum att 

aktörerna upplever att organisationen blivit orättvist behandlade av media, på grund av att de 

inte varit skyldiga i ärendet. Det kan ses som tydligare i Findus fall än i Saab, att 

organisationen söker framhäva det goda arbetet med att lösa en kris som drabbat hela 

branschen, snarare än att hävda att bevisen är falska. Varför det är tydligare i Findus fall 

jämfört med Saabs fall kan bero på att genom att framhäva det goda beteendet försöker de 

visa på hur de verkar inom ramarna för det sociala kontraktet, för att på så vis återvinna 

samhällets syn på dem som en acceptabel spelare (Brown & Deegan 1998, Pittroff, 2014). 

 

Skillnaden i användning av den här tekniken kan även förklaras av att Saab, med sin 

stigmatiserade vardag oftare hamnar i liknande situationer, trots att de inte gjort något fel, 

beroende på den högre fallhöjden i och med stigmatiseringen (Sandström, 2012). Dessutom så 

handlar de affärer Saab gör vid försäljning av Jas Gripen om oerhört stora summor pengar. 

Pengar i kombination med att det rör sig om vapenförsäljning gör att medias blickar allt som 

oftast riktas mot Saab, vilket skulle kunna tänka förklara deras ihärdiga förnekande av bevisen 

som läggs fram.  

 



60 
 

En tydlig likhet i de båda fallen vi studerat, hittade vi i organisationernas användning av 

neutraliseringstekniken fördömande av fördömaren. Båda organisationerna använder tekniken 

på ett tydligt sätt i hanteringen av de anklagelser som riktats mot organisationerna. I båda 

fallen söker fallföretagen, likt i förnekande av bevis, att hävda att oproportionerligt stor skuld 

har riktats mot organisationen snarare än till andra aktörer eller omständigheter. Ett tydligt 

fokus på transparens existerar hos båda organisationerna, där de visat på delaktighet i 

utredningen. Findus lyfter fram medias vinkling av skandalen som något som i allra högsta 

grad rör Findus som organisation, vilket Findus talespersoner anser vara felaktigt. Aktörerna 

framhäver organisationens goda arbete i att avslöja en skandal som rör hela branschen som 

det viktiga, medan leverantörerna bör stå för den skuld som media riktar. Även i Saabs fall 

anser talespersonerna organisationen vara felaktigt anklagat av media och lyfter 

organisationens agerande som något befogat i situationen. Likheten kan där finnas i att båda 

organisationerna som studerats söker skifta fokus från sin egen skyldighet, till att 

organisationerna är oskyldigt anklagade och agerat utefter vad som kan förväntas, vilket då 

inte verkar påverkas av vare sig legitimitet eller stigmatisering.  

 

I organisationernas användning av neutraliseringstekniken förnekande av skada, kunde vi 

utläsa tydliga skillnader i användningen, samt i hur vanligt förekommande tekniken varit. I 

fallet med Saab gjorde sig tekniken tydlig i att aktörerna söker skifta fokus från den skada 

som Hivex-projektet medfört samt att skolprojektet fallerade, till att Saab bidragit till att det 

sydafrikanska folket fått en bättre vardag. I Findus fall var tekniken inte lika vanligt 

förekommande, utan förekom endast i ett uttalande. Här lyfte talespersonen fram argumentet 

att produkterna som kunde innehålla hästkött inte dragits in från konsumenterna, på grund av 

att de inte medförde någon hälsofara. Således lyfter aktören fokus från att kunderna fått 

felaktiga produkter, till att det åtminstone inte utsattes för någon fara av att ha köpt och ätit 

produkten. Skillnaden vi kan tyda mellan organisationerna är således att Saab lyfter fram det 

positiva projektet medbringat, medan Findus i detta fall söker lugna konsumenterna att de inte 

utsatts för någon fara.  

 

Tekniken för allas bästa togs i uttryck i båda fallen, där likheter kan finnas i 

organisationernas sätt att framhäva det goda arbetet som utförts. Saab lyfter stoltheten för det 

mervärde som skapats i Sydafrika som en viktig punkt. Aktörerna framhäver att 

organisationen har en viktig roll i Sydafrika, genom att de bidragit till nationella projekt för 

det inhemska folkets välmående och utveckling. Findus lyfter, likt Saab, sitt goda arbete som 

ett sätt att kunna studeras som oskyldigt. Återigen riktas fokus mot leverantörernas felaktiga 

handlande, genom att lyfta att Findus gjort allt i sin makt för att rädda upp den kris som 

uppstått för hela branschen. De aktioner som genomförts har således, enligt Findus, gjorts för 

allas bästa. Det finns således likheter i att de båda organisationerna söker lyfta fram det goda 

beteendet och att arbetet gjorts för allas bästa, som en försvarsmekanism mot den kritik som 

riktats. Det som skiljer användningen åt i de båda fallen, kan utläsas i att Saab återigen väger 

upp det negativa med att organisationen gjort vad som kunde förväntas i situationen. Findus 

gör på samma sätt, men riktar ett tydligare fokus även här mot leverantörerna som begått 

misstaget. 
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Neutraliseringsteknikerna uttryckande av rättigheter och skydda de svaga, kunde endast 

utläsas i studerandet av Saabs mutskandal. Detta kan rimligtvis bero på att Saab som 

stigmatiserad organisation verkar i en känslig omvärld, då det dels handlar om stora summor 

pengar, vapen och ett land som varit förtryckt sedan länge. Detta medför att de behöver ta 

ställning kring vilka rättigheter de har att agera i situationen. Organisationen har även ett stort 

antal intressenter, vars önskemål och krav lyfts fram som ett argument för att organisationen 

skulle gå in i projekten. Att organisationen söker skydda de svaga kan tänkas bero på att de 

deltagit i ett projekt som ämnat hjälpa en ekonomiskt svag och HIV-drabbad grupp 

människor. I och med stigmatiseringen som nämndes så behöver de försvara sina aktioner utåt 

sett, för att inte framstå som en hemsk organisation som tar vinning av människor i ett land 

med hög procent sjuka. Findus som tillverkar färdigmat, drabbade en tydligare målgrupp som 

inte på samma sätt kan ses som svaga i samhället. Därmed behövde inte organisationen gå ut 

och skydda inblandade aktörer på samma sätt för att söka reparera sin legitimitet.   

 

Påstådd rationalitet var en vanligt förekommande neutraliseringsteknik i båda fallen, vilket 

kan bero på organisationernas behov att försvara sina de ageranden som utförts i kriserna. 

Skillnaden vi kan finna är i organisationernas sätt att lyfta fram det rationella agerandet. Saab 

hävdar att den kritiserade situationen kan studeras på olika sätt och att organisationen i 

stunden agerat rätt, även om utfallet inte blev som förväntat. Findus å andra sidan, framhäver 

den transparens organisationen uppvisat samt återigen det kvalitetsarbete som genomförts, 

som ett sätt att framhäva en rationalitet i organisationens agerande i krisen. Detta beteende går 

att återse i hur legitima organisationer måste förhålla sig till den institutionella ansatsen i 

legitimitet, det vill säga hur de tvingas anpassa sig till den kulturella miljö omkring dem 

vilken innebär vissa krav hur de beter sig (Massey, 2001). Findus kan inte stänga igen locket 

och inte säga någonting, det måste helt enkelt försöka anpassa sig till de krav som finns på 

dem i och med den relation till samhället de har, där deras försök att påvisa sitt rationella 

beteende i och med deras kvalitetsarbete.  

 

Slutligen använder sig båda organisationerna av neutraliseringstekniken vågskålen, vilken tas 

i uttryck i organisationernas framhävande av gott beteende, innan krisen, under krisen och 

efter krisen. Just tidsaspekten i framhävandet av det goda beteendet är det som skiljer 

organisationerna åt. Saab framhäver ett gott beteende innan krisen genom att lyfta 

organisationen historiskt arbetat för att skydda Sveriges demokrati samt bidragit till 

utbildning i Sydafrika, som ett sätt att väga upp negativa händelser som skett därefter. Findus 

lyfter istället främst det goda arbetet som skett under och efter krisen, i form av kvalitetstester 

och att organisationen avslutat allt samarbete med de felande leverantörerna. Här upplever vi 

att anledningen till att fallföretagen använder tekniken på olika sätt, kan bero på de 

förutsättningar organisationerna har i relationen till samhället. Saab som en stigmatiserad 

organisation kan tänkas framhäva tidigare goda gärningar, som ett sätt att förmildra den 

kritiska bild av organisationen som blivit än mer signifikant efter krisen. Findus upplever vi 

istället framhäva det tidigare och även det pågående goda arbetet, som ett sätt att minska det 

legitimitetsgap som uppstått och påvisa att organisationen gör allt i sin makt för att göra såväl 

intressenter som hela branschen nöjd. Således söker organisationen framstå som en hjälte i 

lösningen av ett branschproblem. 
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Som matriserna vi presenterat visar kunde vi urskilja aggregerade dimensioner för de båda 

fallföretagen, vilka påvisar mönster i organisationernas användning av 

neutraliseringstekniker. För Findus utgjordes dessa av Förneka involvering och Framhäva 

gott beteende, medan de i Saab utgjordes av Felaktigt anklagade, Försvar genom 

öppenhet/ovisshet samt Skapat värde. Genom att studera hur organisationerna använt sig av 

de olika neutraliseringsteknikerna, kunde vi utläsa likheter och skillnader i dessa dimensioner 

organisationerna emellan. Saab är tydliga med att hävda sig vara felaktigt anklagade, samt att 

organisationen varit öppen och tydligt i granskningen av den uppdagade skandalen. Även om 

Findus i flera fall också hävdar sig vara felaktigt anklagade, blir det än tydligare att 

organisationen söker rikta fokus mot leverantören, som de anser vara den verkliga boven. 

Saab riktar således fokus mot kritikerna, genom att framhäva oskyldigheten, medan Findus 

riktar fokus mot leverantörerna i störst utsträckning. Det kan tolkas som att Findus i krisen 

hade en tydligare part att skylla på och rikta fokus mot, medan Saab endast söker skjuta ifrån 

sig ansvaret på grund av omständigheter och felriktad kritik av media. I övrigt kunde vi tyda 

aggregerade dimensioner som liknar varandra i de båda fallen, i Saabs sätt att framhäva att 

organisationen skapat värde i Sydafrika samt i Findus genom att organisationen är tydlig med 

att framhäva det goda kvalitetsarbetet som genomförts. Detta framhävande av gott beteende 

var mycket vanligt förekommande i båda fallen och kan ses som ett tydligt försvar från 

talespersonerna för att sätta sin organisation i en bättre dager, efter det att den kritiserats.  

 

Vi kan tyda att Findus genom flera av sina mediala uttalanden söker bibehålla den legitimitet 

som organisationen tidigare haft, i relationen till samhället. Som Mäkelä och Näsi (2010) 

hävdar, behöver organisationer ständigt anpassa sig efter samhällets skiftande förväntningar, 

vilket också blir tydlig i sättet Findus tar sig an krisen med ett tydligt kvalitetsarbete. 

Framhävandet av kvalitetsarbetet blir således ett sätt att påvisa att organisationen söker rätta 

till en problematisk situation. Att uttala sig i media kan som Massey (2001) poängterar, bli ett 

sätt för organisationen att upprätthålla legitimiteten vilket vi också kan tyda i Findus 

användning av neutraliseringstekniker, genom att organisationen ber om ursäkt till sina 

konsumenter samtidigt som ett fokus läggs på att påvisa att köttleverantören är den verkligt 

skyldige i ärendet. För Saab, som istället agerar inom en stigmatiserad tillvaro, kan vi istället 

se tecken på att användningen av neutraliseringstekniker kan upplevas ske utefter de 

förutsättningar organisationen har i relationen till samhället. Oavsett om Saab är en aktör med 

lång tradition av att exportera vapen och anses som en acceptabel organisation av delar av 

samhället, kan vi se tecken på en viss upplevd stigmatisering i Saabs uttalanden. Genom att 

samtliga aktörer står bakom att Saab bland annat skapat värde i Sydafrika och inte agerat 

felaktigt i situationen, kan vi tyda en sammanhållning inom organisationen. Som Kreiner et al. 

(2006) framhäver, är just en stark sammanhållning inom stigmatiserade organisationer vanligt 

på grund av en upplevd oss mot dem-känsla, vilket också framgår i Saabs användning av 

neutraliseringsteknikerna.  
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7. Meningsskapande 

I detta andra teorikapitel i studien presenteras det slutgiltiga perspektivet som antagits i 

studien, nämligen meningsskapande. Kapitlet inleds med en ingång till valet av detta 

perspektiv (7.1), för att sedan presentera vad meningsskapande innebär för denna studie och 

vad som kommer att vara i fokus (7.2), inför nästa del, analys nummer två.  

7.1 Introduktion till meningsskapande  

Vi har såhär långt i studien konstaterat att användningen av neutraliseringstekniker existerar i 

båda fallföretagen, Saab och Findus utifrån de talespersoner som har studerats. Uppenbarligen 

finns det ett stort behov av att försvara sig, eller förklara det inträffandet för att på något vis 

rättfärdiga det som inträffat i respektive kris, oavsett om organisationen är smutsig eller 

legitim. Än så länge har denna uppsats fokuserat på vad organisationerna säger och hur de 

säger det, vilket har skett via användningen av neutraliseringstekniker. Beroende på vilka 

glasögon vi tar på oss kan vi se dessa resultat på olika sätt. Som vår forskningsfråga antyder 

är vi intresserade av att se hur neutraliseringstekniker kan vara uttryck för organisationernas 

talespersoner att skapa mening i de osäkra situationerna som kriserna medför. Vi anser 

meningsskapande vara ett givande perspektiv i sammanhanget och det är på många sätt 

närbesläktat med att använda språket som ett förklarande och försvarande verktyg, vilket 

motiverar valet av detta perspektiv. Eftersom vi är intresserade av hur organisationerna gör 

när de skapar mening, i form av de företagsrepresentanters uttalanden vi studerat, har det fört 

in oss på Maitlis och Sonensheins (2010) tre imperativ, som används som utgångspunkt för att 

se hur Findus och Saab skapar mening i respektive kris. Dessa imperativ har valts ut på grund 

av dess enkelhet i den mening att det är processer som förekommer dagligen, men förklarar 

beteenden ur ett meningsskapande perspektiv. För att förstå hur dessa fungerar börjar vi dock 

med att presentera hur vi ser på meningsskapande i studien, när det förekommer och under 

vilka omständigheter det är extra viktigt. Citatet nedan har valts för att det ger en enkel och 

målande bild som kan vara bra att ha i åtanke i vidare läsning av detta kapitel. 

“Sensemaking is a way station on the road to a consensually constructed,  

coordinated system of action” (Taylor and van Every 2000, p.275; 

Weick, Sutcliffe and Obstfeldt 2005). 

7.2 Vad innebär meningsskapande?  

Meningsskapande är som tydligast att urskilja när personer står inför händelser, frågor eller 

handlingar som är förvirrande eller överraskande på något sätt (Maitlis, 2005). Att skapa 

mening är en process av att skapa sociala konstruktioner, vilket sker när något inträffar som 

avviker från det dagliga flödet av ”vanliga” aktiviteter som pågår hela tiden. Denna förklaring 

känns igen, och stämmer väl överens med den tidigare nämnda definitionen av vad en kris är, 

utifrån de kriterier Pearson och Clair (1998) tagit fram. I och med detta känns det naturligt att 

anta att när en kris uppstår, som i fallen med de två fallföretagen i denna studie, skapas också 

tillfälle för meningsskapande att uppstå, vilket även är något Maitlis och Sonenshein (2010) 

identifierat. Med detta motiverar vi varför vi anser det vara intressant att studera 
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meningsskapande tillsammans med hur de valda fallföretagen uttalar sig vid en kris, som ett 

bakomliggande perspektiv till varför organisationerna agerar som de gör.  

 

Grundidén med meningsskapande är, som Weick et al. (2005) uttrycker det, att verkligheten 

är något som ständigt pågår, där bilden av verkligheten framträder genom att människor 

skapar efterkonstruerade bilder av det som sker. Även om detta meningsskapande sker 

konstant, är det först vid händelser som bryter av det normala flödet som meningsskapande 

tas tydligt i uttryck och blir lättast att tyda, då det bryter av de vardagliga aktiviteterna. I just 

dynamiska och turbulenta kontexter är att skapa mening extra kritiskt för att det där finns ett 

stort behov av att skapa och bibehålla samstämmighet, vilket också är extra viktigt men också 

väldigt utmanande på grund av omständigheterna (Weick et al., 2005). Denna syn, där 

meningsskapandet främst kan åskådliggöras i specifika oväntade händelser, blir ytterst aktuell 

för oss att anta, då vi undersöker hur de personer som uttalar sig för organisationernas rökning 

använder neutraliseringstekniker som ett sätt att skapa mening i den kris de genomgått.  

 

I förståelsen av vad meningsskapande är och handlar om är en viktig del hur människor i 

efterhand utvecklar bilder över vad som skett, som rationaliserar hur han eller hon har agerat i 

de situationer som uppstår i de situationer hon ställs inför (Maitlis & Sonenshein, 2010). 

Utvecklingen av denna efterkonstruerade bild av verkligheten sker genom att individen sätter 

samman ledtrådar från omgivningen, och tolkar dessa ledtrådar utifrån den verklighetsbild 

han eller hon har. Med detta sagt handlar meningsskapande om att knyta samman ledtrådar 

och ramar, för att skapa en förståelse för vad det är som pågår (Maitlis & Sonenshein, 2010), 

och koppla samman det med existerande kunskap och erfarenhet (Weick, 1995; Heide et al, 

2005; Von Platen, 2006).  

 

Ett sätt att se på meningsskapande är att se det som en uppsättning diskursiva verktyg, som 

används för att tolka och skapa sig en bild av sin omvärld. Med diskursiva verktyg menas sätt 

att använda vårt tal och språk för att sätta samman helheter av sammanhängande uttryck, 

utsagor och begrepp (Nationalencyklopedin, 2015-04-20), där språket är ingången till vår 

verklighet. Språket ses som summan av de funktioner som skapar, upprätthåller och utgör 

skapande av begrepp och förståelse, vilket gör språket till den avgörande instansen för att 

människor ska fungera i en samvaro tillsammans (Psykologiguiden, 2015-04-20). Med synen 

att meningsskapande är en verktygslåda av diskursiva verktyg, där språket är det centrala, 

motiverar även det valet till att undersöka hur de valda fallföretagen argumenterar och uttalar 

sig vid kriser som triggat igång meningsskapandet. I och med fokuseringen av hur de 

använder sig av neutraliseringstekniker har vi en mall för hur de uttalar sig, och på vilket sätt 

de gör det. Språkbruket blir mycket centralt och avgörande för hur de studerade 

företagsaktörerna som representanter för respektive organisation väljer att tala till en omvärld 

och för att skapa och tolka en verklighet av vad som skett i kriserna. Som tidigare nämnt vid 

krishantering är vad som sägs av stor vikt och hur det sägs utåt till intressenter av någon form, 

för att minska den negativa påverkan krisen kan tänkas ha. Massey (2001) menar att detta ofta 

tar sig form av skapandet av olika språkliga verktyg, som används när något utsätts för 

utvärdering av något slag vilket är fallet för Findus och Saab i deras respektive fall.  
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En viktig syn inom meningsskapande, eller mer specifikt organisatorisk meningsskapande, för 

den här studien är att det ses som en socialt konstruerad process (Maitlis, 2005). Detta är en 

viktig faktor i förståelsen för användandet av neutraliseringstekniker som verktyg för att 

förklara det som inträffat vid en kris för våra fallföretag. Detta då det handlar om hur olika 

personer uttalar sig för respektive organisations räkning, för att skapa en gemensam och 

sammanhållen bild av organisationen där det negativa som inträffat förklaras eller rättfärdigas 

och förhoppningsvis gör att bilden som de försöker förmedla blir positiv och meningsfull.  

 

7.2.1 Imperativ som verktyg för att skapa mening  

Nu när vi har konstaterat hur denna studie tolkar begreppet meningsskapande samt när det 

sker som tydligast, är det dags att gå in på de tre imperativ som kommer ligga till grund för 

hur vi studerar organisationernas sätt att skapa mening, i form av de företagsrepresentanter 

som uttalar sig kring kriserna. Valet av att utgå från imperativ i vår analys av hur Findus och 

Saabs talespersoner skapar mening i kriser grundar sig i det som Weick (1995) och Maitlis 

(2005) diskuterar, att även om meningsskapande är en social process är det lätt att teoretisera 

och analysera det på individnivå, och glömma bort vikten av de sociala processerna. Genom 

att använda oss av imperativen, som är verktyg för att skapa uppfattningar som delas av 

organisationsmedlemmar kan vi analysera hur Findus och Saab gör för att på 

organisationsnivå skapa mening i det som inträffat, via de talespersoner som vi analyserat. De 

tre valda imperativen är bara några få i den uppsjö av meningsskapande-teorier och perspektiv 

som existerar, men vi anser dem vara lämpliga som grund för att se varför organisationerna 

uttalar sig som de gör, och hur dessa uttalanden kan skapa mening, genom att fungera som 

bidragande till att skapa en bild av verkligheten som är fördelaktig för organisationen och 

således gör att organisationen uppfattas som meningsfull, trots det negativa som inträffat i och 

med uppstådd kris. Förekomsten av imperativen och dess inverkan på meningsskapandet hos 

företagsrepresentanterna kan i sin tur ses som att lägga en grund för meningsskapandet som 

sedan skulle kunna bidra till att sprida och skapa en gemensam och sammanhållen bild av 

organisationen som meningsfull vidare till organisationens medlemmar. 

 

Det pågår dock en debatt där vissa forskare menar att det är omöjligt att skapa helt delade 

uppfattningar inom en organisation, då den består av individer med unika drag. Denna uppsats 

väljer dock att följa Maitlis och Sonensheins (2010) spår, med utgångspunkt i Weicks (1988) 

idéer, och fokusera på att vissa typer av delade meningar är viktiga för organisationen och kan 

bidra både positivt och negativt till meningsskapandet, beroende på hur dessa hanteras. De tre 

meningsskapande imperativen som utgör stöd för vår analys är sprungna ur Maitlis och 

Sonenshein (2010) och innefattas av: Hängivenhet, Identitet och Förväntningar.  

 

Hängivenhet: Detta första imperativ fungerar som en grund i att skapa mening, vilket beror 

på att människor ofta generar förklaringar i efterhand för att rättfärdiga och motivera 

handlingar som de har begått (Weick, 1995). Genom att hänge sig till något skapar 

företagsrepresentanterna förutsättning för att förmedla den hängivelsen vidare till 

medlemmarna som då kan dela uppfattningen om att vara hängiven tillsammans, och då skapa 

i nästa steg skapa mening tillsammans. Det finns både positiva och negativa sidor med 
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hängivenhet för organisationers meningsskapande. Å ena sidan har hängivenhet potential att 

bilda hjälpsamma delade bilder på situationer där osäkerhet och tvetydighet finns. Å andra 

sidan kan hängivenhet skapa farliga “döda vinklar” (Weick 1988). Ett exempel där 

hängivenhet fungerar som en resurskälla till att skapa mening i en organisation som är i en 

kris, eller har genomgått en kris är när ledningen söker använda krisen till något positivt, och 

ser det som en chans till att förnya organisationen, vilket Seeger och Ulmer (2002) och 

Christianson et al., (2009) studerat. Genom att göra detta bidrar ledningen till att skapa 

sammanhållning i gruppen av medlemmar i organisationen, som kan förenas kring bilden av 

att krisen trots allt för något bra med sig och på så sätt skapar de mening tillsammans. Att 

hålla sig till en och samma plan, även om det är en felaktig plan är en viktig grund till att 

skapa mening tillsammans, för att behålla känslan av en sammanhållen organisation och 

undvika osäkerhet och panik.  

 

Ett förvisso ganska extremt exempel, men som kan användas för att förtydliga vad som menas 

med döda vinklar, där hängivenhet verkar negativt för meningsskapandet kan hämtas ur 

Weicks (1988) artikel om katastrofen i Bhopal i Indien. Där skedde ett gasutsläpp på grund av 

att vatten kom in i en tank innehållandes ett farligt ämne som i kontakt med vatten bildade 

giftgas, vilket dödade tusentals människor. Weick undersöker hur kriser kan tydliggöra 

meningsskapandet hos människor och utgår från detta fall. På grund av att det fanns ett starkt 

åtagande hos arbetarna för sekretess i Bhopal, det vill säga att undvika att larma människor 

om vad som höll på att hända, och på grund av konkurrensfördelar, skapades en farlig död 

vinkel. Denna döda vinkel inkluderades bland annat av att det fanns en stark motvilja att 

larma när arbetarna började ana vad som höll på att hända, som sedermera ledde till att 

katastrofen var ett faktum (Weick, 1988). På grund av att sekretessen var så djupt rotad i 

organisationen blev det till en allvarlig nackdel att medarbetarna var så hängivna till 

organisationen.  

 

Identitet: Är den andra typen av meningsbildande resurs som bidrar till att skapa mening hos 

de personer som uttalar sig för organisationernas räkning, denna studie valt att fokusera på. 

Detta imperativ är mer accepterat som kritiskt för meningsskapande av forskare inom området 

än den tidigare nämnda hängivenhet (Maitlis & Sonenshein, 2010). Identitet ses ofta som det 

som är kärnan, distinkt och bestående hos en organisation. Från ett meningsskapande 

perspektiv formar identiteten, vem vi är, hur vi tillämpar och tolkar, vilket i sin tur påverkar 

hur utomstående tror att organisationen är och hur de behandlar och ser på organisationens 

jag. Detta i sin tur, stabiliserar eller destabiliserar organisationens identitet (Albert & 

Whetten, 1985).  

 

Vikten av identitet i meningsskapande framkommer speciellt när identiteten är hotad, vilket 

kan vara fallet i en kris. Eftersom organisationer då kan förlora delar av sin identitet vid en 

kris och de som identifierar sig med organisationen kan uppleva att de förlorat en del av sitt 

organisatoriska jag. Oavsett hur allvarlig en kris är och i vilken utsträckning den hotar 

organisationen är delad identitet en nyckelingrediens i meningsskapande. Därmed blir 

meningsskapande aktiviteter en sätt att återskapa eller förnya organisationens identitet. Vid 

vår studie av kriser, blir identitet en viktig aspekt att studera då båda fallföretagen i stor 
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utsträckning kritiserades i media, vilket kan ha bidragit till att förändra omvärldens syn på 

organisationen, åtminstone tillfälligt. Identitet är något som är socialt konstruerat inom 

organisationer, vilket gör att ledares och andra tydligt framträdande individers identiteter 

spelar in i hur övriga medlemmars organisatoriska identiteter ser ut (Maitlis & Sonenshein, 

2010). Därmed blir det av värde att studera hur de personer vi valt från respektive 

organisation då de innehar någon form av ledarroll eller tydligt framträdande som 

organisationernas ansikten utåt uttalar sig i media, som ett sätt att skapa värde och bidra till att 

upprätthålla organisationens identitet genom att uttala sig för organisationens bästa. 

 

Förväntningar: Är det tredje och sista imperativet i meningsskapandet vi valt att knyta an till 

vår studie. Förväntningar är sammankopplade med ledtrådar om omvärlden för att skapa 

mening hos oss. Efter att ledtrådar från omvärlden blivit sammankopplade med de 

förväntningar en person har, filtrerar han eller hon sedan de efterföljande ledtrådarna mot den 

nyss skapade meningen. Sedan används filtreringen som en mall för att själv bygga upp 

förtroende för att en situation eller händelse är på ett visst sätt (Maitlis & Sonenshein, 2010). 

Ett sätt att se eller tolka förväntningar är att se dem som en intern karta hos en person över 

olika rimliga scenarion. Kartan innehåller då påståenden som “om det där hade hänt” eller 

“om inte…” och kallas därför för orsakskarta för att den innehåller orsaker som leder till olika 

handlingar. Det är dessa som sedan ligger till grund för framtida förväntningar över 

handlingar (Weick, 1988). Genom de förväntningar vi har bygger vi då upp bilder av hur 

något ska vara, beroende på de orsakskartor vi bär med oss. 

 

Likväl som att de två tidigare faktorerna för att skapa ett meningsskapande som kan delas 

vidare, har förväntningar både positiva och mindre positiva effekter på meningsskapandet. Att 

skapa för höga förväntningar kan leda till att överskatta sin egen förmåga, och tro för mycket 

att en situation är enkelt lösningsbar då den erfarenhet som individen bär med sig har format 

förväntningarna till att tro det. Vid organisatorisk kris, kan ledare skapa förväntningar för hur 

organisationen ska agera, i samarbete med sina anställda. Vilka förväntningar ledare och 

anställda haft innan krisen uppstod, kan spela in i hur krisen upplevs (Maitlis & Sonenshein, 

2010). 
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8. Analys 2 - Hur skapar organisationerna mening?   

I denna avslutande del av de två analyskapitlen analyseras hur de två fallföretagen skapar 

mening i de kriser som uppstått. Inledningsvis presenteras Findus och deras 

meningsskapande (8.1), därefter Saab och deras meningsskapande (8.3) samt en avslutande 

del som jämför likheter och skillnader i organisationernas meningsskapande (8.4).  

 

För att kunna analysera organisationernas meningsskapande tar vi utgångspunkt i de 

aggregerade dimensionerna som framkom ur de båda matriserna för Findus och Saab i kapitel 

5. Detta görs för att de aggregerade dimensionerna svarar för en mer abstrakt nivå av de 

uttalanden som kopplades samman med användningen av de neutraliseringstekniker som 

förekom i de båda organisationerna. Genom att anta en abstrakt nivå i detta kapitel finner vi 

att analysen ökar i styrka då användningen av neutraliseringstekniker studeras på detaljerad 

nivå i del ett, för att sedan diskutera meningsskapandet utifrån de uttalanden som förekom på 

en abstrakt nivå. Utifrån de aggregerade dimensionerna tolkas organisationernas 

meningsskapande till störst del utifrån de imperativ från Maitlis och Sonenshein (2010) som 

presenterades i kapitel 7, då vi ser dessa som värdefulla för att förstå och beskriva hur 

meningsskapandet ser ut, och varför det ter sig som det gör för respektive organisation och 

dess representanter i form av talespersonerna. Detta för att kunna besvara studiens 

forskningsfråga, samt diskutera om det finns några skillnader i meningsskapandet, beroende 

på de bakgrundsfaktorer som råder, upplevd legitimitet eller stigmatisering.  

 

I analysen nedan kommer vi att benämna de representanters uttalanden som studerats för 

Findus räkning för ”Findus”, och för Saabs räkning ”Saab”. Detta då de uttalanden som vi 

fann för organisationerna, utifrån olika talespersoner, har samlats under aggregerade 

dimensioner. Genom att slå samman de uttalanden som vi fann hos Findus respektive Saab i 

breda kategorier där uttalanden med gemensamma drag har slagits samman, får analysen en 

styrka i att denna del 2 undersöker organisationernas uttalanden som uttryck för att skapa 

mening, på en mer abstrakt nivå gentemot att endast analysera citaten personerna var för sig. 

 

8.1 Hur skapar Findus mening? 

Findus visar upp många sätt där de söker skapa mening i den situation som råder, utifrån 

deras uttalanden som identifierats. De aggregerade dimensionerna hos Findus är: Förneka 

involvering och framhäva gott beteende.  

 

Hängivenhet: I den aggregerade dimensionen framhäva gott beteende framkommer hur 

Findus återupprepande menar att de har agerat på ett föredömligt sätt, vilket vi ser som ett 

uttryck för att skapa mening. Genom att framhäva sitt goda beteende ser vi hur Findus hänger 

sig till denna positiva bild av vad som hänt. En bild som de skapar för att rättfärdiga och 

försvara sig i vad som hänt. Genom att hänge sig till detta skapar Fidus förutsättning för att 

förmedla den hängivelsen vidare (i ett nästa steg som dock inte analyseras här) till 

medlemmarna som då kan dela den uppfattningen om att Findus har agerat rätt tillsammans, 
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vilket skulle kunna bidra till att de skapar mening i det som hänt på ett positivt sätt. Här ser vi 

hur exempel på hur mening skapas genom sociala processer (Weick, 1995; Maitlis, 2005), och 

hur Findus skapar förutsättning för att förmedla bilden av organisationen som hängiven och 

hur de agerat på rätt sätt vidare till medlemmarna.  

 

Vidare i dimensionen framhäva gott beteende ser vi hur ledningen inom Findus 

sökte vända krisen som inträffat till något positivt, och såg det som en chans till att förnya 

organisationen som diskuteras av Seeger och Ulmer (2002). Detta då de uttrycker hur deras 

upptäckt av hästköttsincidenten är viktig, och att Findus är stolta över hur de hanterar det som 

skett, samt att organisationen genom detta är med och förbättrar branschen. Återigen kan vi se 

att de genom sina uttalanden strävar efter att skapa mening genom hängivenhet. Det är tydligt 

också hur Findus håller sig till en och samma version av vad som hänt, vilket också det är 

något som är viktigt när det gäller att skapa mening genom hängivenhet (Maitlis & 

Sonenshein, 2010). 

 

Det medför dock inte bara positiva sidor att skapa mening genom hängivenhet, vilket också 

Maitlis & Sonenshein (2010) påpekar. En negativ aspekt vi kan se med Findus ihärdiga 

framhävande av gott beteende är att konsumenterna tycker att de inte tar ansvar över 

situationen, vilket blev tydligt i de konsumentkommentarer som presenterades på hemsidan. 

När Findus framhäver deras goda beteende kan det reta upp konsumenter som tycker Findus 

brister i sin kvalitetshantering, och borde ha kontroll på sina leverantörer. Detta kan istället 

skada meningsskapandet hos Findus när negativa reaktioner möter dem. Ytterligare en negativ 

aspekt med att söka skapa mening genom hängivenhet för Findus, kan vara att genom att 

framhäva sitt goda beteende skapar de en press på sig själva att faktiskt få den bekräftelsen de 

själva försöker skapa från sin omgivning. Uppnår Findus inte den bekräftelsen, kan det tänkas 

vara negativt att skapa mening genom hängivenhet i så stor utsträckning som Findus gör.  

 

Identitet: I båda två av de aggregerade dimensionerna hos Findus, förneka involvering och 

framhäva gott beteende ser vi hur de försöker skapa mening genom att utnyttja sin identitet. 

Det är tydligt i Findus uttalanden hur det som skett är oacceptabelt och det är något nytt för 

Findus att ha hamnat i en sådan situation som skandalen medförde. Findus söker vara ledande 

inom kvalitet, med en ambition att vara “världsledande på hållbar kvalitetsdriven 

livsmedelstillverkning” (Findus, 2015), vilket också präglar organisationens 

meningsskapande genom imperativet identitet. Det är i kvalitet som Findus kärna och 

distinktion ligger och är därmed också så organisationen identifierar sig (Albert & Whetten, 

1985). 

 

Att organisationen genomgick hästköttsskandalen, där synen på produkternas kvalitet 

skadades, genererar således en skadad identitet som skadar meningsskapandet vilket tydligt 

framkom ur de konsumentkommentarer som kom in till Findus. En stor del i Findus identitet 

är just kvalitet, och det är också så organisationen ser sig själva. En problematik skapas då 

den interna bilden Findus har av sin identitet, som Albert och Whetten, (1985) diskuterar inte 

är den bild som samhället har av Findus i och med den inträffande krisen. Att dela en 

gemensam identitet är nyckelaktivitet inom meningsskapande och vikten av den framkommer 
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som tydligast när den är hotad (Maitlis & Sonenshein, 2010). När då Findus brister i sitt 

kvalitetsarbete skapas stora problem för organisationen, och identiteten fungerar inte som ett 

sätt att skapa mening, då den blir starkt ifråga satt. Tvärtom kan det upplevas splittra 

organisationen då kvalitetsproblemen kan göra att medlemmarna har svårt att identifiera sig 

med sin organisation. Ett problem som kan då kan tänkas uppstå är att den identitetsbild som 

talespersonerna skapar genom sina uttalanden krockar med den bild samhället skapar av 

Findus, och det kan bli svårt att enbart dela den positiva bilden vidare till medarbetarna. 

Konsekvensen av detta yttrar sig i de aggregerade dimensionerna förneka involvering och 

framhäva gott beteende där vi ser hur Findus tappert försöker reparera sin identitet igen.  

 

Förväntningar: I aggregerade dimensionen förneka involvering har vi även sett hur denna 

dimension fungerar som ett uttryck för förväntningar som är det sista imperativet vi valt att 

fokusera på gällande Findus meningsskapande. Vi ser det som att den erfarenhet Findus bär 

med sig, där de förväntar sig att omvärlden ska agera i enlighet med den karta de själva 

skapat, går emot hur det faktiska utfallet av handlingarna har blivit. Dels visar det sig i hur 

Findus skapat förväntningar gentemot hur leverantören förväntas agera, där de har litat på 

denne i stor utsträckning att leverera det som Findus efterfrågat, vilket medför att 

förväntningarna blir negativa för meningsskapandet (Maitlis & Sonenshein, 2010). 

Förväntningar, som inte överensstämde med verkligheten, visade sig leda till besvikelse inom 

organisationen och tyvärr bidrar detta då negativt till meningsskapandet och skadar 

organisationen när den som bäst behöver skapa gemensam mening i en turbulent situation 

(Weick et al., 2005). Problematiken med att förväntningar, som diskuteras av Maitlis och 

Sonenshein (2010) kan skada meningsskapandet om tidigare erfarenhet bygger förväntningar 

som raseras har visat sig i Findus fall, enligt den tolkning vi gjort och påverkat deras 

meningsskapande negativt 

 

8.2 Hur skapar Saab mening?  

Även hos Saab ser vi hur deras uttalanden fungerar som uttryck för att skapa mening, vilket 

visar sig nedan. De aggregerade dimensionerna är felaktigt anklagade, försvar genom 

öppenhet/ovisshet samt skapat värde.  

 

Hängivenhet: I den första av de aggregerade dimensionerna, försvar genom 

öppenhet/ovisshet finner vi hur Saabs meningsskapande kan diskuteras utifrån imperativet 

hängivenhet. Dock tolkar vi hur hängivenhet har en mer negativ inverkan på 

meningsskapandet än positiv. Det kan tänkas att hängivenhet som i en förenkling kan ses som 

att vara hängiven till sin organisation och hålla hårt på regler och procedurer bör vara positivt 

och ge förutsättningar för att regler och standarder följs ordentligt. Som Maitlis och 

Sonenshein (2010) diskuterar kan det dock skapa farliga döda vinklar. Exempel på sådana 

demonstrerades genom Weicks (1988) exempel om Bhopal, som visserligen får anses extremt 

i jämförelse med Saabs fall, men ändå bidrar med ett visst värde till diskussionen om 

organisationens meningsskapande. I situationen med Sanip och ägandeskapet över 

dotterbolaget anser vi hur hängivenhet kan fungera som en död vinkel i Saabs fall då 
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ägandeskapet av Sanip låg hos Saab, medan den operationella driften låg hos BAE. Detta 

skapar en brist i kontrollen hos Saab över bolaget, vilket organisationen påverkar genom att 

återkommande mena på att det inte visste något. Oavsett vem det är som är skyldig till 

mutanklagelserna, kan vi konstatera att Saab har fått stora konsekvenser av att genom 

hängivenhet lita på en tredje part och då också skapa en död vinkel som fått skadliga 

konsekvenser på meningsskapandet hos Saab.  

 

Vi argumenterar för att döda vinklar ur den här synvinkeln var skadligt för Saabs 

meningsskapande, likt det som Maitlis & Sonenshein (2010) framhäver. Vi kan dock 

analysera situationen ur en annan synvinkel, nämligen i form av att meningsskapandet har 

gynnats av att en död vinkel uppstod, vilket går emot hur Maitlis och Sonenshein (2010) 

diskuterar döda vinklar i meningsskapandet. Genom att organisationen litade och hängav sig 

till BAE skjuter de också ifrån sig ansvaret i mutanklagelserna, vilket tar sig uttryck i den 

aggregerade dimensionen försvar genom öppenhet/ovisshet. Detta kan tänkas ha positiv effekt 

på meningsskapandet inom organisationen då organisationen gömmer sig bakom att de inte 

hade möjlighet att påverka situationen och att det trots allt har agerat på bästa sätt, och skapar 

på så sätt en positiv bild av situationen vilken Saab hänger sig till, och förmedlar vidare till 

medlemmar inom organisationen. 

 

Gällande den kritik Saab mötte angående forskningssatsningen Hivex i Sydafrika ser vi hur 

skapat värde också är ett uttryck för hur hängivenhet har skapat en död vinkel i 

meningsskapandet. Trots att Hivex mötte hård kritik valde Saab att satsa på projektet och 

försvarar valet med att det är för att hjälpa Sydafrika samt att man aldrig kan blunda för 

forskning även om den är av alternativ karaktär. Saab hänger sig åt kundens önskemål och vill 

leverera vad som önskats, men tyvärr skadar hängivenheten meningsskapandet även i detta 

fall.  

 

Identitet: I alla tre av de aggregerade dimensionerna hos Saab försvar med öppenhet/ovisshet, 

förneka involvering samt skapat värde ser vi hur det framkommer hur Saab använder sig av 

sin identitet för att skapa mening. Genom att studera Saabs uttalanden ser vi tydligt hur Saabs 

identitet verkar vara något de ofta kommer tillbaka till och som påverkar meningsskapandet i 

hög grad, något vi kan ta hjälp av Maitlis & Sonenshein (2010) för att förstå varför. Saab 

återkommer ofta till deras nolltolerans mot mutor och korruption, där de förnekar de bevis 

som läggs fram med att påpeka denna policy och hur viktigt det är för Saab att vara 

transparenta, vilket kan ses som kärnan hos Saab och del av den identitet de vill bli igenkända 

för (Albert & Whetten, 1985).  

 

I dimensionen skapat värde uttrycker de att de som organisation har ett större ansvar för 

landet än att bara leverera sina produkter. Genom att uttrycka sig med sin identitet på det här 

sättet, som då visar på att det är ansvar och att skapa värde som är distinkt för Saab, förmedlar 

de en bild av vad deras identitet faktiskt är. Bilden ämnas sedan spridas till omvärlden som då 

kan se på Saab med de glasögonen och behandla dem därefter (Albert & Whetten, 

1985). Dock är det inte så enkelt att bara genom att förmedla något få omvärlden att uppfatta 

det korrekt. Det är i turbulenta situationer som meningsskapandet blir som viktigast, samtidigt 
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om identiteten framkommer som tydligast när den är hotad (Maitlis & Sonenshein, 2010) 

vilket är fallet i Saabs kris då media ifrågasätter bilden av ett ansvarstagande Saab. Just därför 

kan det tänkas vara extra viktigt för Saab att knyta an till sitt organisatoriska jag, för att inte 

tappa grepp om situationen och även sin sammanhållning, speciellt i en så komplex situation 

som deras där det både är mutaspekten som hotar deras identitet, men också hur satsade 

pengar i ett till synes tveksamt projekt mot HIV påverkade. 

 

Förväntningar: I dimensionen skapat värde uttrycker de sig på sådant sätt att vi ser hur 

imperativet förväntningar påverkar deras meningsskapande, dock inte lika tydligt som hur 

Saab använder sin identitet. Förväntningar framkommer tydligast i Hivex-situationen, där vi 

ser hur trots att organisationen möter kraftig kritik så lyckas Saab gynna meningsskapandet 

genom de förväntningar de har. Här är det viktigt att särskilja imperativen hängivenhet och 

förväntningar åt, eftersom vi konstaterat att hängivenhet verkat negativt för Saabs 

meningsskapande och att förväntningarna varit positiva, ur samma aggregerade dimension 

nämligen skapat värde. Detta kan tänkas vara förvirrande för läsaren, men det beror på 

meningsskapandet ses ur olika vinklar. Hängivenhet handlar om hur Saab förlitade sig på sin 

kund, och ville vara dem till lags, vilket gav negativa bieffekter i form av negativt publicitet. I 

fallet med förväntningar, däremot, ser vi hur den erfarenhet Saab har påverkar hur de 

förväntar sig att utfallet ska bli, då det kan ses som att Saab skapat upp en karta över positiva 

bilder med att vara med och bidra till forskningen, och att det är något som Saab är stolta 

över. Denna situation är ett bra exempel på komplexiteten med meningsskapande som Weick 

(1990) diskuterar, det sociala faktorerna spelar stor roll för vad utfallet blir.  

 

Att skapa upp förväntningar kan ses som att de genom att koppla samman ledtrådar från 

omvärlden tillsammans med den erfarenhet som fanns innan de gick in i projektet, sedan 

används som filter för att studera omvärlden (Heide et al., 2005; Von Platen, 2006).  

Saab argumenterar att det är viktigt att gå in i projekt som trots allt fått stöd av vissa forskare 

och att det i slutändan kanske inte blev så lyckat. Här upplever vi att förväntningarna vägs 

mot utfallet av projektet och i slutändan ändå summerar ett positivt synsätt på utfallet, ur 

Saabs perspektiv. Trots att de hade önskat ett positivt utfall av projektets resultat, så är 

resultatet ändå så pass överensstämmande med de förväntningar Saab hade. Det viktiga är att 

utfallet, trots sitt uteblivna positiva resultat, ändå bidragit med värde för Sydafrika vilket gör 

att Saab summerar förväntningarna som positiva och kan utnyttja dem som en resurs i 

meningsskapandet i krisen. 

 

Just i fallet med Hivex upplever vi det vara viktigt för Saab att övertyga omvärlden att de 

agerat rätt, vilket är förståeligt när det handlar om människors hälsa och liv och inte enbart 

pengar, som i fallet med mutanklagelserna. Det här blir större och får fler dimensioner av 

känslor och tankar om moral och vad som är etiskt försvarbart kopplade till sig, som inte bara 

har att göra med organisationen i stort, utan kanske också blir mer personligt för de 

inblandade. 

8.3 Likheter och skillnader i hur Findus och Saab skapar mening 
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Vi kan konstatera att de aggregerade dimensionerna uppenbarligen fungerat som uttryck för 

meningsskapande hos våra fallföretag. Vad vi nu ämnar göra i denna avslutande del är att 

jämföra Findus och Saab för att se om det finns några likheter i hur de uttalar sig som uttryck 

för meningsskapande och om det finns några skillnader. Detta då deras förutsättningar i viss 

mån kan ses som motpoler. Hudsons (2008) definition av stigma uppkom som ett svar på det 

överberoende som han ansåg fanns av begreppet legitimitet. Är en organisation stigmatiserad 

kan den helt enkelt inte uppnå legitimitet, vilket gör det intressant att se hur dessa 

förutsättningar i relationen till samhället kan påverka våra fallföretag i deras 

meningsskapande då de kan ses som något av motpoler, vilket också knyter an till studiens 

syfte. 

 

Hängivenhet: Det som tydligt gynnar Findus i deras meningsskapande är att uttrycka sig 

genom hängivenhet, vilket ofta återkom i deras aggregerade dimensioner. Genom att vi 

identifierat att organisationen framhäver hur viktig sin egen roll varit i uppdagandet av 

hästsköttsskandalen i Sverige, kan vi tydligt märka hur det är ett uttryck för hängivenhet hos 

Findus. Organisationen återupprepar detta om och om igen i olika sammanhang och söker 

därmed skapa en positiv retroaktiv bild av vad som hänt, för att bidra till att i ett nästa skede 

skapa mening bland organisationens medlemmar, som kan tänkas uppleva splittring på grund 

av det som inträffat. 

 

I Saabs fall har vi också identifierat hur deras uttalanden är uttryck för hängivenhet, men det 

är en stor skillnad i hur imperativet fungerat för meningsskapandet hos organisationerna, där 

vi såg hur imperativet gynnat meningsskapandet hos Findus. I Saabs fall däremot, har 

hängivenhet tyvärr varit negativt för meningsskapandet, och snarare skadat organisationens 

försök att dela en uppfattning till medlemmarna som gynnar dem. Detta främst i och med de 

döda vinklar vi identifierade hos Saab, vilka diskuterades utifrån Weick (1988). Situationen 

Saab är involverad i hade kanske inte ens existerat om det inte vore för den döda vinkel som 

uppstått, det vill säga hur Saab överlät driften av Sanip till BAE men fortsatte att äga bolaget 

och därmed också behöll ansvaret över bolaget. Denna incident kan således ses som ett 

exempel på hur hängivenhet kan ge negativa följder, och i detta fall kan det ses som skadligt 

för Saabs meningsskapande. Detta utan att det skett en tydlig incident med koppling till 

hängivenhet, enligt hur tidigare litteratur diskuterar hängivenhet, där vi främst syftar till 

Weick 1988 och Bhopalkatastrofen och branden i Man Gulch. Som vi antydde i 

inledningskapitlet är detta något vi tror är värdefullt för diskussionen om att skapa mening, 

där vi kan se hängivenhet som skadligt för meningsskapandet i mindre extrema situationer. 

Just ägandefrågan och då också ansvarsfrågan är något som organisationer bör ha i åtanke, 

som inte bara är skadligt för organisationen ur ett kontrollperspektiv, men också som 

resultatet visar ur ett meningsskapandeperspektiv.  

 

Vi finner det intressant att se hur ett och samma imperativ kan fungera som stärkande i att 

finna gemensamma uppfattningar om meningsskapandet i ett fall, vilket är fallet för Findus, 

för att sedan ge motsatt effekt i ett annat fall, som i fallet för Saab. Här kan de olika typerna 

av kriser som studerats spela in, eftersom de handlar om olika händelser. Eftersom 

meningsskapande är extra kritiskt i turbulenta situationer leder det också till att 
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meningsskapandet i sig blir komplext och utmanande på grund av de omständigheter som 

råder (Weick et al., 2005). Är det då en så komplex situation som i Saabs fall, där deras bild 

av verkligheten blir kraftigt hotad av media som påstår sig ha bevis för att en mutskandal har 

skett, är det inte konstigt att meningsskapande genom hängivenhet antar negativ karaktär. 

Med tanke på den stigmatisering som Saab upplever kan det vara så att de döms hårdare av 

den dömande publiken (Sutton & Callahan, 1987). En publik som ser organisationen som 

ansvarslös och utan insyn i sitt eget dotterbolag, men som inte nöjer sig med förklaringen att 

det “var olyckligt” att överlåta driften till BAE, som Bushke uttrycker sig. 

 

Varför Findus ändå lyckats gynnas av att uttrycka sig genom att syfta till hängivenhet kan 

tänkas ha att göra med de förutsättningar de faktiskt har i den här situationen. Det som händer 

i krisen är att leverantören levererar felaktigt kött till Findus, vilket Findus verkligen försöker 

trycka på i deras meningsskapande som vi såg i en av de aggregerade dimensionerna, 

framhäva gott beteende. Genom att trycka på bilden av Findus som en acceptabel organisation 

som uppfyller de krav som följer med det sociala kontraktet ser vi det som att de minskar de 

gap som uppstått till sina medlemmar och återskapa bilden av att Findus ändå är en legitim 

organisation, trots det som hänt (Brown & Deegan 1998, Pittroff, 2014). Denna bild kan 

sedan delas inom organisationen och medlemmarna som kan ta till sig den och på så sätt 

gynnas meningsskapandet.  

 

Även om vi mest fokuserat på att uttrycka sig genom hängivenhet varit positivt för Findus 

meningsskapande ser vi också en problematik i det. Findus förmedlar en hjältebild inom 

organisationen, över hur väl de har hanterat situationen, men om vi tittar utanför 

organisationen kan detta dock skapa problem för Findus, vilket diskuterats tidigare.  

 

Här ser vi likheter mellan Saab och Findus och deras hantering av kriserna, och då främst i 

form av deras intressenter, vilka vi ser som samhället i stort. Trots olika typer av intressenter i 

de båda organisationernas fall finns en gemensam faktor i att de söker en syndabock. De 

struntar i om det är en leverantör eller en samarbetspartner som begått felet och anser att det 

är lika mycket Findus och Saabs ansvar att se till att dessa agerar i enlighet med de riktlinjer 

som satts upp och förväntats följas. För konsumenterna blir leverantörer och 

samarbetspartners “osynliga”, och när då Findus och Saab förnekar ansvar och involvering i 

det som hänt upplever vi det som att de skapar en uppfattning hos dessa intressenter av att de 

bara skjuter ifrån sig ansvaret, vilket bara skadar meningsskapandet hos de båda 

organisationerna. 

 

Identitet: I Saabs fall upplever vi genom de aggregerade dimensionerna att identiteten är det 

som är viktigast för organisationen i sitt meningsskapande. Saab påpekar upprepande gånger 

att de har en nolltoleranspolicy mot mutor och korruption. Just identiteten är viktig för Saab 

och de använder den som argument för att de inte skulle vara inblandade i det som inträffat. 

Traditionen av en lång historia som ett av Sveriges främsta försvarsföretag är också något 

som ligger Saab varmt och hjärtat något som Buskhe tar upp som argument på 

presskonferensen. Det är intressant hur Saab använder sig av sin identitet som en styrka, trots 

att det går att argumentera att identiteten skulle kunna ses som befläckad av stigmatisering. 
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Här är det dock tydligt att graden av stigmatisering skiljer sig åt beroende på den 

utvärderande publiken som Hudson (2008) diskuterar. Den publik som utvärderar ser på 

organisationen på ett sätt, medan den dömande publiken har ett annat synsätt. Tävlingen dem 

sinsemellan avgör då graden av stigmatisering (Hudson, 2008). I ett land som Sverige, där det 

finns en lång tradition av att vara ett vapenexporterande land, är inte stigmatiseringen lika 

utbredd som i andra länder. I andra länder runt om finns inte dessa traditionsband till vapen 

och vapen är inte en lika stor exportkälla. Dessa faktorer väljer Saab att knyta an till i deras 

identitet, och fokuserar på de “positiva bitarna”. Det faktum att exportera vapen innebär död 

och krig är något man blundar för, och gömmer sig lite bakom att kalla sig för ett 

säkerhetsföretag, vilket visserligen inte är en lögn men kanske heller inte hela sanningen. Att 

skydda ett land innebär att människor drabbats, det går inte att förneka.  

 

Men trots att det går att argumentera att vapenstigmatisering inte är lika utbrett i Sverige som 

i andra länder, finns det många vapenmotståndare även här. Exempelvis så är att stoppa den 

svenska vapenexporten en av Miljöpartiets hjärtefrågor, vilket är Sveriges fjärde största 

politiska parti (Riksdagen, 2015-05-17). Ytterligare tecken på att stigmatiseringen påverkar 

Saab och hur de väljer att knyta an så starkt till sin identitet kan vara på grund av det som 

Kreiner et al. (2006) samt Ashforth och Kreiner (2014) diskuterar, att stigmatiserade 

organisationer tenderar att känna tydligare samhörighet mellan medlemmarna än andra 

organisationer. Tack vare den samhörighet som vi upplever finnas inom Saab, vilket vi 

grundar i empirinsamlingen men också våra upplevelser av organisationen som sådant hjälper 

att knyta an till den starka identiteten meningsskapandet i en situation som annars skulle 

kunna vara förödande för organisationen. Trots de positiva aspekterna av stigmatisering för 

Saabs meningsskapande finner vi det ändå intressant att de väljer att knyta an till sin identitet 

för att skapa mening, när det lika väl kan röra upp ännu mer negativa känslor hos samhället 

gällande deras aktioner som inte delar deras gemenskap och samhörighet.  

 

Identiteten är något som också framkommer i Findus meningsskapande, i deras aggregerade 

dimensioner. Men till skillnad mot Saab upplever vi att identitetsanvändandet inte sker lika 

tydligt och utpräglat. Findus pratar ofta om att kvalitet är något som är viktigt för dem, och att 

det som inträffat är oacceptabelt, men vi upplever att trots detta så använder de inte sin 

identitet till att skapa mening i så stor utsträckning som de hade kunnat. I stället för att 

använda identiteten som en styrka och en resurs, används den mer som argument för 

oförståelse till vad som hänt, och det i sin tur bidrar snarare negativt till meningsskapandet.  

 

Anledning till att det skiljer sig i identitetsanvändning mellan våra två fallföretag kan bero på 

Saabs långa tradition, men antagligen är inte detta hela förklaringen. Findus har också en 

gedigen historia av att vara verksamma i Sverige. Vi tror istället att det kan handla om att 

Findus upplever att de har tappat delar av sin identitet i och med den förlust av legitimitet som 

uppstått, som vi tidigare nämnt kan vara en konsekvens av att en kris inträffar. I och med det 

som hänt har samhällets syn på Findus förändrats, åtminstone tillfälligt och delar av samhället 

har också tappat visst förtroende för organisationen, vilket syntes i konsumentkommentarerna 

hos Findus. Problematiken uppstår när de å ena sidan förmedlar hur väl de har agerat i 

situationen, vilket kan ses som att de uppfyller den ena delen av legitimitet som rör att 
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kommunikationen bör anpassas till de intressenter som finns. Å andra sidan så har de inte 

uppfyllt de krav på den institutionella delen av legitimitet som fokuserar på hur beteendet ska 

gå i linje med vad som förväntas av samhället. Här uppstår en krock vilket bidrar till att 

legitimiteten som samhället ger Findus försvagas, vilket skulle kunna förklara att Findus inte 

lyckats använda identiteten som en styrka.  

 

Vad gäller Saab, som inte upplever samma grad av legitimitet i vanliga fall, skapar eventuell 

förlust av den inte lika stora bekymmer i hur de identifierar sig själva. Saab upplever snarare 

stigmatisering, även om det går att argumentera att den inte är lika utbredd i alla delar av 

samhället. Som vi nämnde tidigare är Saab vana vid att ständigt bli ifrågasatta i deras 

verksamhet och Ashforth och Kreiner (2014) argumenterar att organisationer som upplever 

stigmatisering skapar en slags kamp mot de dömande delarna av samhället och dem själva, ett 

slags vi mot dem. Stigmatiserade organisationer är ofta medvetna om att stigma råder, vilket 

kan förklara att Saab så sammanhållet står fast vid sitt organisatoriska jag för att stå enade 

mot den dömande publiken.  

 

Förväntningar: Gällande förväntningar i de aggregerade dimensionerna ser vi inte lika 

tydligt hur detta imperativ bidrar till meningsskapandet hos de båda organisationerna. Detta 

imperativ upplever vi vara det mest icke-påtagliga, som är mest svårt att konkretisera i 

meningsskapandet och kanske kan det förklara varför det är svårt att se hur Findus och Saab i 

sina uttalanden uttrycker sig genom förväntningar för att skapa mening. Vad vi däremot kan 

konstatera är att det verkar vara så att förväntningarna har varit negativt för meningsskapande 

hos båda organisationerna, vilket vi identifierat med en tydlig gemensam faktor, nämligen 

medias involvering. I och med att detta imperativ inte är så konkret och tydligt i hur det 

faktiskt ter sig i meningsskapande, blir denna sista del mer av spekulativ karaktär än tydligt 

förankrad i den empiri som tagits fram. Vi anser dock att det är viktigt att lyfta dessa tankar 

för förståelsen av meningsskapande i form av förväntningar. 

 

Vi har i teoriavsnittet förklarat, med hjälp av Maitlis och Sonenshein (2010) att förväntningar 

ses i den här uppsatsen som verktyg som kopplar samman olika ledtrådar från och om 

omvärlden, med de förväntningar en individ har. Detta resulterar i att en mall skapas för hur 

omvärlden ska tolkas, för att på så sätt skapa mening i situationer där det behövs. Vad vi 

menar då när vi säger att vi ser att förväntningar har visat sig i organisationernas relation eller 

syn på media är att den mall organisationerna har skapat, om hur de ser på verkligheten, inte 

stämmer överens med hur den verklighetsbild av de inträffande situationerna ser ut. De 

erfarenheter eller föreställningar som organisationerna hade på medias handlande stämde helt 

enkelt inte överens med det utfallet som blev, och det blev helt enkelt inte en matchning 

mellan förväntningar och erfarenheter gällande media vilket skapar problem för Findus och 

Saabs meningsskapande.  

 

För Saab är det i Hivex-fallet som förväntningar på media verkar spela mest negativ roll. Här 

är det viktigt för Saab att poängtera att de hade goda intentioner, och att det inte handlar om 

att göra som kunden vill bara för att få igenom affären, vilket är den linje det intervjuande 

mediaorganet SVT antyder. I just Hivex affären kan det vara så att stigmatiseringen de 
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upplever spelar in hur de tolkar in förväntningarna på medias rapportering av det som skett. I 

och med den högre fallhöjden, som Sandström (2012) diskuterar för en stigmatiserad 

organisation blir allt de gör mycket känsligare och retar lättare upp den dömande publiken. I 

fallet med Hivex handlar det om människors hälsa och liv, vilket naturligtvis adderar en grad 

av känslighet i frågan. Den känslomässiga graden i Hivex-projektet kan ha bidragit till att 

förväntningarna på media antagit negativ karaktär. Saab har skapat en bild av sin verklighet, 

där de har haft goda intentioner när de gick in i projektet. När de möts av kritik mot just deras 

intentioner av media, som också rapporterar projektet som nonsens skadas Saabs 

verklighetsbild. Det blir också extra viktigt att påpeka godheten i deras intentioner eftersom 

det så uppenbart är människorna som drabbats av det här projektet. I och med den bild Saab 

skapar av sin involvering i Hivex kan det tänkas att de också förväntar sig att denna bild ska 

delas av andra, där media är en av dessa. När media sedan inte alls delar den bilden skapas en 

stor osäkerhet hos Saab där meningsskapandet ifrågasätts.  

 

Även i Findus fall ser vi likheter i hur förväntningarna inte stämt överens med utfallet i 

verkligheten vilket varit negativt för meningsskapandet. Utifrån de uttalanden Findus gör i 

samband med hästköttsskandalen upplever vi det som att Findus anser det vara orättvist av 

media att lägga så mycket fokus på dem när det enligt Findus uppenbart är ett 

branschproblem. Även i Findus fall så är den verklighetsbild organisationen skapat av 

situationen, där de ser sig själva som en bidragande faktor till att problemet har uppdagats i 

Sverige, inte densamma som delas av media fullt ut. Istället skapar de en bild av att det är 

Findus som är boven i dramat. Liksom i Saabs fall skapar detta problem för 

meningsskapandet när dessa två bilder möts och krockar med varandra. Likväl som att 

stigmatisering kan ha påverkat Saabs agerande i Hivex-projektet kan legitimitet påverka hur 

Findus söker skapa mening i den här situationen. I normalfallet är de en legitimt ansedd 

organisation, där de har samhällets stöd och acceptans. Men, när skandalen med 

hästköttslasagnerna uppdagades skadades denna legitimitet och samhället drog tillbaka en del 

av sin acceptans. Vad vi upplever att Findus vill göra är att “släta över” gapet som uppstått 

mellan dem och samhället genom att berätta om det goda i deras agerande, och tror kanske att 

detta ska vara nog för att samhället återigen ska ge Findus sin acceptans. Media, som kan ses 

som bryggan mellan Findus och samhället rapporterar en bild av att samhället kanske inte alls 

fullt ut har gett tillbaka Findus sitt stöd, trots det goda i deras handlingar. Detta krockar då 

med den bild Findus har, och visar sig i att de förväntningar Findus hade på media inte var 

sanna, och då i sin tur skadar meningsskapandet i organisationen.  
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9. Slutsats 

I detta kapitel söker vi föra en avslutande diskussion och en konkretisering av studiens 

slutgiltiga resultat, med anknytning till studiens frågeställning och syfte. Vi inleder i en 

diskussion kring de resultat vi genererat i studien av neutraliseringstekniker, för att sedan 

koppla det till hur organisationer mer konkret skapar mening i kriser. 

 

Denna studies syfte var att undersöka hur organisationer skapar mening vid hanteringen av 

organisatoriska kriser. Detta genom att se hur de uttalar sig vid krisen genom 

neutraliseringstekniker, som ett sätt att tillämpa meningsskapandet i svåra situationer samt se 

hur de förutsättningar organisationerna står inför i sin relation med samhället, kan påverka 

meningsskapandet. Forskningsfrågan som ställdes var: Hur skapar organisationer mening i 

hanteringen av kriser? 

 

Redan i ett tidigt skede kunde vi identifiera neutraliseringsteknikers förekomst i de båda 

företagsfallen, i insamlingen av empirisk data. Vi fick således tidigt svar på en fråga som 

initialt gjort oss intresserade av att utforska området, nämligen huruvida 

neutraliseringstekniker kan användas även av legitima organisationer. Således gav det oss 

möjligheten att genomföra den tänkta jämförande studien, för att inledningsvis i analysarbetet 

kunna identifiera likheter och skillnader i användningen av neutraliseringsteknikerna. Genom 

att vi valt att genomföra en fallstudie som involverar två olika organisationer, där de båda 

fallen studeras individuellt för att sedan jämföras, gav det oss möjligheten att kunna 

identifiera organisationernas användning av teknikerna separat, för att sedan kunna 

genomföra den jämförande analysen. Vi kunde därmed tyda helhetsbilder av hur 

organisationerna uttalar sig, genom de aggregerade dimensionerna som vi kunde jämföra 

organisationerna emellan, för att sedan kunna gå tillbaka på mer detaljnivå för att kunna 

studera likheter och skillnader i användningen av de olika neutraliseringsteknikerna. Som 

syftet antydde var vi intresserade att se om de olika förutsättningar organisation stod inför 

kunde komma att påverka hur de använde sig av neutraliseringsteknikerna. Vi har då med 

användning av teorier inom legitimitet och stigma, kunnat identifiera vilka förutsättningar de 

båda organisationerna hade, innan kriserna uppstod.  

 

I Findus, som vi definierat som en legitim organisation, kunde vi tydligt identifiera 

användningen av neutraliseringsteknikerna förnekande av ansvar, fördömande av fördömaren 

och vågskålen. Genom att studera användningen av dessa tre kunde vi tyda ett tydligt fokus på 

att skjuta undan ansvaret för hästköttsskandalen och hävda att krisen inte var något som 

organisationen kunde påverka på egen hand och i samband med det lyfta fram 

köttleverantören som skyldig i ärendet. Vi kunde även tyda en strävan hos Findus att 

bibehålla en syn från samhället på organisationen som legitim, vilket vi kunde se i 

användningen av neutraliseringsteknikerna. Det blev tydligt att Findus sökte framhäva det 

goda arbetet och att organisationen haft en viktig roll i avslöjandet av skandalen, vilket kan 

ses som sätt att minska det legitimitetsgap som uppstått, i relationen till samhället. Dessa 

gemensamma element för Findus användning av neutraliseringstekniker kunde därmed 
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summeras till två aggregerade dimensioner, som utgjordes av ”förneka involvering” och 

”framhäva gott beteende”. 

 

I Saab, som istället definierats som en stigmatiserad organisation, fann vi att förnekande av 

bevis, förnekande av ansvar, fördömande av fördömaren och för allas bästa var de vanligast 

förekommande neutraliseringsteknikerna. När vi identifierat dessa tre tekniker, kunde vi även 

här tydligt urskilja mönster i vad organisationen sökt framhäva i sina uttalanden i media. Vi 

kunde tyda att Saab sökte motbevisa de bevis som lades fram emot dem och försvarade sig 

med att de varit transparenta och genomfört en internutredning gällande Jas gripen-affären i 

Sydafrika. Vi kunde även tyda att Saab söker framhäva hur de skapat värde för Sydafrika, 

vilket kan kopplas till den förutsättning Saab står inför, nämligen den upplevda 

stigmatiseringen. Stigmatiserade organisationer har, som konstaterats tidigare, högre fallhöjd 

än vanliga organisationer, vilket kan ha påverkat att Saab önskade lyfta det goda i sitt arbete 

för att minska fallet när samhället granskar dem. Genom att vi identifierat ett återkommande 

mönster av dessa framhävanden kunde vi därmed summera dem till aggregerade dimensioner, 

som utgjordes av “felaktigt anklagade”, “försvar genom öppenhet/ovisshet” samt “skapat 

värde”.  

 

Den andra delen av studiens syfte handlade om hur organisationer skapar mening i 

hanteringen av kriser, vilket också var studiens forskningsfråga. Här utgick vi från de 

aggregerade dimensionerna vi utvunnit i det första analyskapitlet och antog ett 

meningsskapandeperspektiv, för att förstå hur organisationer skapar mening i hanteringen av 

kriser. Genom stöd från tidigare forskning och utgångspunkt i meningskapandeimperativen 

hängivenhet, identitet och förväntningar, kunde vi urskilja hur meningsskapandeprocessen 

sett ut i de båda fallen och konstatera att processerna skiljer sig åt i vilka imperativ som varit 

av störst värde. 

 

När vi studerade Findus kunde vi tyda att hängivenhet är något som genomsyrar 

organisationens meningsskapande, när vi analyserade dess uttalanden i media. Genom att 

lyfta sitt goda beteende och skylla på leverantörer i sina uttalanden skapar Findus en bild av 

vad som hänt ur ett eget perspektiv, som kan bidra till att sammanhållningen inom 

organisationen bibehålls. Genom att förmedla en god bild av hur de agerat kan medlemmarna 

i organisationen dela den tillsammans och på så sätt skapa en sammanhållen och stark 

organisation. I Saabs fall upplevde vi att imperativet identitet var det som var mest 

framträdande och tydligast i organisationens sätt att skapa mening. Intressant nog väljer Saab 

att knyta an till sin identitet och sin historia av nolltolerans mot korruption som en bild 

aktörerna förmedlar både till medlemmar inom organisationen, men också till intressenter 

utanför organisationen. Här går det att argumentera för att detta skulle kunna bero på att den 

stigmatisering vapenföretag upplever inte är lika utbredd i Sverige, som i övriga delar av 

världen, vilket Saab också knyter an till i den svenska historien av att vara en stor 

vapenexporterande nation. Även om identitetsskapande även framgår i Findus sätt att skapa 

mening i uttalandena, framgår det inte lika tydligt som i Saabs fall. Detta kan upplevas 

grundas i det faktum att kvaliteten som är en viktig del av Findus identitet är det som 

kritiserats i krisen. På så sätt bidrar det till svårigheter i att vid krisens uppdagande kunna 
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bibehålla den interna bilden av att organisationen kan garantera god kvalitet i sina produkter. 

Vi upplever att ett större ansvarstagande kring att organisationens kontroll över sina 

leverantörer, hade varit att föredra för att kunna bibehålla en stark identitet.  

Vad gäller likheter i fallföretagens meningsskapande, kunde vi tyda likheter i hur de båda 

organisationerna använder sig av förväntningar som ett sätt att skapa mening i den rådande 

krisen. Det var dock likheter av negativ karaktär vi kunde tyda, genom att båda 

organisationernas meningsskapande drabbades negativt av förväntningar, som främst gällde 

förväntningar på hur media väntades agera i situationerna. Detta genom att de båda 

organisationerna ställer sig kritiska till att organisationerna varit fokuspunkt för medias kritik 

och att de båda hävdar sig vara oskyldiga i situationerna.   

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att meningsskapande är en viktig del i organisationers 

hantering av kriser i media. Neutraliseringstekniker kan även ses som ett viktigt retoriskt 

verktyg för att kunna skapa mening, vilket vi också ser som verktyg applicerbara i många 

andra sammanhang där aktörer kan tänkas behöva försvara ett agerande. Vi kunde tyda vissa 

skillnader mellan Findus och Saab i sättet organisationerna söker skapa mening, vilket vi 

tidigare varit inne på. Findus, som en legitim organisation, söker skapa mening genom att 

framhäva det goda beteendet och att ett aktivt ställningstagande har tagits för att rätta till ett 

branschproblem, vilket kan ses som ett sätt att upprätthålla den legitimitet organisationen har 

från samhället. Saab står istället tydligare bakom sina ageranden, även om organisationen 

söker förmildra den kritik som riktats, vilket kan bero på den stigmatiserade tillvaro 

organisationen agerar inom och därmed har en tydligare vana av att kritiseras. Således kan vi 

slutligen poängtera att organisationers sätt att skapa mening vid en kris, kan skilja sig åt 

beroende på förutsättningar i rådande relation till samhället, men att varje kris är unik och att 

även krisen i sig kan påverka hur de meningsskapande aktiviteterna ser ut.  

 

  



81 
 

10. Diskussion 

I detta avslutande kapitel i studien avser vi lyfta några viktiga frågor för trovärdigheten av 

studiens resultat (10.1), för att sedan avsluta med att lyfta några intressanta aspekter som 

framkommit under studiens gång, som trots att de inte kan kopplas till studiens syfte ändå har 

ett visst värde för förståelsen av studiens område (10.2).   

10.1  Diskussion om studiens trovärdighet 

För att studiens resultat ska upplevas som trovärdiga vill vi lyfta en del aspekter som kan ha 

spelat in under analysens gång, och således också på de slutsatser som framkommit. 

Genom att vi bland annat studerade organisationernas mediala uttalanden finns det en risk för 

vinkling av resultaten, då det är en sekundärkälla vi utgått ifrån och som representerar det 

empiriska material som insamlats. Detta kan anses vara en risk som vi dock ansåg oss vara 

värd att ta, jämfört med om vi själva hade samlat in datan i första hand, genom exempelvis 

intervjuer. När det handlar om känsliga ämnen som att bli anklagad för mutor och felaktiga 

köttprodukter, skulle det kunna vara svårt att komma i kontakt med rätt person för oss och att 

få respondenten att svara ordentligt. Detsamma gäller problematiken att få fram ett rättvisande 

svar, där respondenten inte gömmer sig bakom omformuleringar och ämnesbyten och därmed 

undgår att svara direkt på frågorna. I det urval av personer vi gjort för respektive organisation 

har vi sökt efter representativa personer (VD, pressekreterare med flera), som dessutom kan 

tänkas vara väl tränade i att bemöta utomstående intressenter som söker svar. Vi har, för att 

undvika risken för vinkling från media, använt oss av en rad olika mediala källor. Detta 

genom att vi tagit del av uttalanden i olika kanaler, för att få en bred bild av varje fallföretags 

uttalanden tillsammans med uttalanden från deras egna hemsidor och på så sätt möjliggjort 

trovärdiga slutsatser kring deras uttalanden i form av neutraliseringstekniker. 

 

Vad gäller hur vi kommit fram till hur organisationerna skapar mening bör vi även där nämna 

några aspekter gällande resultatens trovärdighet. Vad vi kommit fram till gällande deras 

meningsskapande bygger till stor del på tolkning från de uttalanden från organisationerna, 

som abstraherades till aggregerade dimensioner. Eftersom meningsskapande är något som inte 

går att ta på och som snarare genomsyrar organisationen än har en tydlig start och slutpunkt i 

organisationens livscykel, finns det inga rätta svar gällande exakt hur det går till. 

Meningsskapandet beror också mycket på situationen och omständigheterna vilket ytterligare 

ökar komplexiteten. Men trots dessa aspekter anser vi ändå resultaten vara trovärdiga då detta 

är sådant vi tagit hänsyn till. Bland annat genom att utgå från väl citerade forskare med 

artiklar där de analyserade situationerna är jämförbara med de situationer vi undersöker, då 

det trots olika extrema kontexter ändå handlar om meningsskapande i kriser i grupper av 

människor, snarare än individnivå.  

 

Slutligen vill vi poängtera att när vi gjort jämförelsen mellan företagen finns alltid risken att 

”man hittar vad man letar efter”, gällande de likheter och skillnader vi kunde knyta an till den 

upplevda legitimiteten eller stigmatiseringen. Detta går inte att argumentera emot, men det är 

också därför vi har hittat intressanta likheter och skillnader för att vi faktiskt antagit dessa 
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glasögon. Studien har täckt in förutsättningarna legitimitet och stigmatisering, vill man kunna 

dra andra slutsatser gällande vad som påverkat fallföretagens meningsskapande bör man ta på 

sig andra glasögon.  

10.2 Avslutande diskussion   

När vi studerat hur organisationer söker skapa mening kring hanteringen av kriser och hur de 

använder sig av neutraliseringstekniker, kan vi konstatera att just neutraliseringstekniker är 

vanligare förekommande än vad vi misstänkt på förhand. Det faktum att alla aktörer kan 

tänkas använda sig av dem, oavsett om organisationen anses smutsig eller ej, gjorde det 

oerhört intressant att studera hur teknikerna togs i uttryck i de kriser vi studerat. Vi kunde 

redan i ett tidigt skede se tecken på teknikers förekomst i den empiriska data vi samlat in. Det 

intressanta med neutraliseringstekniker är att de har använts för att studera kriminellt eller 

avvikande beteende. Med våra resultat där en ”vanlig” organisation använder dem i så stor 

utsträckning gör att det skulle vara intressant att studera dem på företagsnivå, rent allmänt. 

Vet man om hur organisationer försvarar sig, då man känner till neutraliseringsteknikerna kan 

organisatoriska ledare världen över ställas mer till svars, och de väl inövade svaren kan ses 

igenom lite lättare. Vårt resultat i studien tyder på att teknikerna skulle kunna förekomma 

överallt och inte bara i kriser, då vi så tydligt såg hur dem förekom i våra fallföretags 

uttalanden.  

 

Studiens resultat visade också på att meningsskapande förekom i våra fallföretags hantering 

av kriser. Detta är intressant med tanke på mycket av den litteratur vi tagit del av som 

fokuserat på extremare olyckor och kriser, där meningsskapandet kan vara avgörande för liv 

eller död. Med denna studie, där fokus har legat på mildare kriser, sådana som vi läser om i 

princip dagligen om, runt om i världen har vi tagit meningsskapandet till en mer ”vardaglig 

nivå”. Detta tror vi är viktigt för att öka förståelsen för vad meningsskapande är. Som vi 

nämnde tidigare, även om meningsskapande sker konstant så är det först vid avvikande 

händelser som det blir extra tydligt. Vår studie visar ett intressant aspekt i att detta avvikande 

inte behöver vara kriser av extremkaraktär, utan mer ”förekommande” sådana. Denna 

förståelse kanske är viktigt för ett just ett land som Sverige, med en väl utvecklad 

infrastruktur är vi inte vana vid extrema företagsolyckor och kriser. Däremot förekommer 

kriser likt de som är beskrivna i den här studien allt oftare, vilket gör att vi kan öka på 

bredden i förståelsen av meningsskapande. 

 

En annan intressant aspekt som framkom under datainsamlingen var hur stigmatiserade 

organisationer har en högre fallhöjd än vanliga, legitima organisationer. Detta såg vi under 

analyserna också, men det framkom tydligt under empirinsamlingen där Saab blev kritiserat 

för sina reklamkampanjer. Saab blev hårt ifrågasatta för att deras krig andades död och för att 

man rekryterade på Twitter. Vanliga organisationer, utan stigmatiserad tillvaro hade troligen 

aldrig behövt stå till svars för att man rekryterar på Twitter eller andra sociala medier, det är 

något som ses som helt naturligt idag. Diskussionen om Saab är eller inte är en stigmatiserad 

organisation i Sverige fick då ytterligare argument för att så ändå är fallet. Det är först när vi 
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blir exponerade för en stigmatiserad organisation som vi börjar ifrågasätta det, vilket blev 

tydligt med deras reklamkampanjer. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta några tankar som framkommit under studiens gång, och som kan 

tänkas vara intressanta för andra, kommande studier. De kriser vi har undersökt i denna studie 

skulle säkerligen kunna placeras in på en tidslinje av allvarlighet. Kan det då vara så att om en 

studie skulle genomföras, med olika grader av allvarliga kriser, så skulle man finna olika 

förekomst av neutraliseringstekniker? Kan det vara så att en mindre allvarlig kris tenderar att 

generera vissa typer av tekniker, och detsamma för en allvarligare kris. Eller är detta helt 

beroende av kontexten och sådana samband inte går att finna? Liknande tankar uppkom vad 

gäller meningsskapandet, skulle man kunna jämföra meningsskapandet i allvarliga mot 

mindre allvarliga kriser, och se hur det skiljer sig åt? Med dessa tankar avslutar vi denna 

studie.  
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