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Abstract 

 

Title: CSR-related communication as neutralization strategy - A case study in controversial 

industries 

 

Background: A large part of the society perceives products that are harmful to the consumer as 

problematic and therefore are the companies behind these products closely examined. It is for 

that reason interesting to question how these companies handle the criticism directed against 

them and through their CSR work creates legitimacy connected to their operations. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to describe stigmatized organizations CSR in a crisis in 

order to identify and increase knowledge about the strategies used to respond to criticism. 

Analyzing the strategies discourses creates an understanding of the strategies, the structure and 

how CSR-related communication creates legitimacy. 

 

Limitation: A distinction has been made to public documents written by the company. These 

documents should in some way be related to CSR. Another demarcation in the paper has been to 

controversial industries, the selected sectors are tobacco and weapons. 

 

Method: With a qualitative discourse analysis has the intention been to reveal the meaning of 

written text connected to CSR in order to identify strategies and their discourses. 

 

Conclusion: This study has shown that companies in controversial industries use a mix of 

strategies in their CSR-related communication in order to create legitimicy. Two strategies were 

found in both industries, metaphor of ledger and diminish strategies. 

 

Future research: Further research could focus on a specific event that may be linked to several 

stigmatized industries to create a deeper understanding of the similarities and differences 

between industries. Another approach that would be interesting to examine is whether there are 

any differences in a particular industry and its causes. 

 

Keywords: Legitimacy, CSR, Stigma, Strategies 
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Ordlista 

Här definieras centrala begrepp för studien och hur dessa avses användas. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) - Brukar benämnas som ett företags samhällsansvar vilket 

inkluderar den ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan en organisation har på 

omgivningen. Tolkas i detta arbete som en funktion för att skapa legitimitet. 

 

CSR - relaterad kommunikation - Den kommunikation som kan kopplas till CSR utifrån dess 

innehåll. 

 

Diskurs - Ett bestämt sätt att tala eller förstå världen vilket bygger upp en bild av omgivningen. I 

studien avses diskurser diskuteras i fenomen av varierande beskrivningar av bemötande för att 

kunna tydliggöra mönster i organisationers agerande. 

 

Händelsestigma - Stigmatisering för organisationer som grundar sig i tillfälliga problem och 

händelser som omgivningen kopplar till verksamheten. Uppfattas ofta som kriser. 

 

Kärnstigma - Stigmatisering för organisationer som grundar sig i den verksamhet som företag 

bedriver och de egenskaper som därmed innehas. Kärnstigma är därmed ett tecken på att 

organisationen skiljer sig från de förväntningar som finns i omvärlden. 

 

Legitimitet - Är ett begrepp som förekommer inom sociologin för att visa på vilka beteenden och 

aktiviteter som är accepterade och rättfärdigade enligt de normer som finns i omvärlden. 

 

Neutraliseringsstrategi/responsstrategi – Neutraliseringsstrategi är en teknik som används av 

organisationer för att bemöta och neutralisera kritik. I detta arbete antas dessa strategier 

förekomma i företagets CSR-relaterade kommunikation för att bemöta kritik från omvärlden. 

 

Stigmatisering - Innebär att medlemmar av sociala grupper diskrimineras av omgivningen på 

grund av egenskaper som delas med vissa typer av organisationer. Det förklaras därmed vara ett 

avståndstagande från grupper som avviker från samhällets normer. 

 

Stigmatiserad/Kontroversiell bransch - De branscher som lider av stigmatisering och har svårt att 

skapa legitimitet kommer i arbetet att benämnas med dessa beskrivningar.  

 

Tolkningsrepertoarer - Motsvarar begreppet diskurs och används ofta inom diskurspsykologin 

där det syftar till att visa på flexibiliteten i diskursernas beskrivningar. I detta arbete är 

tolkningsrepertoarerna förutbestämda och eftersöks i empirin.  

 

  



7 
 

1. Inledning  
I det inledande kapitlet kommer en bakgrund till problemet att presenteras som visar varför 

företag i kontroversiella branscher behöver arbeta med CSR och att detta ständigt är ett aktuellt 

ämne. Därefter presenteras problematikens beståndsdelar kring hur kritik kan bemötas som i sin 

tur utmynnar i studiens forskningsfråga, syfte och bidrag. 
 

1.1 Problembakgrund  

 

Årligen så skadas och dör miljontals människor direkt eller som en effekt på grund av produkter 

som är skadliga för konsumenter och dess omgivning. Det blir därför extra viktigt för 

producenter av dessa produkter att visa vilken nytta deras verksamhet gör. Användare måste 

motivera sin konsumtion av kontroversiella produkter såsom vapen och tobak med 

bortförklaringar såsom “det är inte så farligt” eller “det är ju bara till för försvar”. En stor del av 

samhället uppfattar dock produkterna som problematiska och sätter press på involverade företag. 

Det finns därför i dagens samhälle ett tryck från omgivningen på organisationer att dess 

verksamhet ska vara hållbar och legitim. Detta gäller i stort alla företag men i synnerhet de som 

hanterar produkter som skadar eller kan skada konsumenter och dess omgivning. Detta väcker 

frågor huruvida företag verkligen kan ta ansvar för den verksamhet de bedriver i sin omvärld där 

de ständigt behöver bemöta kritik och hantera andras åsikter (Moerman & Laan 2005; Neu, 

Warsame & Pedwell 1998; O’Donovan 2002). Tobaksbranschen är en bransch som kan 

klassificeras som icke-legitim, vilket sker utifrån dess kärnverksamhet som kan ifrågasättas 

utifrån sociala normer, eftersom att produkterna riskerar att skada konsumenten (Hudson 2008). 

Även vapenindustrin uppfattas ofta som en kontroversiell bransch där företag konstant behöver 

arbeta för att skapa acceptans och legitimitet i omvärlden på grund av de skadliga verkningar som 

branschens produkter riskerar att ge. Det som kopplar samman branscher som tobak och vapen är 

att de är stigmatiserade av vissa delar av allmänheten. Detta innebär att de har svårt att skapa 

acceptans och får bemöta mer kritik än andra branscher (Sandström 2012).  

 

Acceptans och godkännande brukar ofta beskrivas i form av begreppet legitimitet.  

Legitimitet betonas i organisationer då det kan avstyra och lindra kriser tack vare att många 

intressenter söker hållbara lösningar i dagens samhälle (Arvidsson 2010). Kunder och 

intressenter sätter press på företag som är under ständig granskning och legitimitetsarbetet är 

essentiellt inte bara för omgivningens godkännande utan även för lönsamheten, vilket påverkar 

företags prioriteringar (Ford 1981). Van Staden och Hooks (2007) beskriver att 

kommunikationen antingen kan vara reaktiv eller proaktiv för att uppnå legitimitet.  

 

Det saknas en given definition för vad ett icke-legitimt företag är, därför används begreppet 

kärnstigma för att beskriva att företag verkar i en kontroversiell bransch. Forskning kring hur 

företag skapar förtroende eller undkommer kritik tack vare sitt CSR-engagemang är i ett tidigt 



8 
 

stadie och det finns mycket kvar att kartlägga (Cai et al. 2011). Företag i kontroversiella 

industrier särskiljer sig genom att de inte har möjlighet att återskapa legitimitet och få acceptans 

på samma sätt som företag som befinner sig i en tillfällig kris (Hudson & Okhuysen 2009). 

Arvidsson (2010) beskriver att ökningen av CSR- relaterad kommunikation startade som en 

reaktiv reaktion men har övergått till en proaktiv approach för att hindra problem från att uppstå 

som riskerar att skada legitimiteten. Under de senaste åren har ett allt större fokus lagts på 

företags legitimitetsarbete vilket drivs av omgivningens förväntningar. Detta har fått till följd att 

ett allt växande antal företag drabbas av krissituationer som kan kopplas till ett beteende som 

anses vara oetiskt (Arvidsson 2010). Legitimiteten riskerar skadas när det framkommer att 

företag inom kontroversiella industrier har haft tvivelaktiga affärer och en kris hotar att uppstå. 

Företag använder CSR-relaterad kommunikation för att påverka sina intressenter och på så sätt 

återfå eller upprätthålla legitimitet. CSR-arbetet behöver därför tydliggöras och kommuniceras 

mot intressenterna (Maignan & Ferrell 2004; Hooghiemstra 2000).  

 

1.2 Problemformulering 

 

Två exempel på kontroversiella branscher där företag ofta arbetar med CSR för att bemöta extern 

kritik är som tidigare nämnt tobaks- och vapenindustrin (Sandström 2012). Dessa förklaras sälja 

skadliga produkter och i Palazzo och Richters artikel “CSR Business as Usual? The Case of the 

Tobacco Industry” framkommer att WHO har ifrågasatt om det är möjligt för tobaksföretag att 

rapportera kring hållbarhet. Vidare framgår att CSR-rapportering i tobaksföretag kan vara 

ineffektivt och kontraproduktivt (Palazzo & Richter 2005). En av anledningarna till att 

tobaksindustrin är en intressant bransch att studera är på grund av att det finns en direkt koppling 

mellan produkterna de säljer och skador hos konsumenter. Industrin är även intressant att studera 

med anledning av den hårda granskning som tobaksindustrin har utsatts för. Denna grundar sig i 

att de tidigare har kommit med felaktiga och vilseledande uppgifter när de har utsatts för kritik 

från allmänheten (Palazzo & Richter 2005). Detta har resulterat i att tobaksbolag har svårt att 

upprätthålla legitimitet och visa sig som en nödvändig aktör i samhället. Företag i kontroversiella 

branscher har svårt att argumentera för hur de är delaktiga och bidrar till ett bättre samhälle 

(Moerman & Laan 2005; Palazzo & Richter 2005).  

 

En annan stigmatiserad bransch är vapenbranschen (Sandström 2012). Acceptansen för 

vapenindustrin är idag större än vad den har varit då den svenska vapenexporten pågått under 

lång tid. Det existerar dock alltid ett visst stigma i branschen som ständigt måste tas hänsyn till. 

Vapenbranschen måste därmed hantera moralisk smuts, vilket innebär att omvärlden uppfattar 

organisationen problematisk då dess verksamhet anses vara etiskt diskutabel. Vapenbranschen 

tenderar även att påverkas av fysisk och social smuts. Detta då dess produkter kan ge fysisk 

skada och i värsta fall direkt dödliga effekter och att tillverkaren riskerar att förknippas med 

dessa skadliga effekter (Sandström 2012). Enligt Durand och Vergne (2014) befinner sig 

vapenindustrin inom spannet för vad som är lagligt men ändå osmakligt för en industri. Ett 
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bekymmer för vapenindustrin är att de aldrig kommer att kunna ses som en icke stigmatiserad 

bransch eftersom att kärnverksamheten är att sälja produkter vars syfte är att neutralisera hot, 

även om det kan leda till att människor dör. Stigmatiseringen inom en bransch kan vara olika 

beroende på hur företagen hanterar situationen. Vissa företag lyckas få acceptans medan andra 

får mycket kritik (Vergne 2010). Denna grundläggande skillnad i syn på företags verksamhet är 

en orsak till varför CSR kan skilja sig gentemot andra organisationer, vilket gör CSR och 

företagens kommunikationsstrategier till ett intressant område att undersöka (Palazzo & Richter 

2005).  

 

En framstående forskare som har undersökt stigmatiserade branscher är Hudson (2008), vars 

forskning bygger på andra författares resultat gällande strategier som organisationer kan använda 

i sitt CSR-arbete för att bemöta kritik. Detta då organisationer tenderar att använda sig av 

neutraliseringsstrategier när de möter tryck från omvärlden. Detta ger organisationen svängrum 

att rättfärdiga sitt agerande i frågor och möjlighet att agera inom samhällets sociala normer. 

Genom att använda sig av neutraliseringstekniker ges en möjlighet för företagsledningen att 

legitimera användningen av CSR och att denna används som en del i kommunikationen med 

intressenter (Fooks et al. 2013). 

 

Tidigare forskning har alltså identifierat olika typer av neutraliseringsstrategier men inte i detalj 

diskuterat/analyserat hur dessa är kopplade till stigmatisering. Det föranleder oss att ifrågasätta 

vilka strategier som stigmatiserade företag använder i sin CSR-relaterade kommunikation för att 

skapa legitimitet. Tidigare forskning inom CSR som har använt diskurs har i stor utsträckning 

varit inriktad mot företag som bedriver en legitim verksamhet. Därmed har få studier gjorts på 

företag som befinner sig i problematiska miljöer vilket visar på ett behov av forskning (Vaara & 

Tienari 2008; Siltaoja 2009; Coupland 2005, 2006).  

 

Legitimitet beskrivs av Deegan (2002) som ett tillstånd som uppnås när en organisations 

värderingar stämmer överens med de värderingar som finns i samhället. Finns en avvikelse 

mellan värderingar riskerar organisationen att förlora sin legitimitet. Legitimet är viktigt då det 

påverkar intressenternas syn på företag vilket styr deras agerande. Legitima organisationer 

uppfattas som mer tillförlitliga och meningsfulla än motsvarande företag som inte har 

allmänhetens godkännande (Jepperson 1991). Företags förtroende skadas om de anses vara 

delaktiga i ett oansvarigt agerande och intressenterna kan sprida negativa rykten. Företag 

försöker därför vid en kris styra så att varken förtroende påverkas negativt eller ogynnsam 

ryktesspridning inträffar vilket kan ses som en typ av strategi (Coombs 2007). Hooghiemstra 

(2000) förklarar att legitimitet kan regleras genom att företag använder sig av CSR-rapportering 

för att styra vilken bild de vill att omvärlden ska ha av företaget. Uppfattningar och rykten är 

dock något som bildas utanför företaget vilket gör det svårt att kontrollera. Företag måste förhålla 

sig till vad massmedia skriver om företaget och branschen organisationen verkar i. Företag som 

verkar i en bransch som genomgått en större kris kan åtgärda det skadade anseendet genom att 
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öka sin rapportering inom det drabbade området. Detta ses som ett försök att öka legitimiteten 

inom sitt område (Patten 1992). 

Att försöka påverka sin legitimitet är extra viktigt för företag i kontroversiella branscher då de 

ständigt måste bemöta åsikter och kritik från omvärlden genom kommunikation och handlingar 

som kan försvara verksamhetens inriktning. Forskning inom CSR har till stor del riktat sitt 

intresse mot kopplingen mellan ekonomi och sociala faktorer och vilka effekter detta ger. Det 

finns däremot ett behov av att studera hur CSR-relaterad kommunikation används för att påverka 

policys och vilka aktioner företag genomför för att eliminera kritik vid kriser eller stigmatisering 

(Fooks et al. 2013; Hudson 2008). Då CSR används för att skapa legitimitet är det intressant att 

undersöka det budskap som framställs i dokument och kommuniceras ut till allmänheten. Benoit 

(1997) finner att en kombination av strategier kan vara effektivt för att behålla legitimitet.  

Zuckerman beskriver att trots att legitimitet är ett väldiskuterat ämne så finns relativt lite kunskap 

om företag som inte har uppnått acceptans eller legitimitet (Zuckerman 1999). Sådan forskning 

har på senare tid tenderat att fokusera på stigma som orsakats av händelser, exempelvis olyckor 

och miljöutsläpp. Därav har forskning fokuserat på hur organisationer kan reparera sin image vid 

en skandal, vilket kallas för händelsestigma (Hudson 2008). När det gäller kärnstigma dvs. när 

omgivningen inte är tolerant gentemot organisationens verksamhet och dess anpassningsförmåga 

till normer har dock forskningen inte hunnit lika långt (Hudson & Okhuysen 2009). Sistnämnda 

författare beskriver att uppdelningen mellan begreppen (kärnstigma och händelsestigma) skett 

nyligen vilket gör att kunskapen kring branscher och företag som drabbats av kärnstigmatisering 

är bristfällig. Det beskrivs problematiskt att företag som är stigmatiserade på grund av deras 

kärnverksamhet skulle behöva överge sin affärsidé för att skapa acceptans. Därav är det 

intressant att undersöka hur företag arbetar med CSR för att neutralisera omvärldens kritik i ett 

försök att skapa legitimitet.  

 

Hur värjer sig då företag mot ständig kritik, samtidigt som de försöker framstå som legitima? För 

företag i kontroversiella branscher är det viktigt att bygga upp en legitimitet i sin CSR-relaterade 

kommunikation som står emot tryck från omvärlden, dvs. de åsikter som skapas utanför företaget 

och som har sitt ursprung i organisationens verksamhet (Moerman & Laan 2005). 
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1.3 Frågeställning  

 

Hur formulerar stigmatiserade företag som säljer skadliga produkter sin CSR-relaterade 

kommunikation för att neutralisera omvärldens kritik?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva stigmatiserade organisationers CSR-arbete vid en kris för att 

kunna identifiera och öka kunskapen kring vilka strategier som används för att bemöta 

omvärldens kritik. Genom att analysera strategiernas diskurser skapas en förståelse kring 

strategiernas uppbyggnad och hur dessa kan ta sig i uttryck i företagens CSR-relaterade 

kommunikation, vilket är en primär källa för legitimitetsskapande. 

 

1.5 Bidrag 

 

Studien avser att bidra med kunskap om hur organisationer i kontroversiella miljöer utformar sitt 

CSR-arbete i skriftlig kommunikation. Detta genom att urskilja strategier som används vid en 

tillfällig kris och som har sin grund i organisationens kärnverksamhet. Genom en komparativ 

undersökning där två företag i stigmatiserade branscher granskas och analyseras är 

förhoppningen att utröna likheter och skillnader. Detta kan ge ledning kring hur stigmatiserade 

branscher använder CSR för att skapa legitimitet. För att besvara dessa frågor används en 

teoretiskt driven diskursanalys vilket är något som skiljer sig ifrån gängse tillvägagångssätt där 

det empiriska materialet används som utgångspunkt. Resultatet kan användas för att 

vidareutveckla forskning och jämföra nyanser inom olika typer av kriser och stigma. Hudson 

(2008) beskriver att genom att undersöka stigma så ökas kunskapen och förståelsen om illegitima 

organisationer, vilket i sin tur kan bidra med kunskap om organisationer i stort. 
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2. Referensram  
I kommande avsnitt presenteras de teoretiska beståndsdelar som används i arbetet. De teorier 

som kommer användas som utgångspunkt är legitimitet, stigma, CSR och responsstrategier. 

Dessa beskrivs var för sig och mynnar slutligen ut i en summering där de teoretiska 

byggstenarna kopplas samman. 

 

2.1 Legitimitetsteori 

 

Krissituationer kan skapa stora problem för organisationer och riskerar att skapa tvivel hos 

företagets intressenter. Ett företag är i stor grad beroende av sina intressenter och deras åsikter 

om företaget. En koppling mellan företag och intressenter som ofta beskrivs i litteraturen är 

framväxten av legitimitet. Detta handlar om omvärldens godkännande av organisationers 

verksamhet och deras agerande. För att upprätthålla legitimitet krävs att organisationer med 

problem kommunicerar med sina intressenter och bemöter den kritik som de erhåller från 

omvärlden (Massey 2001). Pfeffer och Salancik (1978) beskriver att legitimitet är ett tillstånd 

som skapas av omvärlden och kan därför enbart bedömas av de som är utanför organisationen.  

 

Suchman (1995) använder en annan beskrivning av begreppet då han förklarar att legitimitet är 

en “paraplyutvärdering” som innefattar ett flertal händelser. Han beskriver att företag under en 

krissituation riskerar sin legitimitet om genomförda handlingar inte reflekterar det som förväntas 

vara “rätt” beteende. Legitimitet är socialt konstruerat på så sätt att det speglar kopplingen mellan 

beteendet av företaget och uppfattningen från en viss intressentgrupp (Suchman 1995), vilket är 

viktigt ur ett antal hänseenden då det dels påverkar hur intressenter ser på företag och agerar 

gentemot dem men även hur organisationer uppfattas. Detta är en orsak till att legitima 

organisationer uppfattas som mer tillförlitliga och betydelsefulla än motsvarande företag som inte 

har allmänhetens godkännande (Jepperson 1991). 

 

Legitimitetsförvaltning bygger på kommunikation mellan organisationen och dess intressenter 

som vill bygga legitimitet (Elsbach 1994). Detta handlar dock inte bara om traditionell 

kommunikation utan även handlingar med budskap. Det krävs därav medvetenhet och att 

ledningen kommunicerar på ett varierande sätt för att kunna skapa legitimitet. 

 

2.2 Legitimitetsskapande 

 

Pfeffer och Salancik (1978) beskriver att även om legitimitet enbart uppfattas av omvärlden finns 

det möjligheter för företag att vidta handlingar för att uppfattas som legitima. Suchman (1995) 

beskriver att legitimitet kan skapas på olika sätt, bland annat genom en proaktiv approach. 

Genom detta kan företag skapa förtroende hos intressenter och lindra den skada som uppstår i 

omvärlden. Legitimiteten behöver därför både skapas och underhållas genom ett hållbart arbete.  
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Det beskrivs ofta att företag bör betona positiva handlingar för att stärka sitt rykte. Om en 

organisation visar anpassningsförmåga och efterlever de premisser som gäller på marknaden ökar 

chansen att företaget uppfattas som legitimt. Legitimitetsskapande kan även ske i form av att 

anpassa sina handlingar utifrån vad som för tillfället anses vara legitimt och därmed inrätta sig 

efter sociala normer. Vidare kan skapandet ske genom medverkan från samhället vid 

beslutstagande för att se hur företag bör agera för att skapa en positiv bild. En annan strategi som 

företag kan använda är att utifrån sin egen verksamhet påverka vad som uppfattas som legitimt. 

För att hantera problematiken kring vad som anses vara legitimt vill organisationer förknippas 

med handlingar, personer och organisationer som generellt sett anses legitima (Pfeffer & 

Salancik 1978; Suchman 1995). 

 

Legitimitetsskapande kan även ske genom att försöka manipulera marknaden i en viss riktning. 

Manipulering riskerar att ge en missvisande bild av företag som gör att omgivningen uppfattar 

organisationer på fel sätt. Manipulering kan även ske genom att företag försöker övertala 

närmiljön om att organisationen agerar på rätt sätt (Suchman 1995). Detta kan jämföras med 

resonemanget i Eriksson-Zetterquist et al. (2012) som utifrån Meyer och Rowan (1977) 

diskuterar företags möjlighet att använda myter för att skapa legitimitet. Myterna beskrivs kunna 

bidra till legitimitet och därmed organisationers fortlevnad utan att påverka dess kärnverksamhet. 

Ett exempel på hur en organisation kan arbeta med myter är genom samarbeten av mer 

ceremoniell karaktär som kan stärka legitimiteten utan att påverka företagets operativa processer. 

 

När processen för att skapa legitimitet har genomförts måste den underhållas och hänsyn måste 

tas till omvärlden vilket kan ske genom olika strategier. Tillvägagångssätt för att behålla en 

organisations legitimitet brukar delas upp i två kategorier, dels att uppfatta framtida förändringar 

och att skydda uppnådda prestationer. Att uppfatta förändringar innebär ett försök till att förbättra 

organisationens förmåga att förstå intressenters reaktioner och därmed upptäcka utmaningar och 

problem som är på väg att uppstå i företagets omvärld. Detta utförs genom att hålla 

organisationen i fas med omvärlden så att de kan övervaka sin omgivning och anpassa sina 

beslutsprocesser. När det gäller att skydda den legitimitet som redan har uppnåtts kan 

organisationen omvandla intressenternas acceptans från tillfällig till kontinuerlig (Suchman 

1995).  

 

När en händelse inträffar som påverkar intressenternas åsikter och värderingar om en 

organisations verksamhet måste ledningen agera för att återskapa och återuppbygga företagets 

legitimitet. Detta brukar beskrivas som ett reaktivt arbetssätt där reaktioner ges på de händelser 

som sker i omvärlden. Återskapande av legitimitet liknar i stor utsträckning det tillvägagångssätt 

som används vid skapande av legitimitet men är egentligen ett reaktivt svar på en oförutsedd 

händelse eller kris. I tidigare forskning har det framkommit att de metoder som används vid 

legitimitetsskapande också kan användas vid återskapande av legitimitet. Dock måste 
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problematiken först hanteras och åtgärdas innan återskapandet kan börja i större utsträckning. Ett 

särskiljande mellan intressenternas bedömning av tidigare och aktuella handlingar behöver därför 

göras. För att bemöta problem finns olika strategier och lösningar. Dels kan problem förnekas 

eller så kan organisationen ursäkta sig och skylla på annan part, dvs. rättfärdiga sitt beteende. 

Fungerar inte detta kan incidenterna sättas i ett större perspektiv för att förklara orsaken till 

agerandet. Medgivande är en annan taktik för att återskapa legitimitet där viss problematik 

erkänns för att på ett tydligt sätt åtgärda problemen. För att förhindra framtida skandaler kan 

organisationen även skärpa kontrollen på företagets verksamhet. Skulle det ändå uppstå problem 

kan avståndstagande från “dålig påverkan” spela en roll vilket kan tolkas som en symbolisk 

handling för att ställa sig vid sidan om handlingarna (Suchman 1995).  

 

Vi kan alltså uppfatta legitimitet som något som skapas utanför organisationen men som ändå 

kan påverkas genom vissa strategiska beslut. Legitimitet kan därför anses vara viktigt för företag 

i kontroversiella branscher som ständigt måste bemöta kritik och hantera åsikter från omvärlden. 

Med hjälp av begreppet stigma kan vi förklara varför vissa organisationer uppfattas annorlunda 

och måste arbeta med legitimitet på ett speciellt sätt. 

 

2.3 Stigma  

 

I det antika Grekland räknades endast en bråkdel av befolkningen som medborgare. En stor del 

av de statslösa var slavar som ägdes av grekerna. För att säkerställa sin egendom brännmärktes 

dessa med ett märke som kallades för stigma. Ordet används idag för att visa på något ovanligt 

eller nedsättande för att utesluta någon ur en grupp vilket underlättar för omgivningen att se vad 

som händer dem som avviker från normer (Falk 2001). 

Alla organisationer har inte möjlighet att skapa legitimitet och social acceptans och ändå drivs 

verksamheten vidare. Stigma är något som kan upplevas av dessa organisationer på varierande 

sätt: politiskt och rättsligt tryck, bojkotter, demonstrationer, klagomål i tidningar, tal och andra 

aktioner som visar missnöje med verksamheten (Hudson 2008; Devers et al. 2009). Sutton och 

Callahan (1987) definierar stigma som “en uppfattning av organisationella egenskaper som 

förringar och svartmålar en organisation till en förändrad och sämre variant”. Devers et al. 

(2009) förklarar det som ett begrepp som innebär att någon misskrediterar eller förtalar en typ av 

organisation med en viss egenskap. 

Hudson (2008) utvecklar resonemanget genom att addera den kontext som stigmatiserade företag 

agerar i på grund av deras grundegenskaper. Han utgår ifrån existerande litteratur när det gäller 

organisationell stigma och anser att detta behöver utökas med en uppdelning mellan 

händelsestigma och kärnstigma. Händelsestigma som har sitt ursprung ur tillfälliga problem och 

händelser är en specifik typ av stigma.  
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Detta kan kopplas samman med en kris som brukar kunna definieras på ett flertal olika sätt, där 

de flesta definitioner brukar innehålla tre delar (Seeger, Sellnow & Uhner 1998):  

 

1) Att en kris är ett hot mot organisationen 

2) Att en kris alltid innehåller ett överraskningsmoment 

3) Att beslutstiden är kort  

Kärnstigma handlar om grunden till företagets verksamhet, vad organisationen arbetar med och 

vilka den vänder sig till. Kärnstigmatisering är ett tecken på att något hos organisationen inte 

överensstämmer med de värderingar och normer som förväntas följas av företag (Elsbach & 

Sutton 1992). Hudson (2008) beskriver kärnstigma som en utvärdering av organisationen som 

grundar sig i dess egenskaper. Vidare förklarar Hudson kärnstigma som en extrem form av 

illegitimitet som inte kan uppnå någon högre acceptans i samhället. Kärnstigma är därmed ett 

resultat av negativa åsikter från olika intressentgrupper mot ett företag som beror på 

organisationens egenskaper. Stigma har visat sig ha negativ påverkan på både organisationers 

resultat och aktörer som kan kopplas samman med företaget (Sutton & Callahan 1987). 

Kärnstigma är främst kopplat till sociokulturella och moraliska former av legitimitet dvs. 

kopplingen mellan företaget och omvärldens synsätt och värderingar (Aldrich & Fiol 1994; 

Suchman 1995). Kärnstigma kan vara resultatet av att det inte finns någon tydlig och bra 

beskrivning av illegitimitet (Hudson 2008). 

 

Hur starkt stigmatiserad en organisation är beror på ett flertal variabler. För det första inverkar 

skillnaden mellan de förväntningar som intressenterna har gällande värderingar och normer samt 

huruvida företaget uppfattas efterleva dessa. För det andra påverkas stigmatiseringsgraden av hur 

medvetna företagets intressenter är angående företagets kärnverksamhet. Den sista faktorn som 

spelar in är hur stor intressentgruppen är, hur stor makt de har samt deras påverkan i förhållande 

till varandra (Hudson 2008). Organisationer kan uppfattas både positivt och negativt då olika 

intressegrupper har olika uppfattningar och preferenser. Ju större klyftan är mellan 

intressenternas värderingar och ideologier samt företagets grundvärden desto större riskerar den 

negativa värderingen bli vilket försvårar för organisationen att hävda sin rätt att existera vilket 

resulterar i en högre grad av stigmatisering (Hudson 2008). För att överbrygga detta gap arbetar 

företagen med CSR. 

 

2.4 Corporate Social Responsibility  

 

Ett tillvägagångssätt som företag brukar använda för att skapa och stärka sin legitimitet är att 

arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR). Intressenter granskar och kontrollerar 

organisationers CSR-arbete då detta speglar organisationernas inställning. Detta ger i sin tur en 

möjlighet för företag i stigmatiserade branscher att påverka intressenternas åsikter om 

organisationen. CSR är ett begrepp som ständigt växer i omfattning och är idag ett etablerat 
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begrepp inom området hållbarhet. Ett företags CSR-arbete är en del i kommunikationen med 

företagets intressenter gällande problem och kriser för att skapa acceptans i samhället. CSR 

handlar om hur företag ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv tar ansvar för sin 

påverkan på omgivningen (Arvidsson 2010; Eriksson-Zetterquist et al. 2012).  

 

2.4.1 CSR-arbetets roll 

 

Janssen, Sen och Bhattacharya (2015) beskriver i artikeln Corporate crises in the age of 

corporate social responsibility att CSR kan spela ett flertal roller i anslutning till att ett företag 

hamnar i en kris. Den första rollen är att CSR ökar uppmärksamheten som intressenterna ger till 

en kris. Den ökade uppmärksamheten från media ger också ökad bevakning från allmänhetens 

intressenter. Det är troligt att företag med tydlig CSR inriktning påverkas mer av negativa 

nyheter än vad ett företag utan motsvarande inriktning gör. Den andra rollen CSR spelar i 

företagets kontext är att det påverkar intressenternas skuldfördelning. Detta handlar om att 

intressenterna försöker få en uppfattning om händelsen som har uppstått. Ofta uppfattas företag 

som är involverat i en kris negativt, CSR-arbete kan dock ses som en motvikt som minskar 

intressenternas negativa känslor. CSR:s tredje roll är att det höjer intressenternas intresse och 

förväntningar i hur företaget ska besvara ett problem. Detta innebär att när ett företag har en 

CSR-policy förväntas organisationen arbeta på ett hållbart sätt. När företaget förklarar sitt arbete 

med miljö och sociala frågor så tolkas det som en del i företagets etiska identitet vilket har en del 

i de förväntningar intressenter ställer på företag. Den etiska identiteten är förväntningar på hur 

företaget ska agera, även i kristider. Den fjärde rollen grundar sig i de ovan nämnda faktorerna då 

CSR kommer att påverka och forma företagets image.  

 

Ett flertal tidigare studier har visat tecken på att organisationer använder sig av sin CSR-

rapportering för att påverka sin image hos intressenterna (O’Donovan 2002; Deegan & Gordon 

1996). Att använda CSR som försvar under press från omvärlden kan uppfattas på olika sätt. Dels 

kan det uppfattas som ett försvar av legitimiteten för att behålla den bild som intressenterna har 

av företaget. Situationen kan dock bli problematisk om CSR utnyttjas till detta i alltför hög grad. 

Ashforth och Gibbs (1990) påpekar vikten av att förvalta organisationens symboliska arbete och 

att agera på rätt sätt. De beskriver att eftertanke är viktigt och att organisationen inte bör ta 

förhastade beslut. Med tanke på att företag kan arbeta med CSR med flera olika syften måste de 

ha en tydlig plan med vad som prioriteras. Ett sätt som ofta används för att tydliggöra detta är att 

arbeta med CSR-pyramiden som visar arbetets olika beståndsdelar.  

 

2.4.2 CSR-Pyramid 

 

Archie. B. Carroll som är en av de främsta forskarna inom CSR-området har skapat en 

“moralpyramid” där organisationers ansvar och CSR-arbete kan tydliggöras utifrån fyra nivåer. 
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Carroll förklarar att de fyra byggstenarna hanterar ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt 

ansvar. Alla dessa komponenter är viktiga för att CSR-initiativet ska anses vara seriöst och 

ordentligt genomfört (Carroll 1991; Maignan, Ferrell & Hult 1999). De olika nivåerna beskrivs 

vara kopplade till varandra och påverkas av hur väl organisationen uppnår målen i pyramidens 

övriga beståndsdelar (Carroll 2004, 1991; Pinkston & Carroll 1994).  

 

 

Figur 1 (CSR-pyramid utifrån Carroll (1991), egen bearbetning) 

Grundläggande i ett företags verksamhet är det ekonomiska målet, att företaget kan generera 

vinst. I Carrolls ansvarspyramid beskrivs det ekonomiska ansvaret innebära tillverkning av 

produkter som håller hög kvalité vilket säkerställer förutsättningar för en sund ekonomi (Carroll 

1991;Sundaram & Inkpen 2004). Det legala ansvaret anses vara en påbyggnad av det ekonomiska 

ansvaret då det kan antas att omgivningen till vinstgenererande verksamhet räknar med att 

företag följer de lagar och regler som finns uppställda i närmiljön (Carroll 1991; Shum & Yam 

2011). Den tredje nivån i pyramiden hanterar det etiska ansvaret en organisation anses ta. Det 

handlar om omvärldens tryck mot organisationen och de förväntningar som ställs på företagets 

agerande. Det handlar om intressenternas förväntningar, dvs. något som organisationen förväntas 

göra och stödja men som inte är statligt lagstiftat (Carroll 1991; Maignan & Ferrell 2000). 

Samhällsengagemang och utveckling av organisationens omgivning är toppen av pyramidens 

uppbyggnad. Detta beskrivs av Carroll som det filantropiska ansvaret och handlar mer om 

engagemang från företaget i sig än att det skulle vara ett behov som grundar sig i förväntningar 

från omvärlden. Donationer, stipendium och utbildningsbidrag beskrivs som exempel på faktorer 
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som skulle kunna få organisationer att uppnå ansvaret (Carroll 1991, 2004; Pinkston & Carroll 

1994).  

Pyramiden är en teori som ofta förekommer i CSR-sammanhang. Det kan dock ifrågasättas 

huruvida pyramidens beståndsdelar ska ges olika mycket utrymme samt hur de prioriteras när det 

förekommer skillnader i organisationers verksamhet. Organisationer klandras när de inte bemöter 

den kritik som riktas mot dem efter att en kris har uppstått, oavsett om de är kopplade till CSR-

arbetet eller ej. Företag måste därför reagera och använda någon typ av strategi för att besvara 

omgivningens fördömande. 

 

2.5 Responsstrategier 

 

Burnett (1998) beskriver att det inte finns någon allmänt accepterad strategi för att hantera kriser 

utan att det enbart finns riktlinjer för att mildra negativa effekter. Krishantering är ett område 

som växer allt snabbare i omfattning. Att lyckas bemöta kritik och tydligt kommunicera med sina 

kunder beskrivs ofta vara en av de viktigaste delarna för att upprätthålla ett gott rykte och 

legitimitet. En mindre utvecklad del av krishantering är kommunikationsstrategier, dvs. hur 

företag bör reagera mot allmänheten när en kris uppstår (Ice 1991).  Kommunikation är en del i 

relationen med omgivningen då det formar uppfattningar av krisen och hur pass involverad 

organisationen är. Organisationer kan reagera på olika sätt för att upprätthålla legitimitet när en 

kris uppstår i deras verksamhet (Benoit 1997). När det gäller neutralisering av kritik för företag i 

kontroversiella branscher har också många forskare tagit fram tekniker. Vi har valt att främst utgå 

ifrån Fooks et al. (2013) sammanställning av neutraliseringsstrategier som i sin tur främst bygger 

på Sykes och Matzas (1957) begreppsapparat av neutraliseringstekniker eftersom att dessa 

författare är några av de mest citerade inom området. Responsstrategier speglas i företags CSR-

relaterade kommunikation där de i många fall bemöter den kritik som framkommer. Detta 

handlar om kognitiva delar som aktörer på marknaden använder för att rättfärdiga, ursäkta eller 

försöka tydliggöra sitt beteende vilket bygger normer. Sammanställningen av strategier har 

bearbetats och presenteras i nedanstående tabell där strategierna har ställts upp i fallande ordning 

utifrån vår uppfattning av hur konkreta de är i bemötandet av kritik. Exempelvis är strategin 

fördömande av kritik i betydligt högre grad kopplad till händelsen i sig än att argumentera för 

dess laglighet.  
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Neutraliseringsstrategi: Förklaring: 

Fördömande av kritik Aktörer på marknaden försöker fördöma sina kritiker och dess beteende 

för att på så sätt maskera sitt eget agerande (Sykes & Matza 1957). 

  

Förnekelse av ansvar Organisationen försöker förneka sin egen inblandning i problem genom 

att påstå att resultatet beror på händelser som de ej kunnat påverka 

(Sykes & Matza 1957). Coombs (2007) förklarar att företag kan förneka 

att krisen existerar för att på så sätt eliminera den. Förnekelsestrategier 

kan också handla om att klargöra varför det inte finns någon kris, de kan 

påstå att organisationen inte har något ansvar i dess framväxt, attackera 

de som rapporterar om krisen eller hota om stämning om motparten är 

svagare. 

  

Förnekelse av skada Organisationen påstår att dess agerande inte är skadligt eller uppnår den 

skada som hävdats (Sykes & Matza 1957). 

Förnekelse av offer De som har påverkats av organisationens agerande påstås ha förtjänat 

det eller så utnyttjar organisationen att de utsatta inte har gett sig till 

känna (Sykes & Matza 1957). 

Förnekelse av bevis Organisationen ifrågasätter bevis för lagstiftning genom att utifrån 

rådande regelverk måla upp en bild där bevisningen relaterat till 

reglering bör vara rättvis, balanserad och förnuftig (Fooks 2013). 

Attitydförändring Företaget skyller på att kritiken som riktas mot företaget beror på 

förändrade attityder hos allmänheten (Fooks 2013). 

Ifrågasättande av rationalitet En variant av fördömande, där organisationen genom att ifrågasätta vad 

som är rimligt och passande ifrågasätter vad som är rätt och rimligt av 

dess anklagare (Fooks 2013). 

Ifrågasättande av lidande Organisationer försöker försvara sig genom att ifrågasätta huruvida de 

lidande faktiskt bör ges någon uppmärksamhet och sympati (Bandura 

1990). 

Återskapande strategi Är en mer offensiv typ av bemötande och handlar om att organisationen 

försöker återskapa och bygga upp sin image och legitimitet efter att en 

kris inträffat. Detta kan dels ske i form av kompensation till de som har 

drabbats av krisen. Det handlar om att marknaden ska kunna förlåta 

handlingarna som har genomförts och att skapa en acceptans för det som 

har inträffat. Det kan även ske i form av en ursäkt ifrån företaget, där de 

visar ånger över det som inträffat och försöker skapa rättelse genom att 

minska sannolikheten att problemet ska uppstå igen. Denna strategi 

handlar även om att organisationen vill framstå som utsatt och försöker 

utifrån detta skapa känslor av medlidande hos allmänheten (Coombs 

2007; Hearit 1994). 
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Försvagande strategi Företaget försöker påverka intressenters uppfattning om krisen genom 

att påstå att krisen inte är så farlig som tidigare påståtts (rättfärdigande) 

eller försöka minimera organisationens ansvar för krisen (ursäktande). 

Med denna strategi avser organisationen försvaga banden mellan sig 

själva och orsaken till krisen. Företaget bekänner att krisen de facto 

existerar men med ursäkter och rättfärdigande försöker de distansera sin 

inblandning. Distansering kan även ske genom att skylla på någon annan 

för att minska sitt eget ansvar. Försvagande handlar om att försöka 

vinna allmänhetens förtroende för att bygga på företagets image genom 

att förflytta krisen till ett mindre problematiskt område (Coombs 2007). 

Överföring av ansvar Innebär att organisationen försöker försvaga ansvaret genom att förklara 

att problemet finns hos ett flertal aktörer och att beteendet därav inte är 

så farligt (Thompson 1980). 

Uttrycksfrihet Företag rättfärdigar sin verksamhet och sitt beteende med att betona sin 

rättighet att driva affärsrörelse och att affärsfriheten bör skyddas (Fooks 

2013). 

Vädjande till auktoritet Rättfärdigande av handlingarna sker genom att påvisa att de varit 

nödvändigt för att anpassa sig till normer och regler, vilket anses 

viktigare än att ta hänsyn till allmänhetens intressen eller individers 

påverkan (Sykes & Matza 1957). 

Samhällsnytta Detta är en typ av vädjan till auktoritet. Företaget hävdar att 

verksamheten genererar samhällsnytta, vilket gör det legitimt att bedriva 

sin verksamhet (Fooks 2013). 

Skydda de svaga Detta är en typ av vädjande till auktoritet. Företaget försvarar sin 

verksamhet genom att påstå att företaget skyddar samhällets svagare 

grupper (Fooks 2013). 

Försvar genom behov En strategi som innebär att företaget hävdar att deras handlingar var 

nödvändiga (Minor 1981). 

Påvisande av gott beteende Är en strategi som innebär att företaget viftar bort kritiken genom att 

visa på tidigare, nuvarande eller framtida gott beteende (Klockars 1974). 

Laglighetsargument Genom att påpeka att handlingen är laglig försöker organisationer att 

hävda att dess negativa påverkan på omgivningen inte är så illa och att 

den negativa effekten är rättfärdigad (Fooks 2013). 

(Tabell 1, egen bearbetning utifrån Fooks et al. 2013) 

 

Rowland och Jerome (2004) hänvisar till Hearit (1995) som argumenterar för en strategi som 

innehåller både positiv och negativ kritik. Detta kan visa sig i en form av förnekelse kombinerat 

med distansering för att skapa en ny bild av händelsen. Det förklaras vara svårt, om inte omöjligt, 

för ett företag att behålla sitt goda rykte utan att förneka sin inblandning eller på något sätt 
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rättfärdiga sina handlingar. Dessa två faktorer beskrivs vara tydligt sammanflätade (Rowland & 

Jerome 2004).  

 

2.6 Summering 

 

Ovanstående teoriavsnitt visar kopplingarna mellan legitimitet, hur legitimitet skapas, CSR-

arbete samt strategier. Legitimitet beskrivs ovan som något essentiellt för företagens fortlevnad 

och är något som uppfattas utanför företaget. För att uppfattas som legitim bör företag bemöta 

den kritik som riktas mot organisationen. Därav är det av stor betydelse att företagsledningen har 

en strategisk medvetenhet. Det finns ett antal metoder för att skapa eller återskapa en skadad 

legitimitet. För företag som redan uppfattas som stigmatiserade blir dessa strategier extra viktiga 

och används för att minska stigmatiseringsgraden. Den främsta källan till hur legitimitet 

kommuniceras ut mot omvärlden är CSR. För stigmatiserade branscher med kärnstigma antas 

CSR-arbetet användas proaktivt för att skapa legitimitet. Händelsestigma kan antas trigga en 

reaktiv handling när företag utsätts för plötsliga händelser som inte kunnat förutses. CSR har ett 

antal olika roller, dessa kan bland annat kopplas till att överbrygga legitimitetsgapet.  

 

Det finns ett antal överväganden som ett företag måste göra vid strategival och ett vanligt 

hjälpmedel för att tillgodose behoven är CSR-pyramiden. Den visar de olika nivåer som bör 

uppfyllas för att CSR-arbetet ska anses seriöst. Vidare finns ett antal strategier som används för 

att bemöta kritik och som är kopplade till CSR-arbetet. Hur dessa kommuniceras ut till 

omgivningen är viktigt med avseende på skuldfördelningen vid en kris, vilket även påverkar 

företagets legitimitet. Ett händelsestigma som är kopplat till kärnverksamheten kan antas 

förstärka kommunikationen som ges ut, vilket gör det lättare att identifiera strategier. Kopplingen 

mellan CSR och händelsestigma är därför intressant att observera för att se hur undersökta 

företag möter upp kritiken från omvärlden.  

 

För att kunna besvara forskningsfrågan kommer skriven text från företagens CSR-relaterade 

kommunikation att analyseras med hjälp av en diskursanalys. Denna hjälper oss att identifiera 

hur företag använder neutraliseringsstrategier för att skapa legitimitet. Samtidigt är det ett 

verktyg för att analysera det bakomliggande budskapet i texten, vilket vidare beskrivs i 

nedanstående avsnitt. 
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3. Metod  
Detta avsnitt syftar till att beskriva den metodologiska utgångspunkt som har tagits och de 

problem som har uppkommit under studiens gång. Som en introduktion presenteras arbetets 

inriktning vilket leder in på begreppet diskurs och studiens utformning. Därefter övergår 

avsnittet till en beskrivning kring tillvägagångssätt med fokus på kodning, analys och urval. 

Avslutningsvis kommenteras studiens trovärdighet samt tankar kring metodologiska val i form av 

en metodreflektion.  
 

3.1 Inriktning på studie 

 

För att undersöka forskningsfrågan har en dokumentanalys utförts för att se vilket budskap texten 

ger. Denna har inriktat sig mot CSR-relaterad kommunikation för att se hur de problem som finns 

inom de specifika branscherna beskrivs och hanteras. Utifrån denna beskrivning anses en 

kvalitativ metod lämpa sig bäst eftersom att avsikten har varit att tolka och kategorisera 

innebörden i skrivna texter. Fokus i denna studie har därför varit riktat mot företags CSR-

relaterade kommunikation, dvs. hur stigmatiserade organisationer kan bemöta kritik i tryckt 

kommunikation. CSR ses som ett verktyg som företag utnyttjar för att förstärka sin position på 

marknaden och bemöta kritik. Avsikten har varit att undersöka kopplingen mellan CSR och 

händelser som är kopplade till kärnverksamheten för företag i stigmatiserade branscher som 

kräver vissa typer av kommunikativa responser. En metod för att analysera texter är 

diskursanalys. Det fungerar som ett redskap för att hitta det bakomliggande syftet i en text. Att 

göra en diskursanalys innebär att kritiskt granska det som sägs eller presenteras för att försöka se 

ett bakomliggande syfte (Bryman & Bell 2005). 

 

3.2 Begreppet diskurs 

 

Språket har en stor och viktig roll i framställandet av verkligheten (Alvesson & Kärrman 2000). 

Med hjälp av språket skapas uppfattningar av omvärlden som medverkar till att skapa 

individuella varianter av verkligheten. Dessa uppfattningar är dock inte objektiv kunskap utan 

konstruktioner. Diskurser kan ses som “ett bestämt sätt att tala och förstå världen” vilket dock i 

många fall uppfattas som en generell fakta. När detta upprepas av tillräckligt många blir det till 

slut något som är legitimt och sanningsenligt (Fairclough 2003). Diskurser bygger alltså på 

varierande beskrivningar av samma sak vilket bygger upp en bild av omgivningen (Bryman & 

Bell 2005). Utformningen av språket och användandet av detsamma är centralt eftersom att 

verkligheten byggs utifrån språket.  

 

Diskursanalys beskrivs som ett flexibelt synsätt som kan användas på olika typer av 

informationskällor, bland annat texter (Bryman & Bell 2005). Diskursanalys förklaras enligt 

Potter (1997) som “... the way versions of the world, of society, events and inner psychological 
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worlds, are produced in discourse”. Diskurs är alltså inte bara en reflektion av verkligheten utan 

kan även ses som en producent och påverkande faktor. Diskurs brukar därför förklaras vara både 

en teori och en analytisk metod (Höglund 2013). 

 

En diskurs kan användas till mer än att enbart förmedla ett budskap, ofta vill aktörer uppnå saker 

med sin skriftliga kommunikation. Diskursanalysen är anpassad för detta och fokuserar på de 

strategier som används när framställaren av texten försöker uppnå olika mål (Bryman & Bell 

2005). En grundläggande förklaring till begreppet diskurs har utvecklats av Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) som beskriver att diskurs är ett “bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)". Denna definition stämmer överens med vad vi avsett att undersöka 

och har därför fungerat som en utgångspunkt i arbetet. Diskursanalys får ofta kritik för att vara 

subjektivt och att individuella värderingar inverkar på analysen. Börjesson (2003) som beskriver 

diskurs som “att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas” 

förklarar dock att detta är ett av de grundläggande fundamenten i diskursanalysen, att vetenskap 

inte är neutral. Han förklarar att alla studier behöver ta avstamp i någon teori men att denna punkt 

är beroende på inriktning och smak. En studies resultat kommer dock alltid vara beroende av 

studiens utformning och kan därför inte vara fullständigt neutral.  

 

3.3 Diskurspsykologi 

 

Diskurspsykologi är en form av socialpsykologi med inriktning mot hur människor använder 

diskurser för att skapa en positiv image kring sig själva, då de genom språket kan påverka 

diskursen. Metoden brukar främst användas vid analys av konversationer men studier finns även 

som har inriktat sig mot en kombination mellan skriftliga och kommunikativa källor. Potter och 

Wetherell (1987) förklarar att språket används för att uträtta något och beroende på mål kan 

språket formuleras på olika sätt. Något som sticker ut gällande diskurspsykologi är att den 

kontext som språket används i tas i beaktning. 

 

Den grundläggande orsaken till att använda diskurspsykologi är att tydliggöra hur språket 

används för att påverka omgivningens uppfattning. Diskurs är i detta sammanhang utnyttjandet 

av språk vilket konstruerar den sociala verkligheten och identiteten. Tolkningsrepertoar är ett 

begrepp som används för att visa på de diskursiva resursernas flexibilitet (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Tolkningsrepertoarer motsvarar diskurs och används ofta inom 

diskurspsykologin. Winther Jørgensen och Phillips (2000) hänvisar till Potter och Wetherell 

(1987) som förklaras vara de som utvecklat begreppet tolkningsrepertoar. Det är begrepp och 

metaforer som kan tydliggöra och underlätta värderingar av händelser. Det hjälper därmed till att 

tydliggöra språkets flexibilitet. Det intressanta med tolkningsrepertoarer är inte huruvida de 

speglar världen utan hur de inarbetas med hjälp av språket och konstrueras som sanningsenliga. 

Målet är att se vilka ideologiska verkningar som olika versioner ger. Ideologi innebär utifrån 

deras synsätt att diskurser kan legitimera och bibehålla sociala mönster (Winther Jørgensen & 
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Phillips 2000). I detta arbete har neutraliseringsstrategierna fungerat som tolkningsrepertoarer. 

Utifrån dessa har diskurser identifierats för att tydliggöra hur företagen bemöter kritik i sitt CSR-

arbete. Strategierna (se tabell 1) kan därmed betraktas fylla funktionen som ett vägledande 

diskurskategoriskt ramverk som utgör en teoridriven utgångspunkt för textanalys. Detta för de 

extrakt som valts med relevans för händelsestigmatiska teman (se avsnitt om urval). Det har 

därmed varit en form av analysverktyg där strategierna använts för att analysera 

organisationernas bemötande av kritik i sitt CSR-arbete.  

 

Ett nyckelord som frekvent brukar användas av diskursforskare är positionering som innebär att 

en tolkningsrepertoar kategoriseras (Höglund 2013). Diskurspsykologin handlar till stor del om 

de dynamiska och föränderliga praktiker som skapar och förändrar uppfattningar och 

representationer. Det som undersökts i detta arbete är hur diskurser används i interaktion med 

intressenter, i detta fall kommunikation genom dokument. En skillnad mot innehållsanalys som 

är ett närliggande angreppssätt är därmed fokus för analysen, där innehållsanalys i högre grad 

fokuserar på relevanta termer och räknar dessa. Då detta inte är aktuellt i denna studie och då det 

inte passar in med ett diskursperspektiv kommer inte detta att användas (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).  

 

3.4 Diskurs – dokumentstudie 

 

Vid diskurs används ofta material som är naturligt förekommande, istället för att utgå från 

egenproducerat material. Det kan gälla vetenskapliga texter, texter i media och annan 

dokumentation. Vilka dokument som är naturligt förekommande beror på forskningsfrågan och 

vad denna inriktar sig mot (Phillips & Hardy 2002). En fördel med att utgå ifrån naturliga källor 

är att författaren inte riskerar att påverka materialet samt att det ger möjlighet till ett större djup i 

analysen.  

 

Undersökningen har fokuserat på intertextuella kedjor vilket innebär att insamling av material 

gällande samma problem sker från ett flertal rapporteringsformer (Jørgensen & Phillips 2002; 

Börjesson & Palmblad 2007). Undersökningen kommer därmed innehålla fakta från ett flertal 

olika typer av källor. Årsredovisningar, pressmeddelanden, hemsidor, uppförandekoder och 

andra offentliga dokument har sökts igenom för att finna hur företag kommunicerar och bemöter 

kritik i sitt CSR-arbete (se bilaga 1 för undersökt material). De olika källorna har använts i olika 

grad men de har tillsammans utgjort grunden för empirin och en bredd i materialet har varit 

nödvändigt för att skapa en uppfattning om företagens verksamhet. Vissa dokument har enbart 

använts som stöd för att tydliggöra och stärka för oss själva att argumenten ter sig på ett visst 

sätt. Detta betyder att alla olika typer av dokumentkällor inte finns redovisade i resultatet. Att 

dokumenten är offentliga har varit en viktig del i valet av material då det ska vara tillgängligt för 

allmänheten. Interna dokument och källor kan utformas på ett annorlunda sätt vilket skulle ge ett 

snedvridet resultat.  
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Enligt Bryman och Bell (2005) är det inte säkert att offentliga dokument som årsredovisningar 

representerar hur personer i organisationen uppfattar händelser. Dock har vi inte haft för avsikt 

att undersöka hur personer bakom organisationen uppfattar diverse händelser utan det budskap 

som faktiskt kommuniceras ut. En händelse kan ses ur ett flertal synvinklar där företag och 

intressenter inte nödvändigtvis ser en händelse på samma sätt. Diskurser kan studeras på ett 

flertal olika sätt, vilken inriktning som är optimal är beroende på syfte och önskat resultat. Då 

uppsatsen syftar till att se hur företag i stigmatiserade branscher kommunicerar vid ett 

händelsestigma är inriktning vid val av empiri synnerligen viktig. Urvalet måste förmedla 

organisationens budskap då det är genom kommunikationens användning dess reaktioner 

förmedlas. Organisationer väljer i allt större grad att använda webbsidor som skyltfönster för att 

kommunicera sin CSR-relaterade verksamhet (Rolland & Bazzoni 2009). Diskursiva analyser 

passar enligt tidigare forskning väl in för undersökningar där information från företags hemsidor 

har varit en central utgångspunkt (Coupland 2005 & 2006). Detta har tagits i beaktning när 

empiri eftersökts. 

 

En fördel med att använda dokument som utgångspunkt är att risken är lägre att motparten 

försöker anpassa sig och påverka informationen utifrån personliga motiv, vilket kan ske vid 

intervjuer (Fooks et al. 2013). Datainsamling med hjälp av intervjuer ger mer djupgående 

kunskap och information om beslutsfattares tankegångar men då studien inte avser att undersöka 

detta finns inget behov av denna inriktning. Det har under senare tid skett en förändring i vilka 

materialtyper som kan anses vara lämpliga vid diskursanalys, vilket delvis har sin förklaring i att 

media har haft en snabb och omfattande förändring. Detta möjliggör att t.ex. internetsajter och 

bloggar kan användas för en vetenskaplig analys. Det finns i den traditionella metodläran en 

hierarki där olika källors trovärdighet rangordnas. Detta är dock inte lika relevant i den 

diskursiva analysen eftersom att i stort sett alla källor gör anspråk på att säga något om 

verkligheten (Börjesson & Palmblad 2007).  

 

3.5 Tillvägagångssätt  

 

För att bilda oss en uppfattning och en teoretisk bas gällande stigmatiserade branscher har 

flertalet artiklar som behandlar ämnet lästs igenom. När det gäller eftersökning av vetenskapliga 

artiklar för att finna relevant forskning har det främst varit nyckelord såsom stigma, legitimitet, 

CSR, kommunikation och motsvarande beskrivningar på engelska som använts. Utgångspunkt 

har tagits i relevanta databaser som hanterar sådan litteratur såsom ABI/Inform, Google schoolar, 

Summon och Scopus vilka finns att tillgå via Örebro universitets hemsida. Utifrån detta 

formulerades en problematisering där komplexiteten i CSR-begreppet och stigmatiseringen 

tydliggörs. Kring funna artiklar byggdes det teoretiska ramverket där funktionen med relaterad 

forskning i databaserna användes vilket ledde oss vidare till relevanta forskare. Arbetet är 

strukturerat på ett antagande om att händelser i företagens omvärld uppmärksammas i media och 
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av omgivningen vilket kräver ett bemötande. De databaser som har använts för att hitta artiklar 

kopplade till företagen och deras händelser är: Artikelsök, Library PressDisplay och 

Mediearkivet vilka även finns att tillgå via Örebro universitets hemsida. Sökning på 

företagsnamnet samt ord som är relaterade till respektive kris har gjorts för att få fram 

bakgrundsinformation om händelserna (se vidare i avsnitt om urval).  

 

Strategierna från företagen har undersökts genom analys av årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar, pressmeddelanden och annan dokumentation som kommer direkt från 

företaget. Dessa har lästs igenom vilket har gett en möjlighet att välja utdrag ur dokumentationen 

som speglar organisationens bemötande som sedan har tolkats och kopplats till tidigare 

forskning.  

 

3.6 Kodning 

 

Till en början identifierades olika typer av kommunikationskällor från organisationerna som 

kunde vara relevanta för arbetets frågeställning vilket gav en grundstomme av empiri. Denna 

lästes igenom översiktligt för att få en överblick av det grundläggande innehållet och hur 

analysen skulle kunna struktureras. Därefter skedde ytterligare en genomgång av materialet där vi 

valde ut de extrakt som skulle kunna analyseras och som vi tyckte gav uttryck om innehållets 

budskap. Urvalet skedde utifrån att materialet skulle vara relevant för de incidenter som 

fallföretagen drabbats av och innehålla någon form av bemötande till dessa problem. Utifrån ett 

relativt stort antal extrakt som hanterade kriserna skedde sedan en preliminär identifiering med 

hänsyn till samtliga strategier där vi fick en översikt över vilka strategier som var vanligast 

förekommande och hur dessa betonades i företagens beskrivning av händelserna. Utifrån dessa 

valdes de fem mest frekvent förekommande och relevanta strategierna ut. Orsaken till att just fem 

strategier valts ut är för att kunna visa variation men ändå kunna tränga in på djupet i varje 

strategi. För att sedan få ett hanterbart antal extrakt att analysera i detalj valdes representerbara 

extrakt ut som kan symbolisera och spegla företagens användning av strategier. Fyra extrakt för 

varje händelse (två för varje företag) har valts för att kunna visa på varians i strategianvändning 

men ändå kunna få ett djup i analysavsnittet. Detta tillvägagångssätt hade varit alltför 

tidskrävande vid ett alltför stort antal extrakt. De utdrag som redovisas i studien valdes med 

hänsyn till hur ofta strategierna förekom, men även utifrån hur de speglade det sammanlagda 

innehållet i materialet. Detta ger en mer nyanserad analys eftersom att det då framkommer en 

mer rättvisande bild av hur strategierna används. 

 

Jörgensen och Phillips (2002) betonar att det är viktigt att de teman och kategorier som används 

vid kodning är sammankopplade med forskningsfrågan. Av denna anledning har 

neutraliseringsstrategierna använts som teman och sökts i utvalda extrakt. Kodningen har skett i 

etapper då analysen genomförts i flera steg. I steg ett utgick vi ifrån vad teorin tidigare 

identifierat som strategier och försökte se dessa i utvalda extrakt. När det fanns tendenser eller 
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tecken på bemötande noterades detta för att få en utgångspunkt att bygga kring. Utifrån detta 

resonemang kunde indikationer på strategier identifieras. Steg två i processen var att identifiera 

strategiernas diskurser vilket skett utifrån samma utdrag. När vi hade kunskap om hur 

strategierna användes kunde en jämförelse göras för att se variansen i användningen. Vi har i 

arbetet kontinuerligt kommunicerat sinsemellan om hur repertoarer bör tolkas och hur olika 

extrakt bör kategoriseras. Detta gav en djupare analys och mer korrekta klassificeringar av 

extrakten då diskussioner lett fram till omklassificering av vissa beskrivningar.  

 

I nedanstående figur visas exempel på hur kodningsprocessen har genomförts. De båda stegen 

har här kombinerats för att underlätta en överblick. Här visas hur strategin samhällsnytta 

identifierats hos ett av företagen genom utdrag i utvalda extrakt. Den första kolumnen visar att 

samtliga neutraliseringsstrategier har funnits i åtanke när den skrivna texten har undersökts. 

Utgångspunkt har tagits i definitionen för respektive strategi (se tabell 1) där dess komponenter 

har sökts i företagets skriftliga kommunikation. Dessa har eftersökts i de enligt oss 

representerbara extrakten. Kolumn två visar utdrag ur relevanta extrakt där det går att identifiera 

en strategi. I nästkommande kolumn visas den strategi som har identifierats, nedanstående 

kodningsschema visar strategin samhällsnytta som ett exempel. Den fjärde och sista kolumnen 

visar nyckelord som enligt oss summerar extraktet, vilket hjälper oss att identifiera variansen i 

strategiernas förekomst. Detta tillvägagångssätt har använts för samtliga strategier i aktuella 

företag. 
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Figur 2 (Exempel på kodningsschema, egen bearbetning) 

 Utgångspunkt: Utdrag ur text: Identifierad strategi: Varians i 
diskursanvändning: 

Fördömande av 
kritik 

Grunden i att vara ett 
ansvarsfullt företag handlar 
för oss om att vara medvetna 
om de delar av 
företagsverksamheten som 
belastar samhället – att ta 
ansvar för dem genom att 
minimera deras påverkan – 
samtidigt som vi maximerar 
de gynnsamma effekterna. 
(extrakt 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samhällsnytta 

Ansvarstagande, ger 
gynnsamma effekter 

Förnekelse av 
ansvar 

Förnekelse av 
skada 

Förnekelse av offer 

Förnekelse av 
bevis 

Attitydförändring 

Ifrågasättande av 
rationalitet 

Ifrågasättande av 
lidande 

Återskapande 
strategi 

På så sätt stödjer industriella 
samarbeten Saabs strategi 
att bli mer lokal och komma 
närmare kunderna till nytta 
för alla involverade parter. 
(extrakt 2) 

Skapar nytta 

Försvagande 
strategi 

Överföring av 
ansvar 

Uttrycksfrihet Vad gäller export i bredare 
mening är de flesta idag 
överens om att internationell 
handel generellt leder till 
utveckling och välstånd. 
(extrakt 4) 

Leder till utveckling 
och välstånd 

Vädjande till 
auktoritet 

 

Samhällsnytta 

Skydda de svaga 
Försvar genom 

behov 

Givet detta regelverk är vi 
övertygade om att exporten 
av försvarsmateriel bidrar till 
säkerhet, teknologisk 
utveckling, arbetstillfällen och 
tillväxt i både mottagarlandet 
och i Sverige. (extrakt 4) 

Säkerhet, utveckling, 
arbete, tillväxt 

Påvisande av gott 
beteende 

Den är en förutsättning för att 
säkra hög kvalitet och 
kostnadseffektivitet för det 
svenska försvaret, som 
därmed kan dela 
utvecklingskostnader med 
andra länders 
försvarsmakter. Och den 
bidrar till den svenska 
försvars- och 
säkerhetspolitiken på ett sätt 
som främjar säkerhet i 
Sverige, men också i vår 
omvärld. (extrakt 8) 

Kostnadseffektivitet, 
kvalitetssäkring, 
bidrar till säkerhet i 
världen 

Laglighetsargument 
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3.7 Analys 

 

Analysen har enligt resonemanget ovan strävat efter att identifiera de strategier som företag 

använder i sitt neutraliseringsarbete och vilka diskurser som företag använder i detta 

sammanhang. Målet har dock inte enbart varit att identifiera strategier utan att se detta i ett större 

sammanhang med hänsyn till CSR och huruvida detta är ett tecken på hur organisationens CSR-

arbete kan skilja sig. Avsnittets upplägg kan beskrivas som en tvåstegsanalys. Detta innebär att 

första steget identifierar relevanta strategier som används i den CSR-relaterade 

kommunikationen. Detta utvecklas sedan i analysavsnitt två som behandlar strategiernas 

användning i respektive företag, för att möjliggöra kopplingar till CSR. Detta avslutas sedan med 

en jämförelse mellan utvalda företag utifrån det som framkommit tidigare i analysen. Som 

tidigare nämnt är de tolkningsrepertoarer som analysen utgår ifrån de strategier som har 

identifierats i teoriavsnittet. I analysen behandlas dock inte alla strategier som har identifierats 

utifrån empirin utan ett urval har skett. Detta bygger på representerbarhet och frekvens, där 

representerbarheten består i att de mest relevanta strategierna för varje händelse redovisats. Även 

frekvens varit ett viktigt kriterium där de vanligast förekommande strategierna presenterats och 

analyserats djupare. För att kunna säga något om hur diskurser används krävs att det finns en viss 

varians i användning av strategier och begrepp, vilket betyder att de måste förekomma ett antal 

gånger. Variansen mellan diskurserna analyseras därför både i företagen var för sig men även 

sinsemellan. Detta återkopplas sedan till teori om CSR och legitimitet och arbetet kring dessa 

områden. Att framhäva diskurserna skapar en förståelse och underlättar för läsaren att förstå vad 

företagen betonar i sin kommunikation och hur de väljer att bemöta kritik. 

 

Vi har valt att göra analysen helt på svenska vilket har gjort att översättningar till det svenska 

språket har behövt göras. Diskurserna som identifierats i empirin har analyserats och tagits fram 

med hjälp av tidigare teori. Detta är ett något annorlunda tillvägagångssätt där vår diskursanalys 

är teoretiskt driven istället för att diskurserna härleds utifrån empirin. Standardiserade metoder 

som används för mer kvantitativa studier bör ej användas i studier med diskursanalytisk karaktär 

då analysens form tenderar att vara olika från studie till studie med denna typ av inriktning. 

Argument bör därför hittas som rättfärdigar den typ av inriktning som studien tar (Phillips & 

Hardy 2002).  

 

3.8 Val av industri 

 

I denna studie har vi valt att studera företag som verkar i två olika branscher men som båda lider 

av problem på grund av sin verksamhetsinriktning. Dessa har valts utifrån ett flertal premisser, 

bland annat ska de genomgått problem och kriser under de senaste åren som har blivit 

uppmärksammade i omvärlden. Detta för att försöka visa vad likheter och skillnader i CSR-

arbetets strategier kan bero på. De utvalda branscherna är tobak och vapen. Det som är 

gemensamt för de båda branscherna är att de verkar i stigmatiserade branscher och att båda 
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produkterna riskerar att skada eller döda människor. Det finns dock en skillnad i vem som tar 

skada av de olika produkterna, då det finns en direkt skadlig verkan hos den som konsumerar 

tobaksprodukter (Palazzo & Richter 2005; Fooks et al. 2013). Vapenbranschen skadar inte fysiskt 

den som brukar vapnet men andra människor kan skadas eller dö när vapnet används (Durand & 

Vergne 2014). Även om stigmatisering är något som är beroende av kontext och intressenternas 

uppfattningar om vad som är stigmatiserat så ses dessa branscher som stigmatiserade i denna 

studie då de ofta tas upp som exempel i artiklar om stigmatisering (Hudson 2008).  

 

3.9 Val av företag 

 

När företag drabbas av händelsestigma gäller det oftast de större aktörerna på marknaden 

beroende på att dessa aktörer har större påverkan på sin omgivning. Dessa klarar också i större 

utsträckning av att bemöta den kritik som kommer från omvärlden. Då större organisationer 

också tenderar att ha ett större dokumentationsarkiv och ger ut mer information har etablerade 

stora företag som kan ses som exempel för sin bransch valts som studieobjekt. Företagen valdes 

ut genom studier av vilka företag som var de största inom respektive bransch. Det framkom att 

det fanns en relativt stor spridning över världen inom både tobak och vapentillverkning. Därav 

valdes ett amerikanskt tobaksföretag ut, Philip Morris International och en svensk 

vapentillverkare, Saab. Detta kan ge ett större djup i studien då det tillför en internationell 

dimension i jämförelsen.  

 

Tack vare att vi hade vissa förkunskaper om att dessa företag har varit inblandade i kriser tidigare 

användes först allmänna ord såsom skandal och kris för att identifiera specifika incidenter som 

skulle kunna kopplas till företagens kärnverksamhet. Utifrån detta användes sedan 

företagsspecifika sökord för att finna relevanta artiklar. De sökord som användes för Saabs del 

var försäljning till diktatur, vapenexport, konfliktländer, exportförbud, korruption, bestickning 

och industrisamarbete. Utifrån dessa användes senare synonymer för att utvidga antalet möjliga 

artiklar vilket gav ett bredare utbud av material. PMI:s sökord inkluderade neutrala 

förpackningar, reglering, lagstiftning, cigaretter, immigranter, Kazakstan, barnarbete och 

motsvarande ord på engelska. Även i detta fall användes synonymer för att få en större bredd i 

materialet vilket skulle visa sig viktigt för att få tydliga beskrivningar av händelserna. Vi har i 

detta fall valt att främst fokusera mot dagstidningar och källor som beskriver de dagliga 

händelserna i de olika fallen. Detta för att kunna få en helhetsbeskrivning genom en kombination 

av olika källor. Artiklar som ej direkt har kunnat kopplas eller bara delvis har behandlat 

händelsen har utifrån beskrivningen ovan inte tagits med i arbetet.  
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3.10 Avgränsning 

 

En avgränsning har gjorts till företagens skriftliga kommunikation eftersom att det är en del i 

ledet av att identifiera neutraliseringsstrategier. En annan orsak till avgränsningen mot den 

skriftliga kommunikationen är också att budskapet kommer direkt från företaget, vilket gör 

innehållet relevant och tillförlitligt. Tas information från en sekundärkälla såsom media riskerar 

budskapet i kommunikationen att vara förvanskat. Fokus i arbetet har därför varit mot den del av 

organisationens budskap som företaget själv kan styra, dvs. genom sin CSR-relaterade 

kommunikation. Att undersöka hur media påverkar intressenternas uppfattning om företaget 

ligger utanför den här studiens syfte. Studien har inte heller för avsikt att tydliggöra syftet bakom 

texten i ett större sammanhang mer än hur det kan knytas till CSR. Det är troligt att även andra 

tankegångar än CSR kan legat bakom att kommunikationen utformats på ett visst sätt vilket 

skulle behöva ett annorlunda fokus med metod och teori som anpassats för detta avseende. Vi har 

därför avgränsat oss mot strategier och diskurser för att få en förståelse kring CSR i bemärkelsen 

kring syftet med dess användning.   

 

3.11 Studiens trovärdighet 

 

En studie med ett diskursanalytiskt angreppsätt dras med ett antal dilemman kopplat till metoden. 

Därför är det av betydelse att belysa hur tillförlitlighet och trovärdighet har hanterats i arbetet. 

Det är svårt att uppnå hög grad av replikerbarhet i en undersökning av diskursanalytisk karaktär 

då själva metoden innehåller mycket tolkningar och egna kopplingar vilket försvårar ett 

återskapande av resultatet. På grund av detta har denna undersökning eftersträvat att tydliggöra 

tillvägagångssätt och metodologiska val för att motivera beslut och skapa en röd tråd för läsaren 

att följa genom arbetsprocessen. Diskursanalys är en metod som ökar trovärdigheten i studien då 

den inte enbart tillämpas på samtal och konversationer, utan även på texter. Det gör den mer 

flexibel än andra utgångspunkter, till exempel samtalsanalys (Bryman & Bell 2005). 

 

3.12 Metodreflektion  

 

Det finns ett flertal tänkbara problem med att utgå från företagens egen dokumentation när 

företagens strategier och handlingar undersöks. Dels måste relevanta dokument och 

beskrivningar identifieras och dels kan feltolkningar göras. Det finns därför en medvetenhet om 

att tolkningar av empiri inte är generella vilket grundar sig i synsätt och värderingar samt att 

andra förklaringar kan ges. Detta är dock något som vi har varit medvetna om vilket gjort att ett 

neutralt förhållningssätt har försökt hållas. När det gäller val av diskurs som metod kan vissa 

reflektioner göras. Det är troligt att olika metoder ger olika resultat, speciellt när tolkningar har 

en såpass stor del i arbetsgången. Vi är medvetna om att andra tillvägagångssätt hade kunnat 

användas men alla metoder har sina för- och nackdelar. Exempelvis har intervjuer en mer 
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personlig prägel vilket inte är önskvärt. Därför utgör dokument en bättre representation i denna 

studie. En annan intressant diskussion som har framkommit är kring vad som bedöms som 

legitimt respektive illegitimt. Detta kan inte bedömas utifrån en generell bedömning av 

omgivningen då olika målgrupper kan göra olika bedömningar (Hudson & Okhuysen, 2009). 

Dock var vi tvungna att ha en utgångspunkt för arbetet och använde därav forskarnas exempel på 

branscher som i den större allmänhetens ögon kan ses som stigmatiserade.  

 

Något annat vi är medvetna om är att det går att ifrågasätta vilka händelser som har tagits med 

som exempel på företagens agerande. Vi anser dock att alla händelser har sitt ursprung i 

kärnstigmatiseringen och att de utan denna aldrig hade inträffat. När det gäller val av strategier i 

extrakten har ett urval skett där de mest frekvent använda och enligt oss relevanta strategierna 

identifierats.  Detta för att kunna göra en tydlig analys där inte alltför många strategier används 

eftersom att det riskerar att ge ett diffust resultat. Vi är medvetna om att strategierna kan vara 

bundna till de specifika händelserna, men vi anser att de kan reflektera företaget i stort eftersom 

att händelserna är kopplade till företagets kärnverksamhet. När det gäller analysen är vi medvetna 

om att det kan uppfattas problematiskt att viss översättning av dokumentation har behövt göras. 

Felöversättningar kan ha gjorts vilket kan ha snedvridit resultat och diskurser. Översättningar har 

dock varit nödvändigt för att kunna få en jämförelse mellan organisationerna som kan ge ett 

intressant resultat. Metoden skulle kunnat designas annorlunda för att undersöka meningen 

bakom att kommunikationen utformats på ett visst sätt och få en djupare förståelse i avseendet 

kring kommunikation i allmänhet.  

 

3.13 Källkritik 

 

Urval av artiklar har skett efter ett noggrant övervägande där vi har utgått från ett flertal kriterier 

som kan ställas på källor när vi gjort bedömningar av vad som skulle kunna användas som 

utgångspunkt i arbetet. 

 

Äkthet - Här har vi försökt bedöma författarens tankegångar vid utformandet av källan med fokus 

på orsak till att forskningen har uppkommit och vilket tillit som kan ges till resultatet. Det 

handlar om att källan verkligen bör spegla det som avses (Thurén 2013). Detta har funnits med 

som en tanke där vi eftersträvat att endast ha med källor som bidrar med viktig information vilket 

har gjort att vi har fokuserat på författare som är forskare eller experter inom sitt arbetsområde.  

 

Tidssamband - Tidsskillnaden mellan tidpunkten då en händelse inträffar och källans 

återberättande är en del att ta i beaktande vid bedömning av en källa. Trovärdigheten är större hos 

nutida forskning än artiklar som är årtionden gamla (Thurén 2013). Det har därför konsekvent 

eftersträvats nyare forskning i arbetet. Trots det bygger mycket kring äldre artiklar vilket grundar 

sig i att avstamp bör tas i originalkällan och utifrån detta resonera sig fram till hur nyare 
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forskning kan användas.  

 

Tendens - Hanterar problematiken kring författarens vilja att påverka uppfattningar i omvärlden 

(Thurén 2013). Det har funnits en medvetenhet kring detta genom arbetets gång då vi antagit att 

företagen vill påverka omgivningen genom bland annat officiella dokument. Att identifiera detta 

är dock en del av syftet av arbetet och ses därför som något positivt.  

 

Beroende - Hanterar styrkandet vid användning av flertalet källor. För att dessa ska stärka 

varandra kan de inte referera till varandra vilket vi har försökt ta hänsyn till vid sökning av 

relevant forskning (Thurén 2013).  

 

Uppmärksamhet har även givits till vilken trovärdighet tidningsartiklar och mindre 

forskningsbaserade källor kan ha. Enligt Bryman & Bell (2005) kan det finnas anledning att 

ifrågasätta trovärdigheten i tidningsartiklar eftersom att det kan finnas politiska motiv som grund 

till att dessa skrivs. Hänsyn har dock tagits till detta genom att enbart använda sådana källor som 

bakgrund till händelserna för att på så sätt undkomma den påverkan det riskerar att ha på teori 

och slutligen resultat. 
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4. Presentation av företag och händelser 
I nedanstående avsnitt används en separerad struktur där respektive bransch och fallföretag ges 

en presentation. Därefter beskrivs de kontroversiella händelser samt påföljande kritiska åsikter 

som kan kopplas till företagens verksamhet. Händelserna har uppfattats som incidenter som har 

sitt ursprung i kärnstigmatiseringen och har bemötts av organisationerna på olika vis. Dessa 

situationer har legat till grund för urvalet av empiriska extrakt. 

 

4.1 Vapenindustrin 

 

Vapenindustrin med fokus på vapentillverkning är idag en av världens största industrier med 

försäljningar för hundratals miljarder dollar varje år (Sedghi 2012). Industrin involverar inte bara 

tillverkningsprocessen av vapen utan involverade företag tenderar även i hög grad hantera 

forskning, utveckling och service av sina produkter. Det finns en oerhörd bredd i vilka produkter 

som ingår i vapenindustrin med material som är specifikt avsett för strid på land, i vatten och i 

luften. En av de största vapentillverkarna som diversifierat sin verksamhet med tillverkning inom 

alla dessa områden är Saab som dessutom har genomgått ett antal kritiska händelser som kan 

kopplas till företagets kärnverksamhet (Saab årsredovisning 2014).  

 

4.1.1 Saab 

  

Saab är ett svenskbaserat företag som inriktat sin verksamhet mot försvarsindustrin. Företaget har 

under senare år tillhört topp 30 gällande världens största vapentillverkare. Organisationen har 

länge varit utsatt för stark kritik och har varit inblandade i ett flertal kritiserade affärer med 

försäljning till diktaturer, områden i konflikt och har varit inblandat i korruptionsaffärer (Grafik: 

Största vapentillverkarna 2014).  

 

4.1.2 Export till diktaturer och länder i konflikt 

 

En stor del av den svenska befolkningen har i undersökningar uttryckt sin åsikt om att Sverige 

inte bör exportera krigsmateriel till konfliktområden och områden där brott mot mänskliga 

rättigheter är vanligt förekommande. Regeringen har därför satt upp riktlinjer kring vapenexport 

där det är förbjudet att sälja till länder i konflikt eller länder som kränker mänskliga rättigheter. 

Det har trots detta utvecklats en praxis som möjliggör en försäljning till problematiska områden 

som tidigare har köpt material, bland annat till Afghanistian, Irak och Burma och där framtida 

affärer diskuteras med Saudiarabien (Bergh et al. 2010; Nygårds 2015; Andersson 2015). 

Reglerna kan därför komma att skärpas där det krävs ett större fokus på mänskliga rättigheter 

(Burnett-Cargill et al. 2015), men detta möts dock av motstånd av vapentillverkarna då dessa 

marknader beskrivs som de mest vinstgivande (Resare 2014). Ett kritiskt argument mot 



35 
 

vapenindustrin brukar vara att export av krigsmaterial riskerar att legitimera diktaturer och 

odemokratiska handlingar (Argumentation om vapenexporten 2013). Även om exporten är stor 

till liknande länder tros den ej vara avgörande och bör därför kunna undvikas (Khan et al. 2011). 

Undantagen om försäljning har dock blivit såpass många att det numer kan uppfattas som en 

regel att det får genomföras. Exporten beskrivs ha blivit ett mål i sig och företag försöker påverka 

värderingar genom ordval, krigsmaterial har under de senaste åren exempelvis benämnts som 

försvarsmateriel. Saab hävdar att exporten till konfliktdrabbade länder är nödvändig då den 

svenska staten idag också köper material från ett flertal andra leverantörer (Bergh et al. 2010). 

Det finns dock vissa debattörer som ifrågasätter huruvida ett vapenexportförbud förbättrar 

situationen om det enbart sker från Sveriges sida. Argumentationen handlar även om en 

uppdelning vad materialet kommer användas till, användning för försvar och att förtrycka den 

egna befolkningen skulle kunna bedömas utifrån olika kriterier (Ringborg 2015).    

 

Exporten får även ofta kritik för att bidra till kriminalitet där resultatet ofta får dödlig utgång. 

Vapenindustrin beskrivs som en stor del i militära konflikter, oavsett om de förekommer inrikes 

eller med andra länder. Ett problem är att mycket vapen finns i omlopp och att de har relativt hög 

hållbarhet vilket gör att de riskerar att spridas vidare till ännu mer problematiska områden. 

Sverige riskerar också att uppfattas som medansvarigt på grund av försäljningen om de sålda 

vapnen används i problematiska områden (Argumentation om vapenexporten 2013). Kritiska 

röster brukar höjas mot hur svenska vapen tillåts säljas till länder där pengarna gjort betydligt 

större nytta på andra ställen. Ett exempel på detta är Sydafrika-affären där landet spenderade 

miljarder på gripen-flygplan samtidigt som de styrande påstod att de inte hade möjlighet att 

hjälpa de miljontals sydafrikaner som lider av HIV. Hänsyn bör istället tas till fattigdom, hunger 

och hälsa annars riskerar marknadsföring och försäljning till länder med knappa resurser förvärra 

situationen ytterligare (Argumentation om vapenexporten 2013). FN och dess olika organ har 

även betonat detta som ett problem där försvars- och vapeninköp förvärrar situationen för 

invånarna i fattiga länder vilket i längden drabbar hela landet. 

 

4.1.3 Korruption och mutanklagelser 

 

Mutor och bestickning är ett problem som finns i ett flertal branscher där företag ofta är utsatta 

för stark konkurrens. Mutor är dock något som är starkt kopplat till vapenindustrin då det blivit 

så vanligt förekommande att många parter i dagens läge förutsätter att det ska ingå när 

affärsuppgörelser träffas. Mutor blir en effekt av att transaktioner är svåra att genomföra då det 

anses “smutsigt” att köpa vapen vilket gör att motköp krävs och stora summor pengar riskerar 

hamna i fel händer. Saab har vid ett flertal tillfällen under de senaste årtiondena varit anklagade 

och kritiserade för att mutor förekommit vid företagets affärstransaktioner. Detta eskalerade 

under år 2007 då Uppdrag granskning avslöjade att företaget mutat sig till försäljningar av Saab 

39 Gripen i Sydafrika (Johansson 2013; Höglund 2011). 
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Saab samarbetade vid tidpunkten med BAE-systems vilka också ansvarade över försäljningen. 

Saab beslutade dock vid genomförandet av affären att BAE-systems marknadsföring inte skulle 

följa det korruptionsprogram som annars används av Saab utan istället följa BAE-systems 

regelverk, ett företag som tidigare varit inblandade i ett flertal bestickningsmål (Härvan växer 

kring misstänkta Jas-mutor 2007). Efter avslöjandet om att mutor förekommit träffade BAE-

systems en överenskommelse med staten där företaget fick betala ett rekordhögt bötesbelopp på 

3,7 miljarder, dock utan något formellt erkännande att mutor förekommit (Johansson 2013). 

Företaget påstods ha erbjudit en agent i Sydafrika ett flertal miljoner kronor för att se till att 

köpet kunde genomföras. Vissa påstod i samband med affären att agenten i fråga ska ha varit 

rådgivare till försvarsministern. Affären påstås ha skett via ett av Saabs dotterbolag, Sanip, som 

skulle ansvara för de motköpsaffärer som skulle genomföras (Liljeheden 2011; Saab medger 

mutavtal – men nekar till utbetalning av mutor 2011; Kalmelid et al. 2010). Stora summor har 

under senare tid uppmärksammats på olika bankkonton som troligen har koppling till affären 

(Misstänkt Jas-muta på HSBC-konto 2015).  

 

4.2 Tobaksindustrin 

 

En annan stor stigmatiserad bransch är tobaksindustrin. Den grundläggande förklaringen är 

relativt enkel, industrins intressen går ej i samklang med omvärldens fokus på befolkningens 

hälsa. Även tobakstillverkare är stora vinstdrivande företag vilket visas av dess försäljning som 

årligen uppgår till uppskattningsvis 300 miljarder dollar samtidigt som sex miljoner människor 

dör av rökning. Trots produkternas dokumenterade skada på dess användare försöker företag 

förhindra lagstiftning och konventioner för att skapa möjligheter till högre vinst. Ett företag som 

arbetar på detta sätt och i många fall fått kritik är Philip Morris International (Sex miljoner liv 

offras för tobaksbolagens vinster 2014).  

 

4.2.1 Philip Morris International  

 

Philip Morris International (PMI) är världens största tobaksbolag. De äger 6 av de 15 populäraste 

cigarettmärkena, inklusive Marlboro och L&M som är det bäst respektive tredje bäst säljande 

cigarettmärket i världen (Company Overview 2015). De har under de senaste åren blivit 

kritiserade bland annat för att ha försökt förhindra lagstiftning samt för att tobak ska ha köpts in 

från plantage där barnarbete förekommer (Reducing the appeal of smoking – first experiences 

with Australia’s plain tobacco packaging law 2013; Walker 2010).  
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4.2.2 Neutrala förpackningar i Australien 

 

Australien är det första landet som infört neutrala cigarettförpackningar. De nya förpackningarna 

är olivgröna med en stor avskräckande bild på skador som uppstår av rökning, exempelvis 

förstörda lungor eller tumörer. Namnet på cigarettmärket skrivs i samma typsnitt för alla 

varumärken och tar endast upp en liten del av framsidan på förpackningen. Införandet gör 

Australien till den hårdast reglerade cigarettmarknaden i världen (Cigarette plain packaging laws 

come into force in Australia 2012).  

Anledningen till införandet av regleringen var att minska rökningen, framförallt bland ungdomar. 

Målet var även att rökandet hos den Australiensiska befolkningen i stort skulle sjunka till under 

10 %. Införandet har fått stöd av ledande folkhälsoexperter och grundas på omfattande 

forskningsmaterial. Implementeringen har bland annat fått till följd att fler ringer in till hjälplinjer 

för att sluta röka och säger att de tycker att cigaretter smakar äckligare, att förpackningarna är 

stötande och att de funderar på att sluta röka. Dock har studier som utförts på uppdrag av PMI 

visat att neutrala cigarettförpackningar inte haft någon minskad effekt på rökning. Dessutom 

menar tobaksindustrin att införandet av neutrala cigarettförpackningar kränker deras rättighet till 

varumärket samt strider mot avtal angående fri handel. Tobaksbolagen har därför protesterat mot 

införandet av den nya regleringen men i en dom från 2012 dömde Australiens högsta domstol till 

regeringens fördel (Reducing the appeal of smoking – first experiences with Australia’s plain 

tobacco packaging law 2013; Malkin 2014). 

Mer specifika undersökningar har visat att införandet har varit ett effektivt medel mot att minska 

rökningen och i en studie visas det att de negativa effekter som tobaksbolagen förutspått inte 

inträffat. Detta gällde bland annat illegal cigaretthandel samt billigare tobak från Asien, något 

som faktiskt fått omvänd effekt under perioden. Rökarna har heller inte övergivit de små 

tobakskioskerna för att börja köpa på stormarknader vilket var något tobaksbolagen befarat. 

Problemen konkretiseras dock av tobaksindustrin som har finansierat ett flertal rapporter 

angående neutrala cigarettförpackningar. Bland annat visar en rapport att den illegala 

cigaretthandeln har ökat drastiskt. Den illegala handeln är ett av tobaksindustrins huvudargument 

vilket visas i den kritik som tobaksindustrin ger. De är kritiska mot övriga studier i Australien 

eftersom att de bara har fokuserat på en del av landet och påstår därför att resultatet inte är 

statistiskt representerbart (Cooper 2014). 

 

4.2.3 Utnyttjande av immigranter i Kazakstan 

 

Philip Morris verksamhet i Kazakstan har anklagats för att ha utnyttjat immigranter som 

arbetskraft på tobaksplantage. Det som har kritiserats är att dessa arbetare ska ha saknat skriftligt 

anställningsavtal, fått indragna löner och att de i vissa fall blivit tvingade till arbete. 

Arbetsgivarna ska även ha beslagtagit immigranternas pass och tvingat dem att utföra uppgifter 



38 
 

som inte ingick i de ordinarie arbetsuppgifterna. Rapporten som kom med avslöjandet kunde 

även publicera information om att barnarbete förekom inom företagets verksamhet där barnen i 

vissa fall var så unga som 10 år.  

PMI sa i ett tidigt utlåtande att de var tacksamma för att bristerna i arbetsförhållandena har 

uppmärksammats och att företaget vidtagit ett antal åtgärder för att åtgärda bristerna. PMI ska ha 

lovat att ha ett djupare samarbete med lokala myndigheter samt låta icke-statliga organisationer 

utföra kontroller på plantagen samt säkerställa att barnen får undervisning. Dock menar 

utfärdaren av rapporten att förändringarna går för långsamt och att immigranterna i högre grad 

bör få gå i skolan istället för att jobba. Det förklaras även vara extra farligt för barn att arbeta 

med tobak eftersom att de utsätts för nikotin genom hanteringen av tobaksblad. Nikotinet 

absorberas in i huden och kan leda till förgiftning (Green Tobacco Sickness). På plantagen 

används även farliga bekämpningsmedel vilket kan vara skadligt för arbetarna (Walker 2010).  
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5. Empiriska extrakt samt analys av strategi 
I detta avsnitt sker en presentation av hur valda företag väljer att bemöta omvärldens kritiska 

åsikter. Genom en presentation av hur företaget beskriver de kritiska incidenterna kan en 

kortfattad analys ske där det efter varje extrakt sker en identifiering av vilka strategier som har 

används av organisationen ifråga. Totalt redovisas åtta stycken extrakt. Detta är första steget i 

analysen som senare kommer vidareutvecklas genom att undersöka vilken varians som finns i 

användningen av strategierna. 

 

5.1 Saab  

 

5.1.1 Export till diktaturer och länder i konflikt 

 

Extrakt 1 

1.Grunden i att vara ett ansvarsfullt företag handlar för oss om att vara medvetna om de delar av 

2.företagsverksamheten som belastar samhället – att ta ansvar för dem genom att minimera deras påverkan 

3.– samtidigt som vi maximerar de gynnsamma effekterna. Saabs ambition är att i dialog med våra 

4.huvudintressenter få en bild av hur vi påverkar de samhällen där vi verkar samt att skapa förtroende för 

5.företaget och förankra vår väg framåt. Förtroende genom påvisbara resultat är en avgörande 

6.förutsättning för att Saab ska kunna nå sina långsiktiga mål (Saab Årsredovisning 2013). 

Till en början indikeras att företaget önskar ta ansvar och är medvetna om den påverkan de har på 

samhället och tar ansvar för detta (rad 1-3), både de positiva och negativa. På så sätt kan de 

hänvisa till samhällsnyttan. Att företaget är ansvarstagande och vill maximera de gynnsamma 

effekterna av sin verksamhet (rad 2-3) är även ett exempel på påvisande av gott beteende där 

företaget försöker neutralisera kritik genom att visa hur de agerat. Texten ger även uttryck för att 

företaget försöker skapa ett förtroende genom att föra en dialog med sina huvudintressenter för 

att minska risken för framtida incidenter (rad 3-5). Detta är ett tecken på försvagande strategi då 

företaget vill vinna allmänhetens förtroende och återbygga företagets image. Ytterligare en 

strategi kan tydas i extraktet ovan. Saab beskriver vikten av att kunna skapa förtroende för 

företaget och att detta är av avgörande betydelse för omvärldens bild av företaget och 

organisationens måluppfyllelse (rad 3-6). Detta kan anses vara en återskapande strategi då 

företaget avser återskapa sin legitimitet genom att förbättra förtroendet från intressenterna efter 

att en kris inträffat. 

 

Extrakt 2 

1.Kraven på industriellt samarbete i samband med försvarsindustriaffärer varierar. I en del länder är det 

2.lagstadgat och i andra länder inte. Det finns också länder där kunden från en affär till en annan beslutar 

3.huruvida industrisamarbeten ska ingå som ett åtagande och i så fall hur detta ska vara upplagt. Oavsett, 

4.så är fokus alltid från Saabs sida att arbeta utifrån en marknadsmässig grund och skapa långsiktig 
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5.lönsamhet. På så sätt stödjer industriella samarbeten Saabs strategi att bli mer lokal och komma närmare 

6.kunderna till nytta för alla involverade parter (Saab årsredovisning 2013). 

I extrakt 2 kan vi uttyda ett antal strategier som företaget använder sig av för att bemöta den 

kritik som inkommit om industrisamarbeten. Först och främst så framkommer tecken på 

laglighetsargument tidigt i extraktet. Detta handlar om rättfärdigande genom att hänvisa till att 

företaget följer de lagar som finns. Detta finns statuerat på rad 1-3 där det beskrivs att kraven på 

samarbete varierar och att det är lagstadgat i vissa länder. Vidare kan företaget antas försöka 

rättfärdiga sitt beteende genom påvisande av att fokus alltid ligger på att skapa lönsamhet genom 

att arbeta utifrån en marknadsmässig grund (rad 3-5), även i de fall när kunder har större 

valfrihet, vilket är en försvagande strategi. I slutet av utdraget beskrivs att industriella 

samarbeten stödjer organisationens strategi och därigenom skapar värde för alla inblandade. 

Detta kan vara ett tecken på strategin samhällsnytta där de förklarar att de genererar nytta för 

omgivningen vilket legitimerar dess verksamhet (rad 5-6).  

 

Extrakt 3 

1.I takt med att Saab blivit ett mer exportorienterat företag är det naturligt att vi tittar på vår export ur ett 

2.ansvarsperspektiv. Detta är också något som våra intressentgrupper förväntar sig av oss. Många gånger 

3.möter vi, liksom andra företag, en affärsmiljö som ser väldigt annorlunda ut än den vi är vana vid i 

4.Sverige och vårt närområde. Vårt antikorruptionsarbete och vår policy om nolltolerans mot oetiska 

5.affärsmetoder är exempel på hur vi arbetar med dessa frågor. 

6.Inom Saab ansvarar funktionen Market Network Management för undersökningar (due diligence) av 

7.motparter och leder arbetet med Saabs process för att utse marknadskonsulter och andra affärspartner. 

8.Funktionen tillhandahåller även antikorruptionsutbildningar, både för medarbetare och 

9.marknadskonsulter, och utvecklar verktyg inom antikorruption.  

10.Under 2013 etablerade Saab en ny marknadsorganisation för att öka närvaron på utvalda marknader. 

11.Den nya organisationen innebär att Saab har anställda på den lokala marknaden. På så vis kan Saab 

12.bättre hantera affärsprocessen och säkerställa att den sker enligt Saabs etiska riktlinjer (Saab 

årsredovisning 2013). 

I detta extrakt framkommer att Saab beskriver sig ha blivit alltmer exportorienterade under de 

senaste åren vilket kräver ett stort ansvarstagande (rad 1-2). Detta är ett tecken på påvisande av 

gott beteende där de försöker mildra kritiken genom att tydliggöra sitt goda agerande för 

omgivningen. Vidare finns uttryck för strategierna vädjande till auktoritet samt överföring av 

ansvar då företaget skriver att de, tillsammans med andra företag, verkar i ett företagsklimat som 

är annorlunda mot det vi är vana vid i Sverige (rad 2-4). Överföring av ansvar visar sig i form av 

att de beskriver att det inte enbart är Saab som möter dessa problem utan att även andra företag 

måste ta hänsyn till detta (rad 3).  

Försvagande strategi i form av ursäktande är en strategi som utifrån tolkningar förekommer ett 

flertal gånger i detta extrakt. Dels i form av beskrivningen av Market Network Management som 

arbetar med att utse marknadskonsulter och affärspartners samt utbildar inom antikorruption (rad 

6-9). Att Saab efter krisen har tagit fram en ny marknadsfunktion kan också ses som en typ av 
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ursäktande (rad 10-12). På så sätt försöker Saab att försvaga banden mellan företaget och krisen. 

Detta kan även ses som påvisande av gott beteende där de visar på sitt goda arbete inom området. 

 

Extrakt 4 

1.Vad gäller export i bredare mening är de flesta idag överens om att internationell handel generellt leder 

2.till utveckling och välstånd. Eftersom användande av vapen både utgör det yttersta skyddet för och det 

3.största hotet mot fred och säkerhet är det fullt naturligt att försvarsmateriel exporten måste omges av 

4.restriktioner och regelverk. Därför sker all tillverkning och försäljning av vapen och annan 

5.försvarsmateriel inom strikta och kontrollerade ramar, för att säkerställa att försvarsmateriel används i 

6.enlighet med folkrätten. 

7.Givet detta regelverk är vi övertygade om att exporten av försvarsmateriel bidrar till säkerhet, 

8.teknologisk utveckling, arbetstillfällen och tillväxt i både mottagarlandet och i Sverige. I Sverige sköts 

9.denna kontroll och tillsyn av försvarsmateriel, på uppdrag av regeringen, av myndigheten Inspektionen 

10.för strategiska produkter (ISP). Sverige har ett, i internationell jämförelse, strikt regelverk för 

11.exportkontroll som inkluderar en bedömning av situationen kring mänskliga rättigheter i 

12.mottagarlandet. De slutgiltiga besluten i dessa frågor hanteras alltså genom politiska beslut i 

13.demokratisk ordning, inte av oss i försvarsindustrin. Den svenska exportpolitiken står, i det här 

14.avseendet, på stadig grund och är fast förankrad i den svenska riksdagen (Saab årsredovisning 2013). 

I extrakt fyra presenteras först den påverkan som företagets verksamhet har, internationell handel 

påstås leda till utveckling och välstånd (rad 1-2) vilket kan kopplas till strategin hänvisa till 

samhällsnytta. Denna strategi visar sig även senare i utdraget där företaget beskriver att export av 

försvarsmateriel bidrar till ökad säkerhet och välfärd (rad 7-8). I andra delen av första stycket 

förklaras att exporten omges av regelverk på grund av att produkterna kan utgöra ett hot, vilket 

gör att tillverkning och försäljning sker under kontrollerade former (rad 4-5). Detta kan uppfattas 

som en form av laglighetsargument där företaget betonar regelverket. Företaget beskriver även 

att de inte själva kan ta beslut om försäljning utan att detta kontrolleras och beslutas av en statlig 

myndighet (rad 8-10). Beslut kring försäljning tas genom politiska och demokratiska beslut (rad 

12-13). Detta är tecken på överföring av ansvar där företaget avsäger sig beslutsrätten och lägger 

skulden på staten. Detta är även en form av distansering (försvagande strategi) eftersom att 

företaget skyller på en annan aktör för att minimera sitt eget ansvar.  

 

5.1.2 Korruption och mutanklagelser 

 

Extrakt 5 

1...Vid granskningen har vi funnit att cirka 24 miljoner rand har betalats från BAE Systems till Sanip. 

2.Dessa pengar har sedan med kort varsel överförts till den sydafrikanske konsulten.  

 

3.– Dessa transaktioner har aldrig redovisats i bokföringen, säger Saabs VD och koncernchef Håkan 

4.Buskhe, och fortsätter:   
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5.– En person anställd av BAE Systems har utan Saabs vetskap skrivit på ett för oss okänt avtal, skrivit på 

6.för oss tills nu okända banktransaktioner och dessutom skrivit på av revisorer granskat och uppenbart 

7.felaktigt årsbokslut för 2003.  

 

8.Utredningen och det material som samlats in har överlämnats till advokat Tomas Nilsson, som ombetts 

9.yttra sig över om utredningsmaterialet enligt hans uppfattning stödjer Saabs slutsatser. Allt 

10.utredningsmaterial har överlämnats till överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption. 

11.Saab kommer att helt och fullt stå till överåklagarens förfogande i detta ärende om sådant behov 

12.uppstår. 

 

13.– Saab har en nolltoleranspolicy mot oegentligheter. Denna internutredning och transparensen i den 

14.visar att vi menar allvar, säger Håkan Buskhe (Saabs internutredning gällande konsultavtal i Sydafrika 

klar 2011). 

 

Företaget beskriver sig inte veta om transaktionerna som har genomförts genom att säga att de 

inte finns med i redovisningen (rad 3-4). Detta tyder på en försvagande strategi där företaget 

försöker ursäkta sig genom att minska sitt ansvar för krisen. Vidare kan vi se tendenser till att 

företaget använder sig av strategierna förnekelse av ansvar och försvagande strategi i form av 

distansering. Detta eftersom att företaget säger att de inte känt till avtalet samt att revisorerna har 

godkänt uppenbart felaktiga bokslut (rad 5-7). Därmed förnekar företaget sin kännedom av 

problemet och skyller på andra parter. Saab beskriver sig även vara behjälpliga genom att bistå 

åklagaren med material vid behov (rad 11-12). Detta visar på ett gott beteende och de försöker 

därigenom neutralisera en del av kritiken, på så sätt används påvisande av gott beteende. I det 

avslutade uttalandet yppar sig strategin återskapande. Detta genom att företaget försöker skapa 

rättelse, dels genom att hänvisa till sin policy och internutredningar för att på så sätt börja 

återskapa sin image (rad 13-14). 

 

Extrakt 6 

1.Saab ska vara en långsiktig, pålitlig affärspartner som främjar en öppen och transparent marknad. Därför 

2.kan Saab aldrig acceptera korruption. Saab utgår från gällande lagstiftning, företagets uppförandekod, 

3.processer och värderingar samt branschgemensamma uppförandekoder för att förebygga 

4.korruptionsrisker. Exempel på faktorer som påverkar risken är; var affären äger rum, vem som är kund, 

5.hur upphandlingen genomförs, hur Saab fått kännedom om affären, affärsmodell, kontraktsvärde med 

6.mera. Om de risker som identifieras inte kan minimeras och hanteras på ett tillfredsställande sätt avstår 

7.Saab från affären. Regeln är enkel: Saab har nolltolerans mot korruption.  

8.Samarbeten med marknadskonsulter eller motsvarande innebär en ökad risk eftersom ersättningar som 

9.betalas går till företag som inte står under Saabs direkta kontroll. Därför måste alla sådana avtal prövas, 

10.utvärderas och motiveras hos en central funktion. Saabs ambition är att minska andelen 

11.marknadskonsulter och istället öka närvaron av egna medarbetare på utvalda marknader (Saab 

årsredovisning 2014). 

För det första kan laglighetsargumentet vara närvarande i extraktet eftersom att företaget betonar 

att de följer lagar och regler för att kunna vara en pålitlig part i affärsvärlden och därigenom 



43 
 

undvika korruption (rad 1-4). I mittdelen av extraktet beskriver Saab att om risker inte kan 

minimeras och kontrolleras på ett bra sätt ska Saab avstå affären då de har nolltolerans mot 

korruption (rad 6-7). Detta är ett kännetecken på påvisande av gott beteende där företaget betonar 

sitt positiva agerande för att avfärda kritiken om mutor. Vidare beskriver företaget risken med att 

arbeta med konsulter och förklarar att Saab har för avsikt att minska andelen konsulter (rad 8-11), 

antagligen eftersom att det inte har fungerat. Det kan ses som en återskapande strategi på grund 

av att företaget försöker minska sannolikheten för att liknande problem ska uppstå i framtiden.  

Extrakt 7 

1.Vi är medvetna om risken att ersättning till olika samarbetspartners som verkar på marknaden kan 

2.komma att användas för otillbörlig påverkan av affärsbeslut. Vi förhindrar det genom att utveckla och 

3.tillämpa krav och processer i vår verksamhet, som är i överensstämmelse med ”best practice” i 

4.branschen... 

5...Vi får aldrig erbjuda gåvor eller förmåner med ett värde, av beskaffenhet eller under omständigheter, 

6.som skulle kunna betraktas som ett försök att otillbörligen påverka affärsbeslut eller vinna andra 

7.otillbörliga fördelar.  

8.Öppenhet, transparens och korrekt redovisning av gåvor och representation är nödvändigt för att visa att 

9.vi efterlever dessa regler (Saab Code of conduct, 2011). 

Att företaget förhindrar otillåten påverkan av beslut genom att utveckla processer inom 

verksamheten som dessutom stämmer överens med vad som används inom branschen är ett 

tecken på återskapande strategi (rad 2-4). Detta då företaget avser att försöka återskapa 

allmänhetens uppfattning för att visa på en medvetenhet och förändringsbenägenhet att anpassa 

sig till omvärldens förväntningar. I det andra stycket talar företaget om hur strikt organisationen 

ser på mutor och hur företaget arbetar för att motverka detta (rad 5-9). Detta är ett tecken på 

påvisande av gott beteende då företaget vill mildra kritiken genom att accentuera sin syn på 

problemen och visa på sitt föredömliga arbete inom området.  

Extrakt 8 

1.Under 2014 blev världen mer osäker och på många håll går utvecklingen åt fel håll. Antalet konflikter 

2.och hot av olika slag i världen har ökat, enligt internationella bedömare, vilket är mycket oroande. Vårt 

3.närområde är inget undantag. Konflikter sprider sig över alla slags gränser. Terrorism är inget som bara 

4.drabbar andra. Säkerhetsläget i såväl den östra delen av Europa som i Mellanöstern och Afrika påverkar 

5.hela världen. Det finns bara en värld och vi är alla beroende av varandra. För Saab är det av största vikt 

6.att vi alltid utvecklar våra lösningar och produkter så att de ännu bättre kan bidra till en ökad säkerhet. 

7.Exporten är viktig ur flera aspekter. Den bidrar till att bygga tillväxt och lönsamhet i företaget. Den är 

8.en förutsättning för att säkra hög kvalitet och kostnadseffektivitet för det svenska försvaret, som därmed 

9.kan dela utvecklingskostnader med andra länders försvarsmakter. Och den bidrar till den svenska 

10.försvars- och säkerhetspolitiken på ett sätt som främjar säkerhet i Sverige, men också i vår omvärld. De 

11.senare perspektiven glöms inte sällan bort i en generellt sett ganska ensidig debatt om svensk 

12.försvarsmaterielexport. Sverige har en mycket strikt lagstiftning och var och en av Saabs 

13.affärsmöjligheter granskas av svenska myndigheter med insyn och transparens för våra folkvalda 
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14.politiker i riksdagen. Det är ett klokt och tydligt system som till stor del saknar motstycke i världen 

(VDs tal till årsstämman 2014). 

Företagets VD har uttalat sig om att världen har blivit osäkrare vilket kan tolkas som ett 

argument för att företagets verksamhet behövs vilket kan anses vara en strategi för att legitimera 

sin verksamhet, nämligen försvar genom behov (rad 1-3, 5-6). Företaget beskriver även att 

konflikter är ett vidsträckt problem som drabbar stora befolkningsmassor i världen. Saab behöver 

därför utveckla sina produkter och lösningar så att de kan bidra till ökad säkerhet och skydda 

samhällets invånare (rad 4-6), ytterligare en strategi som framkommer är därmed att skydda de 

svaga. Detta är ytterligare ett exempel på hur företaget försöker att legitimera sin verksamhet. 

I början av det andra stycket har vi kunnat utläsa att företaget använder sig av strategin hänvisa 

till samhällsnytta genom påvisande av att de bidrar med hög kvalitet och effektivitet i det 

svenska försvaret vilket bidrar till ökad säkerhet i världen (rad 9-12). Vidare återfinns 

kännetecken för strategin vädjande till auktoritet genom att hänvisa till lagstiftning och 

granskning av svenska myndigheter (rad 12-14). Detta kan även tolkas som en typ av 

försvagande strategi i form av distansering då företaget försöker ta avstånd genom att avsäga sig 

ansvar, som sedan läggs på en annan part (rad 12-14).  

 

5.2 Philip Morris International 

 

5.2.1 Neutrala förpackningar i Australien 

 

Extrakt 1 

1.A letter dated January 28, 2015 from anti-tobacco lobbyists to the European Commissioner for Trade, 

2.accused PMI, through our dispute with Australia over its ban on the use of logos and trademarks on our 

3.products, of “abuse[ing] trade and investment agreements” through this challenge.” The letter overlooks 

4.the fact that Australia’s law violates the protections it agreed to provide to investors under its agreement 

5.with Hong Kong. 

6.PMI respects a government’s authority to regulate in the public interest. We support thousands of 

7.tobacco regulations worldwide including advertising restrictions, penalties for selling tobacco products 

8.to minors, and substantial health warnings on packaging. We have brought challenges under investment 

9.treaties in only two instances. 

10.Government mandated destruction of property, as demonstrated by Australia’s plain packaging policy, 

11.is disconnected from public health objectives. It eliminates legal brands and needlessly distorts 

12.competition. Sound tobacco control policy and respect for the law can easily coexist, as many countries 

13.around the world have demonstrated for years (Protecting our trademarks why we´re challenging 

Australia´s logo ban 2015). 

 

I slutet av det första stycket beskrivs att brevet som anklagar PMI, inte tar hänsyn till att 

Australiens lagar bryter mot de bestämmelser som gäller för handelsavtalet mellan Australien och 

http://justthefacts.pmi.com/data-from-australian-states-revealed/
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Hongkong (rad 3-5). Detta är tecken på att strategin uttrycksfrihet använts vilket handlar om att 

företaget rättfärdigar sin verksamhet genom att de visar att de har rätt att driva sin verksamhet 

och att denna frihet bör skyddas. PMI beskriver sig stödja tusentals tobaksregleringar över hela 

världen, inklusive bland annat reglering för reklam, försäljningsrestriktioner och varningar på 

paket (rad 6-8). Detta tyder på att de använder sig av strategin påvisande av gott beteende där de 

försöker tydliggöra sitt arbete inom området för att framstå som ett legitimt företag och 

därigenom maskera sina problem. Längst ner i stycket kan strategin ifrågasättande av rationalitet 

tydas. Detta eftersom att PMI kritiserar Australiens lag angående neutrala förpackningar och 

menar att det exploaterar konkurrensen. Vi tolkar den sista meningen som att de försöker att 

påvisa att det finns en sund tobaksreglering i många andra länder och att det även borde fungera i 

Australien (10-13). 

Extrakt 2  

1.The British Heart Foundation (BHF) stated in a recent press release
1
 that since the introduction of plain 

2.packaging for tobacco products in Australia, “the number of people taking notice of the warning labels” 

3.has increased, suggesting that “health warnings have bigger impact on smokers.” BHF not only 

4.misrepresents the data in its own report, but also falsely promotes it as new evidence of the effectiveness 

5.of Australia’s packaging laws… 

6...The fact remains that there is no evidence to suggest that government mandated packaging and logo 

7.bans are working to reduce smoking prevalence in Australia. Attempts to promote bold and false claims 

8.as new proof simply highlight the lack of any reliable evidence that the ban on branding is a sensible 

9.measure in support of public health objectives (Flawed conclusions promoted as new evidence that logo 

bans reduce smoking 2015). 

PMI bemöter i detta extrakt kritik som de har fått i en pressrelease gällande en rapport som kan 

uppfattas negativt för PMI:s räkning. De påstår att informationen i rapporten är misstolkad vilket 

är ett tecken på att de använder förnekelse av bevis som ett första steg att neutralisera kritiken. 

Detta resulterar i att bevisen i sig inte har någon substans och därför inte kan tas på allvar. PMI 

använder alltså även strategin fördömande av kritik eftersom att de kritiserar kampanjen som 

drivs utifrån denna rapport (rad 4-5). Senare i utdraget förnekas bevis ytterligare, då de påstår att 

det inte finns några bevis som visar på att lagstiftningen minskar rökningen (rad 6-7). Detta 

utvecklas senare till ifrågasättande av rationalitet när de skriver att dessa falska påståenden bara 

visar att det inte finns några verkliga bevis vilket gör att beslutet inte framstår som rationellt (rad 

7-9).  

Extrakt 3 

1.Philip Morris International (PMI) supports comprehensive regulation of tobacco products based on the 

2.principle of harm reduction. 

3.To be effective, tobacco regulatory policy must be based on evidence that it will achieve its aim of 

4.improving public health. Regulations must be applied to all tobacco products and all tobacco 

5.manufacturers, and should take into account the views of all legitimate stakeholders including public 

6.health authorities, government finance authorities, tobacco manufacturers, retailers, tobacco growers, 

http://justthefacts.pmi.com/plain-packaging-a-failed-experiment-masked-as-a-success/
http://justthefacts.pmi.com/plain-packaging-a-failed-experiment-masked-as-a-success/
http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/regulating_tobacco/pages/harm_reduction.aspx
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7.consumers and other members of the tobacco supply chain. Regulatory policy must consider the 

8.potential to trigger adverse consequences which undermine public health objectives, such as increasing 

9.the demand for illicit cigarettes, other tobacco products, and/or cheap cigarettes (Regulating Tobacco 

Products 2015). 

 

PMI beskriver sig stödja lagstiftning gällande tobaksprodukter, dock måste det finnas bevis för 

att det faktiskt förbättrar hälsan hos allmänheten (rad 1-4). Detta är ett tecken på påvisande av 

gott beteende där företaget försöker framstå som ansvarstagande och faktiskt vill förbättra 

allmänhetens hälsa. PMI utvecklar sedan resonemanget genom att säga att de vill regleringen ska 

gälla alla produkter och tillverkare på marknaden och att en ansvarsfull regleringsprocess bör 

innefatta alla inblandades åsikt, detta visar på överföring av ansvar (rad 4-7). Avslutningsvis 

försöker organisationen med en försvagande strategi minska kopplingen mellan sig själva och 

problemet. Detta genom att betona statens ansvar och vilka risker och problem som riskerar att 

framträda i samband med regleringen (rad 7-9).  

 

Extrakt 4 

1.We oppose plain packaging because it expropriates our valuable intellectual property by taking away 

2.our trademarks and moves the industry much closer to a commodity business where there is no 

3.distinction between brands and, therefore, the ability to compete for adult smoker market share is greatly 

4.reduced.  Data from Australia appear to confirm that with plain packaging, adult smokers downtrade to 

5.lower price and lower margin brands and illicit products.  According to recent industry-commissioned 

6.studies, the implementation of plain packaging in Australia has had no impact on smoking prevalence 

7.among adults or youth, while illicit trade has increased, with a significant shift towards branded illicit 

8.products (away from unbranded loose tobacco). In the event any particular jurisdiction adopts plain 

9.packaging regulation, we will consider all available options, including litigation, to ensure the protection 

10.of our intellectual property. 

 

11.We support health warning requirements designed to inform consumers of the risks of smoking.  In 

12.fact, where health warnings are not required, we place them on packaging voluntarily in the official 

13.language or languages of the country.  We defer to governments on the content of warnings except 

14.for content that vilifies tobacco companies or does not fairly represent the actual effects of smoking. 

15.However, we oppose excessively large health warnings, i.e., larger than 50 %.  The data show that 

16.disproportionately increasing the size of health warnings does not effectively reduce tobacco 

17.consumption. Yet, such health warnings impede our ability to compete in the market by leaving 

18.insufficient space for our distinctive trademarks and pack designs (A Successful Investment Year, 

Annual report 2014). 

I början av det första stycket framkommer det att PMI motsätter sig lagstiftningen när det gäller 

neutrala förpackningar då det riskerar att urholka deras immateriella rättigheter till varumärke 

och produkter samt försvårar konkurrensen på marknaden (rad 1-4). Detta genom strategin 

uttrycksfrihet då de rättfärdigar sin verksamhet genom att påstå att affärsfriheten bör skyddas och 

att detta till stor del sker med hjälp av dessa rättigheter. Vidare förnekar företaget de bevis som 

den australiensiska staten använder för att legitimera sitt beslut genom att skriva att studier har 

http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx
http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/regulating_tobacco/pages/other_tobacco_products.aspx
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visat att neutrala förpackningar inte minskar rökningen, samt att illegal handel ökar (rad 4-9). 

Detta tolkas som en form av motbevisning för att visa att regleringen inte är rättfärdigad. Det kan 

även ses som fördömande av kritik eftersom att företaget kritiserar argumenten som användes vid 

införandet. I den sista meningen framgår det att företaget är beredd att gå till domstol för att 

skydda sina immateriella rättigheter (rad 8-10). Detta är ett tecken på att företaget är säker på att 

de har lagen på sin sida, de använder alltså laglighetsargument. 

På de tre första raderna i andra stycket finns tecken på att företaget använder sig av påvisande av 

gott beteende. De visar hur de stödjer en viss reglering och till och med inför frivilliga 

varningstexter som ett försök till att legitimera verksamheten (rad 11-13). Ytterligare en strategi 

som kan uttydas är ifrågasättande av rationalitet då företaget fördömer varningstexter som tar 

upp mer än 50 % avförpackningens yta då det saknas vetenskapliga bevis som säger att det skulle 

vara effektivt (rad 13-18). Därmed ifrågasätts vad som är nödvändigt vid reglering av 

cigarettförpackningar. 

 

5.2.2 Utnyttjande av immigranter i Kazakstan 

 

Extrakt 5 

1.PMI is a major purchaser of tobacco, although we do not own farms and we do not grow tobacco for 

2.commercial use. The tobacco we purchase is grown mostly on small-scale family farms in more than 30 

3.countries around the world, including countries where child labor historically has been a problem in 

4.agriculture.   

5.PMI is firmly opposed to child labor and has developed a comprehensive Agricultural Labor Practices 

6.(ALP) program to progressively eliminate child labor and other labor abuses from our tobacco growing 

7.supply chain. At the core of our program is a Code that mandates labor standards and requirements for 

8.all farmers with whom we and our suppliers do business.  

9.In places where our affiliates or suppliers have a contractual relationship with the farmers, field 

10.technicians visit the farms on a regular basis to provide technical support to farmers. Field technicians 

11.receive specific training to give them the tools to communicate our expectations regarding labor 

12.practices on the farm, including our child labor standards, and to support farmers with the 

13.implementation of our Code and to monitor progress (Eliminating child labor 2015). 

PMI förklarar i det första stycket att de är en stor aktör på marknaden men trots detta äger de inga 

egna gårdar eller tobaksodlingar utan köper in från mindre familjegårdar runt om i världen, även 

från länder som har haft problem med barnarbete (rad 1-4). Detta är tecken på användning av 

försvagande strategi där de erkänner att problemet existerar men försöker rättfärdiga och 

distansera sin egen inblandning. Att skydda de svaga är också en strategi som framkommer i 

extraktet ovan. Dels beskriver de sig i allmänhet vara emot barnarbete men även det specifika 

programmet ska skydda arbetarna som har utnyttjats och befinner sig i en svagare position (rad 5-

6). PMI försöker framställa sig själva som en viktig aktör i kampen mot barnarbete och andra 

missförhållanden genom att berätta om sitt ALP-program som kommuniceras ut till alla odlingar 
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(rad 5-8). Detta tyder på en medvetenhet om att behöva framställa sig själv positivt och visa på 

sin ansvarstagande ställning vilket är ett tecken på påvisande av gott beteende. Ett annat exempel 

på detta ovan är de regelbundna besök som görs på gårdarna för att etablera företagets riktlinjer. 

 

Extrakt 6 

1.Child labor situations are often a result of complex challenges stemming from socioeconomic realities 

2.and cultural practices. Direct support of PMI or our suppliers can make a difference namely by 

3.addressing the main push factor of child labor: poverty. Our direct support is helping farmers to improve 

4.their practices for better returns and create conditions for families not having to rely on their children to 

5.help with the crop (e.g. improving yields and quality, simplifying processes and reducing labor needs, 

6.promoting access to credit for farmers to hire adult workers). 

7.PMI is also an active member of the Eliminating Child Labor in Tobacco Growing (ECLT) Foundation, 

8.a partnership of farmers, trade unions, and companies and the International Labor Organization (ILO), 

9.which serves as a crucial advisor to the board and to the work of the foundation. The ECLT Foundation 

10.is dedicated to protecting children from child labor wherever tobacco is grown by strengthening 

11.communities, improving policies, and advancing research (Eliminating child labor 2015). 

Till en början (rad 1-3) kan vi uppmärksamma att företaget använder sig av en försvagande 

strategi där de erkänner att det existerar problem men rättfärdigar det sedan genom att säga att 

det beror på sociokulturella faktorer och att de kan göra skillnad genom att hjälpa till att bekämpa 

fattigdom. Det går även att utläsa strategin påvisande av gott beteende när företaget på rad 3-6 

berättar om vilken nytta de gör för tobaksbönderna. Detta då de visar på den nuvarande hjälp de 

kan ge och de chanser till förbättring som ges till bönderna vilket kan förhindra barnarbete. I och 

med detta skyddar även företaget de svaga då det i detta fall kan vara immigranter som arbetar på 

tobaksplantage.  

PMI förklarar sig vara delaktiga i en organisation (ECLT) mot barnarbete som består många 

olika typer av aktörer. De vill visa att det inte är ett problem som enbart finns inom deras 

organisation utan att det är ett problem som finns i branschen i stort och att andra aktörer är med 

och tar ansvar för detta (rad 7-11). Därmed kan det tolkas vara en försvagande strategi eftersom 

att företaget erkänner att det finns problem men sedan rättfärdigar sitt handlande genom att 

berätta om samarbetet som ska bekämpa problemen. Den avslutade meningen är en kombination 

av flera strategier. Dels påvisande av gott beteende där företaget vill visa på sitt goda agerande, 

detta genom att hänvisa till den samhällsnytta som de kan ge i form av att stärka samhällen och 

regler samt forskning (rad 9-11). I detta kan även utläsas att företaget strävar efter att skydda de 

svaga då de är inriktade mot att förhindra barnarbete och skydda barn, vilka ofta ses som en 

svagare part.   

 

Extrakt 7 

1.Labor Conditions for Tobacco Workers: In July 2010, Human Rights Watch published a report raising 

2.issues related to labor conditions for tobacco workers in Kazakhstan, particularly migrant workers. We 

3.have undertaken both an internal and third party review of our labor practices and policies in 

4.Kazakhstan and subsequently globally. In reviewing our policies and practices, we have sought the 

http://www.pmi.com/eng/sustainability/good_agricultural_practices/pages/crop_management.aspx
http://www.pmi.com/eng/sustainability/good_agricultural_practices/pages/crop_management.aspx
http://www.pmi.com/eng/sustainability/good_agricultural_practices/pages/crop_management.aspx
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5.advice of local and international non-profit organizations with expertise in the area of fair labor 

6.practices. During 2011, we began implementing our comprehensive Agricultural Labor Practices 

7.(“ALP”) Code, which strengthens and expands our existing practices and policies (Philip Morris 

International Annual report 2012). 

Företaget beskriver att de har genomfört en översikt av sina anställningsrutiner i Kazakstan där 

de tagit in råd av experter för att anpassa villkor för de anställda. Detta visar på att de har 

förändrat sitt beteende och numera tar hänsyn till de anställdas omgivning (rad 2-6). Detta kan 

kopplas till strategin påvisande av gott beteende där företaget gör ett ställningstagande för att 

bemöta sina tidigare aktioner. Införandet av den nya standarden (ALP-koden) kan ses som en typ 

av återskapande strategi eftersom att det kan ses som en aktiv handling för att ta itu med 

problem och en början på att återuppbygga sin image (rad 6-7). 

 

Extrakt 8 

1.Another challenge we face in most places where we or our suppliers are buying tobacco is the informal 

2.nature of the labor arrangements on a small family farm. Often, labor contracts are only verbal, workers 

3.come on the farm on an “as needed” basis, payment is agreed by the task, there are no records of 

4.payments or hours worked, and payment is sometimes based not on money or cash payment at all, but is 

5.an exchange of labor within the community or includes an in-kind component. Also, the literacy levels 

6.of many farmers and workers, particularly in developing countries, are very low, keeping labor 

7.arrangements informal and making information on rights, best practices, contracts and paperwork 

8.generally inaccessible. Finally, the fact that governments often do not enforce the existing labor laws 

9.further facilitates the existence of informal arrangements (Agricultural Labor Practices (ALP) Program 

Progress Report September 2012). 

Företaget bemöter kritiken gällande anställningar för arbetare genom att peka på den informella 

atmosfären som existerar kring tobaksodlingar där regler och avtal ofta är muntliga och där 

löneutbetalningar kan ske i olika former. Därmed kan tendenser till strategin vädjande till 

auktoritet identifieras där företaget påstår att det är nödvändigt att anpassa sig till det rådande 

klimatet. Detta gäller även anställningsavtalen som är informella på grund av den höga grad av 

analfabetism som råder (rad 2-8). Detta är ett exempel på hur företaget anpassar sig efter lokala 

normer och regler. Företaget beskriver att staten har ett stort ansvar i att se till att det finns ett 

striktare regelverk att rätta sig till, eftersom att informella avtal är så pass vanligt förekommande 

i Kazakstan (rad 8-9). Detta visar på strategin överföring av ansvar där PMI beskriver att även 

andra aktörer är ansvariga till problematiken och därigenom minskar företaget sin egen 

inblandning.    
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6. Användning av strategier 
I nedanstående avsnitt kommer strategierna för de båda företagen och exempel på dess diskurser 

att analyseras och kopplas till den teoretiska referensramen för att tydliggöra vad företag 

prioriterar inom CSR och hur detta kan kopplas till legitimitet. Detta syftar till att utmynna i en 

komparativ jämförelse för att se likheter och skillnader mellan organisationerna gällande 

tekniker och dess varierande beskrivningar.  

 

6.1 Saab  

 

I Saabs åtta extrakt kunde tio olika varianter av strategier identifieras. Vissa av dessa har likheter 

med varandra men besitter ändå vissa distinkta skillnader. Vissa strategier förekom ett flertal 

gånger i extrakten medan vissa endast förekom en gång. Analysen kommer innefatta de mest 

relevanta strategierna som förekom minst ett par gånger för att på så sätt kunna få en bredd i 

diskurserna och se variansen i beskrivningarna. För Saabs del inkluderas i analysen 

repertoarerna: påvisande av gott beteende, försvagande strategi, samhällsnytta, återskapande 

strategi och laglighetsargument. 

 

6.1.1 Försvagande strategi 

 

En av de vanligast förekommande neutraliseringsstrategierna för Saab är att använda något slags 

försvagande. Som tidigare nämnts kan detta göras på ett flertal olika sätt för att uppnå önskat 

resultat: rättfärdigande av agerande, ursäkta sitt beteende eller genom distansering där skulden 

läggs på någon annan (Coombs 2007). Variationen visar sig även i företagets skriftliga 

kommunikation där försvagandet ser något olika ut. 

“Oavsett, så är fokus alltid från Saabs sida att arbeta utifrån en marknadsmässig grund och skapa 

långsiktig lönsamhet.”(Utdrag från extrakt 2)  

Ovanstående utdrag är exempel på hur Saab försöker rättfärdiga sitt agerande utifrån lönsamhet 

och inriktning för verksamheten. Försvagandet sker genom att betona andra områden och flytta 

fokus från en problematisk del till ett område som är svårare att kritisera. Diskursen handlar alltså 

rättfärdigande av lönsamhet, vilket kan kopplas till det första steget i Carrolls CSR-pyramid som 

hanterar ekonomiskt ansvar. Detta då det handlar om att säkerställa att produkter håller kvalitet 

vilket i sin tur ger god ekonomi, vilket i längden kan antas skapa ett lönsamt företag (Carroll 

1991; Sundaram & Inkpen 2004).  

“Under 2013 etablerade Saab en ny marknadsorganisation för att öka närvaron på utvalda marknader. Den 

nya organisationen innebär att Saab har anställda på den lokala marknaden. På så vis kan Saab bättre 

hantera affärsprocessen och säkerställa att den sker enligt Saabs etiska riktlinjer.” (Utdrag från extrakt 3) 
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I detta citat används en något annorlunda diskurs där företaget beskriver de åtgärder som har 

gjorts för att bemöta problematiken kring korruption med konsulter i andra länder. Detta handlar 

därmed om ökade kontroller där de ursäktar sitt tidigare agerande genom att påvisa ändringar 

som genomförts. Det kan enligt citatet ovan antas att företaget försöker koppla förändringen till 

sitt etiska arbete då de beskriver att det handlar om företagets etiska riktlinjer. Detta är den tredje 

nivån i CSR-pyramiden vilket hanterar organisationens etiska ansvar vilket gör att de på så sätt 

möta omvärldens kritik (Carroll 1991). Dock kan detta likaväl kopplas till det legala ansvaret 

vilket speglar att företaget följer lagar och regler (Carroll, 1991; Shum & Yam 2011). Även om 

det inte tydligt framkommit att de brutit mot någon lag är detta ett steg från kriminalitet och 

brottslighet. Detta är en handling som även kan knytas till legitimitetsskapande. Pfeffer och 

Salancik (1978) förklarar att företag har stora möjligheter att påverka omvärldens uppfattningar 

och CSR kan antas vara en del i denna process.  

 “– Dessa transaktioner har aldrig redovisats i bokföringen, säger Saabs VD och koncernchef Håkan 

Buskhe, och fortsätter: 

– En person 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 av revisorer granskat och uppenbart 

felaktigt årsbokslut för 2003.” (Utdrag från extrakt 5) 

Ofta lägger företaget i sin kommunikation ansvaret på någon annan inblandad aktör, troligen för 

att minska sitt eget ansvar vilket kan kopplas till distansering. Beskyllande av andra är därmed en 

diskurs som framträder där företaget försvagar kopplingen mellan sin egen verksamhet och 

problemen genom att påstå att ingen i organisationen har haft kunskap om transaktionerna och att 

någon annan är ansvarig. Detta visar på CSR-arbetets funktion där skuldfördelning spelar en 

viktig roll. Detta kan ses som en motvikt mot stigmatiseringen där företaget försöker möta 

negativa åsikter (Janssen et al. 2015). Försvagande strategi kan totalt sett anses vara en viktig del 

i företagets legitimitetsarbete för att återskapa och behålla legitimitet. Det sker på varierande sätt 

där förnekelse och rättfärdigande även är direkta exempel på legitimitetsstrategier där diskurserna 

lönsamhet, beskyllning och införande av kontroller kan klassificeras som försök att påverka den 

omgivande miljön (Pfeffer & Salancik 1978; Suchman 1995). 

 

6.1.2 Påvisande av gott beteende 

 

Saab använder denna tolkningsrepertoar relativt ofta i sin kommunikation då det är ett enkelt sätt 

att bemöta kritiska synpunkter från intressenter i omgivningen utan att direkt behöva hantera 

problemen. I sina beskrivningar använder Saab påvisande av gott beteende på olika sätt där det 

finns vissa tydliga knytpunkter.  

“att ta ansvar för dem genom att minimera deras påverkan – samtidigt som vi maximerar de gynnsamma 

effekterna”. (Utdrag från extrakt 1) 



52 
 

“I takt med att Saab blivit ett mer exportorienterat företag är det naturligt att vi tittar på vår export ur ett 

ansvarsperspektiv.” (Utdrag från extrakt 3) 

Ansvarstagande är något som framkommer som viktigt när organisationen vill påvisa sitt goda 

agerande. Att göra nytta i omgivningen är något som företaget använder i sina bortförklaringar 

och rättfärdigande. Detta speglar sig i Saabs kommunikation då de ofta bemöter kritik genom att 

försöka vara hjälpsamma och förklara det ansvar de faktiskt tar samt vikten av detta.  

“Om de risker som identifieras inte kan minimeras och hanteras på ett tillfredsställande sätt avstår Saab 

från affären. Regeln är enkel: Saab har nolltolerans mot korruption.” (Utdrag från extrakt 6) 

Ett annat fokus i påvisande av gott beteende är att avstå från vissa handlingar. Detta visas i 

ovanstående citat där kritik om korruption bemöts och där policys och avståndstagande från 

transaktioner har blivit en del i företagets bedömning vid affärer. Företaget tar avstånd från 

sådana aktiviteter som kan framstå som tvivelaktiga och försöker därigenom påvisa sitt goda 

agerande.  

Påvisande av gott beteende kan kopplas till det etiska ansvaret som hanterar etiska frågor både 

när det gäller ansvarstagande och ställningstagande vid beslut. Företaget försöker framstå som en 

relevant aktör som tar hänsyn till sin omgivning och därigenom spelar en viktig roll i samhällets 

uppbyggnad. Detta stämmer överens med beskrivningen för etiskt ansvar som handlar om 

omvärldens tryck och förväntningar på företagets agerande på frivillig basis (Carroll 1991; 

Maignan & Ferrell 2000). Att fokus läggs på det etiska ansvaret kan förklaras av att företaget 

avser att bibehålla sin legitimitet och måste därmed även underhålla denna. Som tidigare nämnt 

har företaget anpassat beslutsprocesser för att hålla sig i fas med omvärlden, vilket är ett tecken 

på underhållande legitimitetsstrategi (Pfeffer & Salancik 1978; Suchman 1995). Ansvarstagandet 

kan ses som en proaktiv handling där de i ett tidigt skede försöker visa på det ansvar som tagits 

för att förhindra att kritik inkommer i framtiden. Ställningstagande och förändring av agerande 

kan istället beskrivas som en reaktiv reaktion på kritik som redan inkommit till organisationen. 

Företaget skulle inte göra något avståndstagande från en handling såvida inte omvärlden och dess 

intressenter förväntade sig detta, vilket visar på omvärldens betydelse i en organisations 

agerande. Hårdare kontroll på företagets verksamhet och avståndstagande visar på medvetenhet 

och eftertanke, vilket också möjliggör acceptans hos intressenter då detta är exempel på 

återskapande legitimitetsstrategier (Suchman 1995). 

 

6.1.3 Samhällsnytta 

 

Företaget använder argument kring att de gör nytta för samhället och spelar en viktig roll i 

samhället på varierande sätt i sin kommunikation. Trots att företaget verkar inom en 

stigmatiserad bransch avser de att på olika sätt påvisa den positiva effekt verksamheten har på 

omgivningen vilket görs genom användningen av olika diskurser.  
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”Grunden i att vara ett ansvarsfullt företag handlar för oss om att vara medvetna om de delar av 

företagsverksamheten som belastar samhället – att ta ansvar för dem genom att minimera deras påverkan – 

samtidigt som vi maximerar de gynnsamma effekterna.” (Utdrag från extrakt 1) 

Att företaget beskriver sig själva som ansvarstagande och visar på en medvetenhet kring den 

påverkan de har är ett sätt att visa på att den negativa effekten av verksamheten lindras i största 

möjliga mån. Omvänt försöker de samtidigt betona att de avser göra de positiva följderna så stora 

som möjligt för att påverka omgivningens uppfattning. Härigenom kan därför påstås att de i detta 

stycke försöker betona den nytta verksamheten skapar. Detta kan förstås utifrån Pfeffer och 

Salancik (1978) som förklarar att legitimitetsskapande har en dimension kring att företaget vill 

förknippas med positiva handlingar. Det är inte helt klart vilken typ av ansvar som åsyftas i detta 

stycke då det framstår handla om ansvar i allmänhet. Det skulle dock kunna kopplas till den 

tredje och fjärde nivån i CSR-pyramiden. Dels kan beskrivningarna bero på omgivningens tryck 

på engagemang dvs. det etiska ansvaret men det skulle även kunna vara ett resultat av det 

filantropiska ansvaret. Om initiativet kommer från företaget och de “gynnsamma effekterna” 

hjälper omgivningen i positiv bemärkelse utan att det efterfrågats kan det anses vara en typ av 

filantropiskt samhällsengagemang (Carroll 1991, 2004; Pinkston & Carroll 1994).  

“Givet detta regelverk är vi övertygade om att exporten av försvarsmateriel bidrar till säkerhet, 

teknologisk utveckling, arbetstillfällen och tillväxt i både mottagarlandet och i Sverige.” (Utdrag från 

extrakt 4) 

Bidrag till säkerhet, utveckling, tillväxt och arbete kan sägas vara en typ av diskurs för den nytta 

företaget gör för det omgivande samhället. Speciellt säkerhetsaspekten är något som betonas i 

företagets kommunikation, detta för att visa att företagets verksamhet går ut på att beskydda och 

inte att skada. Detta är en form av legitimitetsskapande strategi där företaget försöker manipulera 

marknaden i en viss riktning för att undvika sina problematiska områden (Suchman 1995).  

”Den är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och kostnadseffektivitet för det svenska försvaret, som 

därmed kan dela utvecklingskostnader med andra länders försvarsmakter. Och den bidrar till den svenska 

försvars- och säkerhetspolitiken på ett sätt som främjar säkerhet i Sverige, men också i vår omvärld.” 

(Utdrag från extrakt 8) 

Även i detta tredje utdrag läggs tonvikt vid den nytta som Saab har på sin miljö. Det används 

även här diskurser med annan innebörd som istället hanterar kvalitet, kostnadseffektivitet och 

säkerhet. Detta hanteras och kategoriseras som det ekonomiska ansvaret. Att säkerställa 

produktkvalitet och därigenom säkra en ekonomisk grund är ett grundläggande drag i CSR-

arbetet (Carroll 1991; Sundaram & Inkpen 2004). Detta skulle kunna vara en diskurs som kan 

byggas på och utvecklas då CSR-pyramidens nivåer beskrivs vara kopplade till varandra (Carroll 

1991, 2004; Pinkston & Carroll 1994).  

Sammanfattningsvis framstår samhällsnytta vara en betydande komponent i Saabs CSR-arbete 

för att uppnå legitimitet. Genom att belysa den nytta organisationen har på omgivningen kan de 
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underhålla och samtidigt skapa ny legitimitet (Pfeffer & Salancik 1978). Genom att beskriva den 

nytta organisationen ger till intressenter och omgivande aktörer ges företaget även tid att uppfatta 

förändringar och skydda sin legitimitet vilket är tydliga strategier för att skydda sin tidigare insats 

(Suchman 1995). Företaget använder alltså främst detta som en proaktiv strategi där de betonar 

positiva effekter för att påverka legitimiteten. 

 

6.1.4 Återskapande strategi 

 

Enligt teorin är återskapande strategi en mer offensiv variant för att återbygga legitimitet efter en 

händelse. Som tidigare nämnt kan det bland annat ske genom kompensation för att skapa 

förståelse, ursäkt för att visa på ånger eller genom att organisationen försöker förhindra att 

problematiken återkommer samt att organisationen framstår som utsatt (Coombs 2007; Hearit 

1994). Några av dessa komponenter förekommer i företagets kommunikation och exempel ges 

nedan.  

“Saabs ambition är att i dialog med våra huvudintressenter få en bild av hur vi påverkar de samhällen där 

vi verkar samt att skapa förtroende för företaget och förankra vår väg framåt. Förtroende genom påvisbara 

resultat är en avgörande förutsättning för att Saab ska kunna nå sina långsiktiga mål.” (Utdrag från extrakt 

1) 

Företaget avser med ovanstående diskurs visa på hur viktigt det är att upprätthålla förtroende med 

intressenterna. Förtroende är viktigt i sammanhanget då det är kring detta som stigmatiserade 

organisationer måste bygga sin legitimitet för att överbrygga gapet mellan förväntningar och 

verklighet (Hudson 2008). Företaget använder en av CSR-arbetets grundläggande roller, 

nämligen hur omvärldens intresse hanteras. Omgivningens uppmärksamhet för företagets CSR-

arbete kan öka när de försöker besvara ett problem och ger aktörer nödvändigt intresse, vilket kan 

påverka företagets etiska identitet (Janssen et al. 2015). Det kan även ses i det dagliga CSR-

arbetet där de också hanterar etiska frågor utifrån intressenternas krav och förväntningar (Carroll 

1991; Maignan & Ferrell 2000).  

”– Saab har en nolltoleranspolicy mot oegentligheter. Denna internutredning och transparensen i den visar 

att vi menar allvar, säger Håkan Buskhe.” (Utdrag från extrakt 5) 

Ovanstående sätt att använda tolkningsrepertoaren återskapande strategi visar sig även genom att 

påvisa samarbete och transparens. Företaget försöker visa att de agerat och att omgivningen kan 

sätta tillit till att Saab är en pålitlig och ärlig aktör på marknaden. Detta överensstämmer med 

definitionen för återskapande strategi där företag försöker få marknaden att förlåta handlingarna 

och därmed skapa acceptans (Coombs 2007; Hearit 1994). Dessa handlingar kan kopplas till 

förtroendeskapande då detta är ett sätt för organisationen att få tillbaka allmänhetens acceptans 

och legitimitet för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet (Pfeffer & Salancik 1978).  
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”Därför måste alla sådana avtal prövas, utvärderas och motiveras hos en central funktion. Saabs ambition 

är att minska andelen marknadskonsulter och istället öka närvaron av egna medarbetare på utvalda 

marknader.” (Utdrag från extrakt 6) 

“Vi förhindrar det genom att utveckla och tillämpa krav och processer i vår verksamhet, som är i 

överensstämmelse med ”best practice” i branschen…” (Utdrag från extrakt 7) 

Ytterligare en varians i beskrivningarna av återskapande visas i ovanstående citat. Detta visar på 

hur företaget betonar att de infört kontroller och processer för att förhindra att problem ska kunna 

återkomma. Detta är en reaktiv legitimitetsstrategi där företaget indirekt erkänner att problem 

förekommit för att visa på de förändringar som har genomförts (Suchman 1995). En striktare 

kontroll på organisationens agerande och val är därför ett mål som bör eftersträvas. Agerandet 

stämmer överens med definitionen för strategin där företaget försöker skapa rättelse genom att 

förhindra att det kommer inträffa igen (Coombs, 2007; Hearit 1994). Detta är därmed en form av 

anpassning utifrån omvärldens kritik, vilket kan kopplas till det etiska ansvaret för CSR (Carroll 

1991; Maignan & Ferrell 2000). Om inte företaget agerar riskeras att kunder och intressenter 

lämnar verksamheten även om agerandet i sig inte är olagligt. Det bygger dock på det legala 

ansvaret dvs. att företaget följer lagar och regler då detta är en grundläggande förutsättning för att 

få omvärldens och intressenternas acceptans (Carroll 1991; Shum & Yam 2011). 

Slutligen kan därmed konstateras att återskapande strategi i hög grad behandlar omgivningens 

önskemål och förväntningar. Genom uppfyllelse hamnar företaget i en mer förmånlig position i 

allmänhetens ögon vilket skapar legitimitet (Pfeffer & Salancik 1978). Detta är en välanvänd 

strategi som appliceras genom olika typer av diskurser i olika delar av CSR-pyramiden vilket gör 

att det är ett av grundfundamenten i Saabs CSR-arbete. Det är troligt att fokus på CSR syftar till 

att skapa en förståelse för organisationen och därmed legitimitet. Här kan det finnas en skillnad 

gentemot icke-stigmatiserade branscher vilka inte behöver lägga lika stort fokus vid 

återskapande. 

 

6.1.5 Laglighetsargument 

 

Att handlingarna är lagliga framstår vara en viktig komponent i Saabs argumentation för sitt 

agerande i problematiska frågor. Det tar sig dock lite olika uttryck i den skriftliga 

kommunikationen då de på olika sätt försöker bortförklara sitt eget ansvar och istället fokusera på 

att agerandet är lagligt. 

“Saab ska vara en långsiktig, pålitlig affärspartner som främjar en öppen och transparent marknad. Därför 

kan Saab aldrig acceptera korruption. Saab utgår från gällande lagstiftning, företagets uppförandekod, 

processer och värderingar samt branschgemensamma uppförandekoder för att förebygga 

korruptionsrisker.” (Utdrag från extrakt 6) 
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”Kraven på industriellt samarbete i samband med försvarsindustriaffärer varierar. I en del länder är det 

lagstadgat och i andra länder inte. Det finns också länder där kunden från en affär till en annan beslutar 

huruvida industrisamarbeten ska ingå som ett åtagande och i så fall hur detta ska vara upplagt.” (Utdrag 

från extrakt 2) 

I ovanstående utdrag försöker företaget bortförklara sitt agerande med att de tar avstånd från 

kriminalitet och utgår från lagar och uppförandekoder för att förebygga lagöverträdelser. 

Diskursen handlar därmed om att följa lagstiftning. Nästa utdrag hanterar en liknande 

problematik där de lägger fokus på krav och lagstiftning som kräver handling oavsett hur etisk 

handlingen är. De har därmed ingen egen kontroll över processen utan menar på att det är lagar 

och regler som är orsak till problematiken. Det legala ansvaret är i centrum då företaget försöker 

ta hänsyn till att följa de lagar och regler som finns på de marknader som företaget verkar i 

(Carroll 1991; Shum & Yam 2011). Ett försök till att skapa legitimitet sker därmed genom att 

betona positiva handlingar och efterfölja de lagar och regler som gäller för aktuella marknader. 

Det kan dock även vara tänkbart att viss manipulering är inblandat för att skapa legitimitet då 

företaget försöker få det att framstå att allt är marknadens fel (Suchman 1995). Faktum är att det 

slutgiltiga beslutet kring transaktioner i många fall ligger i företagets händer. Skulle Saab vilja 

avstå från en affär finns det inget som förhindrar detta.  

“Eftersom användande av vapen både utgör det yttersta skyddet för och det största hotet mot fred och 

säkerhet är det fullt naturligt att försvarsmateriel exporten måste omges av restriktioner och regelverk. 

Därför sker all tillverkning och försäljning av vapen och annan försvarsmateriel inom strikta och 

kontrollerade ramar, för att säkerställa att försvarsmateriel används i enlighet med folkrätten.” (Utdrag 

från extrakt 4) 

Här används en diskurs som handlar om bristande kontroll. Det handlar precis som tidigare 

diskurs om att det finns lagar och ramar att följa, dock betonas i högre grad att dessa ramar styr 

försäljning och tillverkning. Det handlar därför om det legala ansvaret i CSR-arbetet där det 

tydligt framkommer hur företaget hanterar och diskuterar lagar och regler i sitt agerande (Carroll 

1991; Shum & Yam 2011). Det handlar dock även om det ekonomiska ansvaret som ligger till 

grund för det legala då alla komponenter är viktiga i CSR-arbetet (Carroll 1991; Maignan, Ferrell 

& Hult 1999). Utan ett ekonomiskt ansvarstagande där företaget har kvalitet i sin tillverkning 

vilket ger förutsättningar för en god ekonomi och försäljning finns en risk att den legala aspekten 

hamnar på efterkälken. Detta riskerar att ge effekten att försäljning prioriteras oavsett om 

handlingarna ligger i gråzonen för vad som är lagligt eller ej. CSR används därmed i detta fall för 

att föra ut ett budskap om att Saab inte har allt ansvar och agerar enligt lagarna. 

Avslutningsvis används laglighetsstrategin för att skapa legitimitet på olika sätt beroende på i 

vilken kontext företaget vill applicera denna. Exemplen ovan visar att strategin dels används 

direkt mot händelser, men även mot mer allmänna problem och företagsspecifika frågor. Det 

handlar dock i många sammanhang om att företaget försöker påvisa att handlingen är laglig och 

nödvändig när det väl har uppstått frågor huruvida agerandet varit etiskt. Laglighetsargumentet 

kan enligt ovanstående resonemang antas vara ett av de viktigaste försvarsargumenten för Saab 
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då detta är ett tydligt sätt att förklara att de arbetar etiskt och hållbart. 

 

6.2 Philip Morris International 

 

Nedan följer en analys av de vanligaste diskurserna i PMI. Dessa är: påvisande av gott beteende, 

ifrågasättande av rationalitet, försvagande strategi, förnekelse av bevis samt överföring av ansvar. 

Dessa valdes ut på samma grunder som i Saabs fall, nämligen att de ska vara bland de vanligast 

förekommande och representera en bredd i innehållet. 

 

6.2.1 Påvisande av gott beteende 

 

Vad gäller repertoaren påvisande av gott beteende kan vi se att det finns ett antal variationer 

(diskurser) i hur PMI använder strategin. Dels handlar det om olika regleringar, kontroller och 

bestämmelser, men även frivilliga beteenden.  

”Our direct support is helping farmers to improve their practices for better returns and create conditions 

for families not having to rely on their children to help with the crop (e.g. improving yields and quality, 

simplifying processes and reducing labor needs, promoting access to credit for farmers to hire adult 

workers).” 

  

”The ECLT Foundation is dedicated to protecting children from child labor wherever tobacco is grown by 

strengthening communities, improving policies, and advancing research. ” (Utdrag från extrakt 6) 

 

”We support health warning requirements designed to inform consumers of the risks of smoking.  In fact, 

where health warnings are not required, we place them on packaging voluntarily in the official language 

or languages of the country.” (Utdrag från extrakt 4) 

Företaget beskriver sitt goda beteende genom samarbete samt utveckling av verksamheten för att 

optimera effektivitet och minimera arbetsbehov. Detta är något som kan kopplas till det etiska 

ansvaret eftersom att det handlar om hur företaget tar ansvar genom olika typer av regler och 

kontroller som införts utan att det finns några förväntningar om det beteendet (Carroll 1991). 

Ytterligare exempel på detta är den frivilliga etikettering av förpackningar i länder där det inte 

finns någon lagstiftning om en sådan reglering. Detta överensstämmer med Pfeffer och Salanciks 

(1978) beskrivning av legitimitetsskapande som innebär att företaget vill förknippas med 

handlingar som anses legitima och att företaget anpassar sina handlingar utifrån sociala normer 

för att uppnå legitimitet. Att införa frivilliga varningstexter på förpackningen skulle därmed 

kunna ses som ett försök till att skapa acceptans. 

CSR-arbetets roll är i detta fall att påverka och höja intressenternas förväntningar (Janssens et al. 

2015). Denna roll är även kopplad till det etiska ansvaret där CSR-arbetet blir ett sätt att sprida 
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bilden av att företaget är ansvarstagande vilket påverkar intressenternas bild av företaget (Carroll 

1991). 

Påvisande av gott beteende kan antas vara en proaktiv legitimitetsstrategi då företaget syftar till 

att kommunicera ut dess nytta innan en kris har inträffat (Suchman 1995). PMI:s användning av 

påvisande av gott beteende stämmer överens med vad som tidigare skrivits angående strategin för 

Saabs vidkommande. Genom att kontinuerligt rapportera om vilken nytta företaget gör hoppas 

organisationen kunna lindra den kritik som ständigt riktas mot kärnverksamheten, en verksamhet 

som är skadlig för omgivningen. 

 

6.2.2 Ifrågasättande av rationalitet 

 

Ifrågasättande av rationalitet är en annan strategi som genomgående förekommit i de texter som 

har studerats. För Philip Morris International förekommer den i samband med införandet av 

neutrala förpackningar i Australien.  

”...The fact remains that there is no evidence to suggest that government mandated packaging and logo 

bans are working to reduce smoking prevalence in Australia. Attempts to promote bold and false claims as 

new proof simply highlight the lack of any reliable evidence that the ban on branding is a sensible 

measure in support of public health objectives.” (Utdrag från extrakt 2) 

Ett av de främsta argumenten som används vid ifrågasättandet av rationalitet är att det ofta saknas 

bevis i form av trovärdiga forskningsresultat. Diskursen i ovanstående utdrag hanterar 

ifrågasättande av bevis där företaget försöker vinna förtroende genom att kritisera annan 

forskning genom att hänvisa till att lagstiftningen inte ger någon effekt på allmänhetens hälsa. 

”Government mandated destruction of property, as demonstrated by Australia’s plain packaging policy, is 

disconnected from public health objectives. It eliminates legal brands and needlessly distorts competition. 

Sound tobacco control policy and respect for the law can easily coexist, as many countries around the 

world have demonstrated for years. ”(Utdrag från extrakt 1) 

PMI nöjer sig dock inte med detta utan väljer att gå till attack mot statens åtgärder. De hävdar att 

lagstiftningen förstör konkurrens och företaget hänvisar till att lagstiftning och reglering har 

fungerat bra tillsammans historiskt sett. Det handlar därmed om rättigheter och vilka 

inskränkningar som staten här rätt att göra i dessa.  

”However, we oppose excessively large health warnings, i.e., larger than 50 %. The data show that 

disproportionately increasing the size of health warnings does not effectively reduce tobacco 

consumption. Yet, such health warnings impede our ability to compete in the market by leaving 

insufficient space for our distinctive trademarks and pack designs.” (Utdrag från extrakt 4) 

Argumenten vidareutvecklas och binds samman i företagets kommunikation där det beskrivs hur 

alltför stora varningar inte uppnår önskvärd effekt utan förstör konkurrensmöjligheterna för 
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verksamheten och därigenom inte ger organisationen möjlighet att utnyttja förpackningarna för 

sina produkträttigheter såsom design och varumärken. 

Detta kan kopplas till CSR-pyramidens laglighetsnivå vilket handlar om att vinstgenererande 

företag förväntas ta ansvar gällande lagar och regler (Carroll 1991). För PMI finns en inneboende 

konflikt, att följa lagarna skulle innebära en minskad vinst, vilket är anledningen till att de 

bestrider lagstiftningen och ifrågasätter huruvida argumenten till införandet är rationella. Därmed 

finns även antydning till ekonomiska motiv till att bestrida regleringen, vilket är grundläggande 

för ett företags arbete (Carroll 1991). 

Det finns även tendenser till att PMI vill påverka intressenternas uppfattning om företaget då 

organisationen lägger mycket energi på argumenterande texter vilket kan anses vara CSR-

arbetets andra roll (Janssen et al. 2015). För att skapa legitimitet åt sin verksamhet tar företaget 

fram egna rapporter som leder till nya resultat som visar på motsatsen till vad kritiska rapporter 

utmynnat i. Genom en kombination av att belysa egna rapporter och kritisera sina belackares 

motsvarighet kan företaget ifrågasätta hur relevant den nya regleringen är. Detta är enligt Pfeffer 

och Salancik (1978) ett sätt för företag att skapa legitimitet, då organisationen försöker påverka 

vad som anses vara legitimt. Argument mot regleringen finns tillgängliga för allmänheten i olika 

former, vilket visar på att detta är en inarbetad teknik i bemötandet av kritik. Detta kan hänvisas 

till teorier om legitimitet som fastslår att legitimitetsskapande kan ske genom att manipulera 

marknaden i en viss riktning, vilka dock ofta också kan användas vid återskapande av legitimitet 

(Suchman 1995). Företaget försöker att återställa legitimiteten genom att kommunicera den bild 

som företaget tycker är mest fördelaktig, med förhoppningen om att den egna skulden ska 

minimeras. Det går därför även att koppla till ett reaktivt handlingssätt. En händelse har inträffat 

vilket företaget försöker att motverka i största möjliga mån. Detta genom att ifrågasätta 

argumentens relevans.  

 

6.2.3 Försvagande strategi 

 

En tredje strategi som framkommer i PMIs kommunikation och som är relevant för 

organisationens bemötande av de problematiska situationerna är användandet av försvagande 

strategi. De använder i detta fall varierande diskurser som fokuserar på olika delar av 

problematiken vilket visas i utdragen nedan. 

”Child labor situations are often a result of complex challenges stemming from socioeconomic realities 

and cultural practices. Direct support of PMI or our suppliers can make a difference namely by addressing 

the main push factor of child labor: poverty.” (Utdrag från extrakt 6) 

I detta avsnitt försöker företaget förklara att barnarbete ofta uppstår på grund av komplexa 

situationer som beror på socioekonomiska faktorer. Detta kan ses som att PMI säger att de är 

ansvarstagande men att det finns problem som är svåra att ändra, även för ett stort företag. Det är 

problem som är så djupt rotade i samhället att det kommer att ta lång tid att åtgärda. Diskursen 



60 
 

handlar om utmaningar som företaget behöver möta och hantera och hur detta kan ske. 

Försvagandet är därför tydligt där företaget betonar svårigheter för att minska förväntningarna på 

organisationens agerande. 

Detta kan kopplas till det etiska ansvaret i CSR-pyramiden (Carroll 1991). Vidare kan det antas 

att företaget försöker att minimera sitt ansvar när de inser att problemen är så allvarliga att 

åtgärder kommer ta en lång tidsperiod i anspråk. Det kan dock även tolkas som att lagar och 

regler är inblandade i situationen och att omgivningen har stora förväntningar på ett 

multinationellt företag när det kommer till att följa lagar och regler.  

”PMI is a major purchaser of tobacco, although we do not own farms and we do not grow tobacco for 

commercial use. The tobacco we purchase is grown mostly on small-scale family farms in more than 30 

countries around the world, including countries where child labor historically has been a problem in 

agriculture.” (Utdrag från extrakt 5) 

I detta avsnitt framkommer en annan försvagande diskurs. De förklarar att de själva inte äger 

gårdar eller odlar tobak. Detta är en form av skuldfördelning vilket också anses vara en av CSR-

arbetets grundläggande roller (Janssen et al. 2015). Genom att förklara marknadens utformning 

kan företaget distansera sig från problemen och komma lindrigare undan negativa anklagelser. 

”Regulatory policy must consider the potential to trigger adverse consequences which undermine public 

health objectives, such as increasing the demand for illicit cigarettes, other tobacco products, and/or cheap 

cigarettes. ” (Utdrag från extrakt 3) 

 

De försöker även påvisa de negativa effekter som lagstiftning skulle kunna ge på allmänheten för 

att inte behöva blanda in egna åsikter och argument. Diskursen handlar i detta fall om allvarliga 

konsekvenser vilket kan minska den uppmärksamhet som ges till de som säljer de farliga 

produkterna, i detta fall PMI. Incidenterna sätts i ett större perspektiv för att förklara orsaken till 

dess ursprung vilket överensstämmer med vad Suchman beskriver som reaktivt 

legitimitetsskapande (Suchman 1995). 

Strategin framkommer alltså på olika sätt i kommunikationen där det används med olika syften. 

Vidare kan det kopplas till ett reaktivt legitimitetsbyggande som innebär att företaget försöker 

mildra effekter och kritik mot den egna organisationen på grund av en uppmärksammad händelse 

(Suchman 1995).  

 

6.2.4 Förnekelse av bevis 

 

Förnekelse av bevis är en strategi som förekommer i PMI:s kommunikation. Det används främst 

för att ifrågasätta lagstiftningen och hur väl lämpad den är för situationen. Detta stämmer väl 

överens med förklaringen av förnekelse av bevis som enligt Fooks et al. (2013) handlar om att 

utmana lagstiftning genom att måla upp en bild om att regleringen bör vara rättvis, balanserad 

http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx
http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx
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och förnuftig. I ett försök att åtgärda problemen har PMI tagit fram egna rapporter som säger att 

rökningen inte har minskat samt att den illegala cigaretthandeln har ökat. Detta kan ses som ett 

försök att återvinna intressenternas förtroende. 

”BHF not only misrepresents the data in its own report, but also falsely promotes it as new evidence of the 

effectiveness of Australia’s packaging laws…” (Utdrag från extrakt 2) 

I detta utdrag förnekar företaget bevis genom att helt enkelt påstå att BHF misstolkat sin egen 

rapport, vilket öppnar för PMI att presentera en alternativ bild. Detta kan kopplas till CSR- 

arbetets andra roll där företaget vill påverka intressenternas bild av företaget (Janssen et al. 

2015). Diskursen i detta avsnitt kan därmed sägas vara misstolkning då det är kring detta PMI 

bygger sitt resonemang. Genom att på ett så tydligt sätt kritisera sina angripare tar företaget 

ställning i frågan vilket både kan ses positivt och negativt. Utifrån ett intressentperspektiv är det 

avgörande att företaget kan förneka problem och ändå framstå som relativt ansvarstagande. Dock 

uppstår problem om rapporten skulle visa sig stämma, trovärdigheten för företaget riskerar då att 

påverkas negativt. Att hävda att kritikernas information är felaktig kan därför ses som ett 

legitimitetsskapande som innebär att företaget manipulerar marknaden. Manipulering kan även 

ske genom att företaget försöker att övertyga omvärlden om att företaget har rätt (Suchman 

1995). Det skulle även kunna ses som en form av mytskapande där företaget försöker skapa en 

bild kring att lagstiftningen inte är legitim. Detta säkrar organisationens fortlevnad utan att 

påverka kärnverksamheten nämnvärt (Eriksson-Zetterquist et al. 2012). 

”Data from Australia appear to confirm that with plain packaging, adult smokers downtrade to lower price 

and lower margin brands and illicit products.  According to recent industry-commissioned studies, the 

implementation of plain packaging in Australia has had no impact on smoking prevalence among adults or 

youth, while illicit trade has increased, with a significant shift towards branded illicit products (away from 

unbranded loose tobacco).” (Utdrag från extrakt 4) 

Även i detta utdrag förnekas att lagstiftningen uppnått sitt mål och att ett antal andra problem 

istället uppkommit. Etiketten för denna diskurs skulle därför kunna vara ineffektiv med 

anledning av att organisationen försöker flytta fokus från sig själva mot lagstiftningen. Det kan 

även ses som ett reaktivt handlingssätt då det för företaget har inträffat en kritisk händelse (det 

presenterades en rapport som beskriver att införandet av neutrala förpackningar har minskat 

rökningen). Företaget måste här börja med att återskapa legitimiteten. Innan företaget kan börja 

med att rekonstruera sin legitimit måste de dock först åtgärda problematiken (Suchman 1995), 

vilket i detta fall har inneburit att förneka att bevisen stämmer. 

För att återkoppla till CSR-pyramiden skulle det kunna sägas att PMI försöker försvara det 

ekonomiska ansvaret genom att säga att den illegala handeln ökar och att billigare varumärken 

(med sämre kvalitet) skulle öka i popularitet. Lagstiftningen riskerar alltså att göra ekonomisk 

skada på verksamheten även om det inte förklaras direkt i kommunikationen. Att företaget 

förnekar bevis och försöker flytta fokus till andra effekter som införandet av regleringen haft är 
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bara svepskäl för att dölja organisationens verkliga syfte. Det handlar alltså om att företaget vill 

skydda den vinst de gör, för att inte svika aktieägarna. 

 

6.2.5 Överföring av ansvar 

 

Exempel på överföring av ansvar går att hitta på ett antal ställen i företagets kommunikation, vi 

har valt att visa två varianter som exempel på hur det kan användas som diskurs.  

”Finally, the fact that governments often do not enforce the existing labor laws further facilitates the 

existence of informal arrangements.” (Utdrag från extrakt 8) 

I ovanstående utdrag framkommer att det egentligen inte är PMI:s fel att ett stort antal informella 

avtal ingås utan att detta är statens ansvar. Om de hade varit tydligare i sin reglering av lagar 

gällande anställningsförhållanden hade inte problemet varit så omfattande. Diskursen skulle 

därmed kunna förklaras handla om beskyllning av annan part, i detta fall staten för att de inte 

förstärkt lagarna. PMI försöker därmed överföra en del av ansvaret för situationen till den 

regionala styrningen för att på så sätt undvika och bortförklara en del av kritiken. Ovanstående 

resonemang kan kopplas till Pfeffer och Salanciks (1978) diskussion kring legitimitetsskapande 

där företaget vill styra vad som anses legitimt eller förkastligt. Detta genom att förkasta landets 

lagstiftning vilket framställer PMI i bättre dager. 

Enligt Suchman (1995) kan legitimitetskapande genom manipulering ske genom att en 

organisation övertalar miljön om att de handlar på rätt sätt. Detta kan till viss del innefatta 

överföring av ansvar då företaget vill minska sin egen del i problemet genom att skylla på andra 

aktörer. Ett reaktivt svar för att försöka återuppbygga legitimiteten har använts, eftersom att 

texten används som ett svar på en kritisk händelse och inte är något som ska försvara den dagliga 

verksamheten. Rättfärdigande genom att skylla på annan part tas även upp av Suchman (1995) 

som en reaktiv strategi. Överföring av ansvar går även att koppla till Janssens et al. (2015) teori 

om CSR-arbetets roll där företaget vill påverka intressenternas uppfattning om skuldfördelning. 

”Regulations must be applied to all tobacco products and all tobacco manufacturers, and should take into 

account the views of all legitimate stakeholders including public health authorities, government finance 

authorities, tobacco manufacturers, retailers, tobacco growers, consumers and other members of the 

tobacco supply chain.” (Utdrag från extrakt 3) 

Ovan visas ett annat exempel på hur överföring av ansvar används av PMI. De vill betona att 

ansvaret bör fördelas genom att säga att lagen måste gälla alla tobaksprodukter. De vill även 

poängtera att samtliga inblandade aktörers åsikt bör tas i beaktning. Detta skulle kunna ses som 

en typ av offerroll där PMI vill påverka intressenternas uppfattning om organisationen genom att 

säga att ingen lyssnar på dem och deras argument. Detta innebär att de har gjort allt i sin makt för 

att påverka regleringen och att ansvar inte bör läggas på dem, även om aktieägarnas vinster 

riskerar att minska. Diskursen i detta avsnitt skulle därför kunna tänkas vara att de vill se en 
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spridning av ansvaret och att de försöker framställa sig själva som utsatta och laglydiga. Detta 

kan ta utgångspunkt i CSR-pyramiden där följande av lagar ses som en förutsättning för att 

kunna etablera sig som en legitim seriös aktör på marknaden (Carroll 1991; Maignan, Ferrell & 

Hult 1999).  

 

6.3 Jämförande reflektion 

 

Utifrån ovanstående analys framkommer det att företagen delvis använder sig av olika strategier 

när de måste bemöta en kris. Identifieringen visade att Saabs fem mest betydande strategier var 

påvisande av gott beteende, försvagande strategi, samhällsnytta, återskapande strategi och 

laglighetsargument. Motsvarande strategier för PMI var istället påvisande av gott beteende, 

ifrågasättande av rationalitet, försvagande strategi, förnekelse av bevis och överföring av ansvar. 

Det som kan konstateras utifrån denna identifiering är att Saab verkar använda ett mer allmänt 

bemötande av sina problem där de försöker komma runt problematiken utan att direkt bemöta 

den kritik som riktas mot organisationen. De använder alltså de strategier som anses vara mer 

abstrakta och reflekterande till sin karaktär vilket vi härmed väljer att benämna som sympatiska 

strategier. Företaget tar hänsyn till sin omgivning och ser detta som prioritet i bemötandet. PMI 

verkar å andra sidan vara mer raka i sin kommunikation där de ifrågasätter bevisning och 

rationalitet i de beslut som tagits tidigare. PMI:s strategier kan därför grupperas som en mer 

förnekande variant där organisationen väljer att direkt bemöta inkommen kritik.  

De gemensamma strategierna mellan företagen förefaller vara påvisande av gott beteende och 

försvagande strategi. Dessa kan därför antas vara kopplade till företagens kärnstigma. De är 

betydelsefulla för företag i stigmatiserade branscher där framförallt den första strategin utnyttjas 

vid kritiska tillfällen. Detta kan återknytas till det Rowland och Jerome (2004) beskriver där en 

kombination av både positiva och negativa strategier anses vara optimalt, vilket båda företagen 

använder sig av i sin kommunikation. Det är dock inte helt oproblematiskt att företag både 

rättfärdiga sina handlingar samtidigt som dessa ska förnekas. Vi har dock sett att en kombination 

av strategier används för att tona ner detta strategiska dilemma vilket kan flytta fokus från 

problematiska områden på ett smidigt sätt. Detta kan antas vara något som företag i 

stigmatiserade branscher använder sig av. Det kan utifrån ovanstående resonemang antas att 

legitimiteten för stigmatiserade företag främst härstammar utifrån sociokultur och moral gällande 

omvärldens syn och värderingar vilket har sin orsak i kärnstigmatiseringen (Aldrich & Fiol 1994; 

Suchman 1995). 

När det gäller diskurserna för använda strategier finns det också vissa skillnader och likheter 

mellan organisationerna. I Saabs fall betonas ansvarstagande i många av strategierna, dels i 

agerandet inom organisationen men även i hänsynstagande till miljön kring denna. Fokus i CSR-

arbetet kan utifrån strategierna sägas vara mot det etiska ansvaret då de konstant betonar det 

positiva i sitt agerande oavsett om det handlar om en proaktiv handling eller en reaktion för något 

som inträffat. I och med kommunikationens inriktning mot etiken tas även hänsyn till det 
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ekonomiska och legala ansvaret. Detta då ekonomi och legalt ansvar är grundläggande för att 

kunna arbeta utifrån det etiska ansvaret på ett acceptabelt sätt eftersom att CSR-pyramidens 

nivåer anses vara kopplade till varandra (Carroll 1991, 2004; Pinkston & Carroll 1994). Det är 

dock något förvånande att de i sitt bemötande lägger såpass lite fokus på det filantropiska 

ansvaret. När det gäller legitimitetsskapande framkommer att Saab arbetar mycket med att visa 

anpassningsförmåga och att rätta in sig i samhället för att uppnå acceptans. Vi kan därmed 

urskilja tendenser till ett proaktivt legitimitetsskapande där företaget arbetar med att se 

omvärldens förändringar och därmed se dess förväntningar på företagets agerande, vilket gör att 

organisationen är bättre förberedd att bemöta kriser innan de till fullo har blommat ut. 

I analysen av PMI har det framkommit att företagets diskurser kan kopplas till det etiska och det 

legala ansvaret för att på så sätt upprätthålla det ekonomiska ansvaret (Carroll 1991). Det visade 

sig även vara vanligt att företaget skapar legitimitet genom “manipulation”. Detta skulle i PMI:s 

fall innebära att de försöker förvränga information från rapporter som utgivits av motståndarna 

samtidigt som deras egna rapporter kommit fram till raka motsatsen. Vilket kan anses vara mer 

fördelaktigt för PMI. Den vanligaste rollen för CSR-arbetet är att företaget vill påverka 

intressenternas uppfattning om företaget.   

Vi har även kunnat se att vissa strategier förekommer i mer proaktiva former än andra och tvärt 

om. Påvisande av gott beteende är en strategi som ofta förekommer i båda sammanhangen. Den 

används ofta på ett allmänt plan i årsredovisningar för att visa hur skötsamma företagen är. Dock 

har den även visat sig vara en strategi som används flitigt när det väl har inträffat något negativt. 

Även försvagande strategi var en strategi som förekom i båda företagen, dock enbart i reaktiva 

sammanhang där företagen antingen vill ursäkta sig, skapa distans till problemet eller rättfärdiga 

sitt handlande.   

Skillnaderna mellan företagen gällande användning av strategier och dess diskurser skulle kunna 

förklaras av ett flertal orsaker. Dels skulle branschen i sig kunna vara en förklaring, där olika 

produkter använder sig av olika bemötande. En annan orsak till att företag i stigmatiserade 

branscher använder sig av olika tekniker är dess ursprung. Ett av företagen i studien härstammar 

från USA och det andra från Sverige. Det är tänkbart att kulturen i dessa länder har en inverkan i 

hur organisationerna reagerar på en kris där den amerikanska kulturen framstår vara direkt och 

inte behöver förmildra kommunikationen i lika hög grad. Troligtvis är även skillnaderna i 

diskursanvändning kopplade till detta då språket tenderar att skilja sig beroende på geografisk 

lokalisering. Ytterligare en tänkbar orsak till skillnader företagen emellan är målgrupp. Saab 

inriktar sig mot nationer och större aktörer medan PMI fokuserar på konsumentmarknaden. Detta 

gör att PMI riskerar att granskas i högre grad då de vänder sig direkt mot konsumenterna vilket 

ger i effekt att de tydligare måste bemöta den kritik som inkommer. 
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7. Slutsats  
I detta avsnitt presenteras de resultat och det bidrag som framkommit i studien gällande hur 

stigmatiserade företag tenderar att använda sig av neutraliseringsstrategier i sin CSR-relaterade 

kommunikation. Likheter och skillnader som kan finnas mellan organisationer betonas och en 

diskussion förs kring dess orsak. Avsnittet avslutas med ett resonemang kring hur området kan 

utvecklas i framtiden och vad vidare forskning skulle kunna lägga fokus på. 

 

Den kritik som företag i kontroversiella branscher får bemöta på grund av sin verksamhet har i 

tidigare forskning inte undersökts i tillräckligt hög utsträckning. Hur bemötandet sker i 

organisationens CSR-relaterade kommunikation är en viktig del i förståelsen för hur 

organisationen ser på sin egen verksamhet, sin omgivning och sitt ansvar. Denna studie har 

lyckats identifiera två neutraliseringsstrategier som används i CSR-kommunikationen för att visa 

på en stigmatiserad organisations ställningstagande eller agerande vid en händelse som är 

kopplad till organisationens kärnverksamhet. De gemensamma strategierna är påvisande av gott 

beteende samt försvagande strategi. Dessa responser används på varierande sätt både mellan och 

inom organisationernas CSR-relaterade kommunikation vilket visar på en medvetenhet om 

betydelsen av att bemöta kritik på ett anpassat sätt.  

 

Med en mer överblickade syn framstår det som att Saab använder sig av det som kan benämnas 

sympatiska strategier. Dessa är av en mer abstrakt typ och behandlar inte direkt den kritik som 

inkommer utan hanterar händelsen på ett mer allmänt plan. I PMI:s fall finns det istället 

tendenser mot att tillämpa strategier av en mer förnekade karaktär. De tycks vara mer direkta i sin 

tillämpning och bemöter i högre grad kritiken i sin kommunikation. Det finns dock en tydlig 

bredd i tillämpningen av strategier hos båda organisationerna där olika varianter av neutralisering 

används. Detta överensstämmer med Rowland och Jeromes (2004) förslag om att strategier bör 

kombineras i kommunikationen för att uppnå optimal effekt. Vilken strategi som är optimal kan 

dock antas vara beroende av situation och bransch vilket gör det svårt att ge tydliga 

rekommendationer om optimal användning. 

 

Vidare kan slutsatser dras kring vad som betonas i den CSR-relaterade kommunikationen. 

Ansvarstagande är något som förekommer i många sammanhang vilket kan ses i olika nivåer. 

Utifrån Carrolls CSR-pyramid (1991) framstår det etiska ansvaret vara det som prioriteras vid en 

kritisk händelse. Det är tydligt att företag vill skapa legitimitet genom att förknippas med positiva 

handlingar, något som ofta förekommer i CSR-kommunikationen (Pfeffer & Salancik 1978). 

Även det legala ansvaret framträder i kommunikationen på ett tydligt sätt. Detta kan förklaras av 

att företag i kontroversiella branscher granskas hårt och därför måste tydliggöra sin laglydighet 

på ett mer ingående sätt än vad icke-stigmatiserade organisationer behöver göra. En gemensam 

nämnare kan även ses i den roll CSR-kommunikationen har. Utifrån organisationernas 

kommunikation framgår att intressenters uppfattning kring skuldfördelning har en viktig roll 

vilket syftar till att överbrygga gapet mellan organisationernas verksamhet och omvärldens 

värderingar (Janssen et al. 2015). Användningen av strategier visar CSR-praktiker ute i 

arbetslivet vilken betydelse och vikt som bör läggas på att bygga sin kommunikation kring 

strategier och diskurser, vilket kan förbättra företags anpassnings- och reaktionsförmåga vid 

kritik.  
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Vidare forskning skulle kunna fokusera mot en specifik händelse som kan kopplas till ett flertal 

stigmatiserade branscher för att skapa en djupare förståelse kring likheter och skillnader mellan 

branscher. En annan infallsvinkel som skulle vara intressant att utveckla är huruvida det finns 

några skillnader inom en viss bransch och dess orsaker. Exempelvis skulle en jämförelse inriktad 

mot kultur antas bringa klarhet i varför vissa strategiska mönster i kommunikationen existerar. 

Även en jämförelse mellan en stigmatiserad och icke stigmatiserad bransch skulle kunna göras 

för att se hur dessa särskiljer sig. 
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COMMITMENT, 14 februari 2015 

 DATA FROM AUSTRALIAN STATES REVEALED, 22 januari 2015 

 FLAWED CONCLUSIONS PROMOTED AS NEW EVIDENCE THAT LOGO 

BANS REDUCE SMOKING, 14 januari 2015 

 PLAIN PACKAGING: DOUBLE STANDARDS EXPOSED, 17 december 

2014 

 PLAIN PACKAGING: A FAILED EXPERIMENT MASKED AS A 

SUCCESS, 4 december 2014 
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DEBATE, 13 november 2014 
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 Tobacco regulation 

http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/pages/tobacco_regulation.aspx 

 Sustainability 

http://www.pmi.com/eng/sustainability/pages/sustainability.aspx 

 Eliminating child labor 
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labor_practices/Pages/eliminating_child_labor.aspx 
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Dokument UK standard submission 

http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/submissions/Documents/UK%20-

%20%20Standardised%20Packaging%20Submission%20PML.pdf  

Dokument GTS 

poster English 
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http://www.pmi.com/eng/Documents/GTS_Poster_English.pdf  
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http://www.pmi.com/eng/Documents/GTS_Fact_Sheet_English.pdf  
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Dokument ALP code 
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e.pdf  
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ALP progress report, september 2012 

http://www.pmi.com/eng/media_center/company_statements/documents/PMI_A

LP_Progress_Report_2012.pdf  
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