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Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån en deskriptiv ansats och med ett diskursanalytiskt 
angreppssätt studera ett tobaksbolags förmedlade verksamhet med Corporate Social 
Responsibility (CSR). Detta för att belysa hur tobaksbolag hanterar en legitimitetskris genom 
att kommunicera verksamhet inom CSR. Utifrån ett tobaksbolags förmedlade CSR-
verksamhet skall även konsekvenser för CSR som företags praktik diskuteras.

Metod: Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där en kritisk diskursanalys 
applicerats på ett representativt fall. 

Teoretiska perspektiv: Utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt har Faircloughs 
kritiska diskursanalys (CDA) använts där diskursiva konstruktioner av CSR och legitimitet 
inbegripits i analysen.  

Empiri: Som empiri för studien har British American Tobaccos sociala redovisning för 2008 
”Sustainability Report 2008” använts. 

Slutsatser: För att hantera en upplevd legitimitetskris framställer sig BAT som ett företag 
som gör goda handlingar, vill göra gott samt uppvisar hög moral. Detta har framkommit i 
genomförda diskursanalysen där fyra diskursiva teman kan påvisas: tobak som moraliskt 
humanism, tobak som miljönytta, tobak som samhällsnytta samt tobak som intressentnytta. 
Analys av den sociala praktiken visar att BAT influeras av nyliberala tankegångar samt plikt-
och konsekvensetiska teorier. Analysen påpekar att ett tobaksbolags användning av CSR är 
motsägelsefullt, varav två motsägelsefulla metaforer för att illustrera ett tobaksbolags 
användning av CSR konstruerats: BAT som en moralisk parasit samt BAT som altruistisk 
nyliberal. Eventuella konsekvenser för CSR som företags praktik kan innebära att begreppet 
urholkas i och med dess lättillgänglighet för alla typer av företag och organisationer. Att 
påpeka är även åtskillnaden mellan förmedlad CSR och realiserad CSR, vilket är tänkbara 
perspektiv för framtida studier av företag med legitimitetsproblem.     
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Purpose: The purpose of this paper is to study how a tobacco company is using and 
communicating CSR in order to cope with a crisis of legitimacy. A discussion concerning the 
consequences of CSR as business practice will also be made.  

Methodology: The study has been conducted using a qualitative approach in which a critical 
discourse analysis was applied to a representative case.

Theoretical perspectives:  From a social constructionist approach has Faircloughs critical 
discourse analysis (CDA) been used. Discursive constructions of CSR and legitimacy has 
been applied in the analysis of the empirical material.

Empirical foundation: The empirical material for the study are British American Tobacco's 
Social accounting for 2008 "Sustainability Report 2008"

Conclusions: To address a perceived crisis of legitimacy BAT presents itself as a company 
that does good deeds, want to do good and demonstrate high moral standards. The critical 
discourse analysis shows four discursive themes that BAT uses in order to legitimate itself:  
tobacco as moral humanitarianism, tobacco as beneficial to the environment, tobacco as 
beneficial to the society and tobacco as beneficial to stakeholders. The analysis of the social 
practice shows that BAT is influenced by neoliberal ideas, deontological ethics and 
consequential ethics. The analysis points out that tobacco company’s use of CSR are 
contradictory and two contradictory metaphors are constructed to illustrate the tobacco 
companies' use of CSR: BAT as a moral parasite, as well as BAT as a altruistic neoliberal. 
Possible implications for CSR as business practice is that it can lead to the erosion of the 
concept, especially when CSR as a concept is more or less free of use for any type of 
companies and organisations. Interesting is also to discuss the difference between mediated 
and implemented corporate social responsibility, which is a possible perspective for future 
studies of firms with legitimacy problems.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Vid det årliga mötet för det högsta beslutande organet för WHO år 1995 framkom ett initiativ 
om att ta fram principer för internationell kontroll av tobaksprodukter. Detta diskuterades 
under ett antal år och 1999 inleddes förhandlingar i WHO:s regi. Målet var att få fram en 
internationell resolution avseende reglering av försäljning och användning av 
tobaksprodukter. (www.who.int/fctc/en)

Efter ytterliggare förhandlingar bland WHO:s medlemsländer kunde de år 2005 enas om ett 
gemensamt innehåll vilket resulterade i att den internationella tobakskonventionen 
(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) trädde i kraft som internationell lag. 
Denna internationella överenskommelse innehar samma status som andra av FN:s 
konventioner såsom barnkonventionen och konventionen om mänskliga rättigheter. 
(www.tobaksfakta.se)

Syftet med FCTC var att ”skydda nuvarande och kommande generationer från de förödande 
hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av tobaksbruk och 
exponering för tobaksrök”(www.tobaksfakta.org). Enligt WHO dör årligen 4,9 miljoner 
människor i världen en för tidig död av tobaksrelaterade sjukdomar. Bara i Sverige beräknas 
sjukvård och minskad produktion på grund av tobaksrökning kosta det svenska samhället 26 
miljarder kr varje år (Bolin & Lindgren, 2004). Tills idag har 168 länder skrivit på FCTC, 
genom vilket de förbinder sig att införa konventionens regler gällande tobaksreklam, 
rökförbud i offentliga lokaler, ökat tobaksförebyggande folkhälsoarbete m.fl. 
(www.who.int/fctc/en)

Trots att det är konstaterat att användning av tobak är skadligt för både individen och 
samhället finns det ett antal företag som tillverkar och säljer olika tobaksprodukter, där de tre 
största globala aktörerna på den internationella tobaksmarknaden är Philips Morris, British 
American Tobacco och Japan Tobacco (www.tobaksfakta.se). En inledande fråga som 
uppkommer är hur företag kan sälja produkter som är direkt skadliga för användaren. Vad har 
företag för ansvar gällande detta? Enligt ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman har 
företaget just inget större ansvar än att följa befintliga lagar och regler samt tjäna ägarnas 
intressen (Fridman, 1962, sid. 133). Denna syn på företagsansvar gentemot samhället är dock 
inte allenarådande. Idén om att företag har ytterliggare ansvar än det som Friedman 
förespråkar kan spåras till 1950-talet då idén att företag som samhällsmedlem har ett ansvar 
gentemot samhället. Detta ligger till grund för det tämligen allmänt vedertagna begreppet för 
ett företags sociala, miljömässiga och samhälliga ansvar som idag benämns Corporate Social 
Responsibility, CSR1. Detta begrepp som innebär att företag anses ha ett mer omfattande 
ansvar gentemot samhället än att bara bistå med arbetstillfällen och skapa vinst för företagets 
ägare. (Caroll, 1999)

                                               
1 Ett företags utökade ansvar har flera benämningar, där Corporate Citizen, Corporate Responsibility och ovan 
nämnda Corporate Social Responsibility används. För denna studie används det ovan nämnda begrepp, CSR, 
som innebörd över det utökade ansvaret som är en viktig komponent för denna studie. För en utförlig 
redogörelse av sambandet mellan CSR och CC, se: Valor, 2005. Se även Matten & Crane (2005) som kritiserar 
begreppet CC i favör för CSR, därav användningen av det sistnämnda i denna uppsats.    
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Hur hanterar då företag detta utökade ansvar? År 2002 publicerades en skrift, på vars 
inledande sida följande citat är skrivna: 

Nr 1. “This is our first social report and it is part
of a serious commitment to embedding
the principles of Corporate Social
Responsibility (CSR) in the British American Tobacco Group.

Nr 2. “In approaching social reporting, we knew that 
we would have to work to overcome barriers to trust. 
So we felt it was very important that we should follow
particularly rigorous reporting standards.”

rcial goals.
Nr 3.“Managing tough issues and discussing
them with stakeholders are not new to us,
although it is new for us to adopt
systematic, independently run and
externally verified stakeholder dialogue
and reporting.”

Följande citat är hämtat ifrån "Social Report 01-02, sid. 2" utgiven British American Tobacco, 
det näst största globala tobaksbolaget. Det första citatet innebär att företaget (seriöst…)” 
ämnar inbädda principerna för CSR i företaget”. Här statueras ordagrant att CSR skall ingå i 
företagets verksamhet. I citat nr 2 finns uttalat att företaget måste ”overcome barriers to 
trust”, dvs. övervinna hinder i syfte att erhålla förtroende. Att uppvisa CSR för att skapa ett 
förtroende och leva upp till utomstående förväntningar är enligt Carrol (1979/1999) en 
grundläggande drivkraft för att organisationer, såsom multinationella företag, skall bedriva 
CSR-relaterad verksamhet. Carrol (1979/1999) beskriver att CSR består av fyra olika typer av 
ansvar: ekonomiskt, juridiskt, etiskt samt filantropiskt ansvarstagande. Detta ansvarstagande 
skall sedan förmedlas till företagets intressenter (Maignan et. al., 2005), såsom kunder, staten, 
leverantörer, anställda osv. (Lantos, 2001)  

Bakgrunden till att BAT väljer att publicera en ”Social report 01-02” är att tobaksbolag 
(såsom BAT) och dess verksamhetsområde är under press. Den ökade publika medvetenheten 
kring tobaksprodukters negativa konsekvenser för både användare och samhället, 
rättsprocesser där tobaksbolag stämts av tobaksanvändare, ökade juridiska begränsningar 
kring försäljning och marknadsföring av tobaksprodukter, upptäckandet av interna dokument 
där tobaksbolag medvetet ökar nikotinhalten i sina produkter för att öka beroendet hos 
användaren har resulterat i ökad negativ uppmärksamhet, både socialt och finansiellt, på 
tobaksbolagen. (Palazzo & Richter, 2005) Detta tillsammans med en ökad ovilja att investera i 
företag som sysslar med tobaksrelaterade produkter och verksamheter, har orsakat både 
ryktesmässiga och ekonomiska skador för tobaksindustrin och företag verksamma i denna 
bransch.(Ibid) En konvention (FCTC) från FN som ytterliggare begränsar användning, 
försäljning och marknadsföring av tobaksprodukter ökar den press som redan innan fanns på 
tobaksindustrin och där BAT:s publicerande av sin första Social Report är ett sätt att svara på 
de begränsningar som FCTC innebär (Moerman & Laan, 2005), vilket är ett tydligt exempel 
på hur ett företag använder CSR som respons på omgivningens förväntningar och krav. 

Kan då tobaksbolag agera ansvarsfullt inom de fyra ovan beskrivna ansvarsområdena som 
CSR innebär? Enligt Palazzo & Richter (2005) är detta inte möjligt, då tobaksbolag såsom 
tillverkare och försäljare av en hälsofarlig produkt inte kan uppfylla de kriterier som det 
filantropiska ansvaret innebär. Att ge tillbaka till samhället i form av filantropiska gärningar 
innebär en motsägelse, där alla bidrag som ges i form av ett filantropiskt handlande är 
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finansierat med s.k. ”smutsiga pengar” (Palazzo & Richter, 2005, sid. 390). Ändå använder 
tobaksbolag, såsom BAT, begreppet CSR för att uppvisa ansvarsfullt agerande. Även 
Hirschhorn (2004) beskriver liknande resonemang, där ett tobaksbolags användande av CSR 
är tveksamt med tanke på konsekvenser som konsumtionen av tobak innebär. Då med 
tyngdpunkt på hur det strider mot etiska principer enligt CSR (tredje ansvaret enligt Carrol, 
1999)    

Sammantaget har detta resulterat i att tobaksbolag upplever en legitimitetskris såsom aktör i 
ett samhälle (Moerman & Laan, 2005; Palazzo & Richter, 2005) Allt fler frågar sig om ett
tobaksbolag och deras hälsovådliga verksamhet verkligen är existensberättigade i ett samhälle
(Moerman & Laan, 2005)      

Denna legitimitetskris har sin grund i att organisationer, som del i ett större socialt system 
(samhälle), endast existerar p.g.a. att samhället accepterar organisationen såsom delaktig och 
bidragande medlem till samhället i stort. Det kan förklaras att det existerar ett socialt kontrakt 
mellan organisationen (tobaksbolaget) och samhället. (Deegan, C. 2002) Detta kontrakt kan 
brytas genom att: 

”...society is not satisfied that the organisations is operating in an acceptable, or legitimate, 
manner, then society will effectively revoke the organisation´s “contract” to continue it 
operations. This might be evidenced through, for example, consumers reducing or eliminating 
the demand for the products of the business, factor suppliers eliminating the supply of labour 
and financial captial to the business or constituents lobbying goverment for increased taxes, 
fines or laws to prohibit those actions which not conform with the expectations of the 
community” (Deegan, C. 2002, sid. 293)

Utifrån ovanstående beskrivning är tobaksbolagens ”sociala kontrakt” och därmed deras 
legitimitet i fara. Detta särskilt tydligt då tobaksbolagen, enligt inledande redogörelse, erfar 
minskat intresse att få kapital till deras verksamhet samt ökade skatter och juridiska 
begränsningar för deras produkter. Legitimitet anses här vara en ”resurs” som organisationen 
är beroende av för dess överlevnad (Dowling & Pfeffer, 1975). Men, en ”resurs” som 
organisationen även kan påverka och manipulera (Woodward et. Al, 2001). 

Detta är anledningen till tobaksbolagens påbörjade CSR-verksamhet, där CSR ses som ett 
medel att uppvisa önskvärda handlingar för att antingen behålla eller återfå någon form av 
legitimitet, vilket Magnan & Ralston (2002, sid 497) beskriver: ”Recent research suggests 
that CSR may be an excellent instrument to enhance the legitimacy of the firm among its 
stakeholders”. 

Att uppvisa CSR-relaterade aktiviteter för att återfå legitimitet innebär att dessa aktiviteter 
behöver kommuniceras på något lämpligt sätt. Det innebär att CSR måste synliggöras och 
sedan förmedlas till viktiga intressenter (Maignan & Ferrell, 2004). För att återknyta till 
BAT:s Social report och de nämnda citaten som redogörs inledningsvis: ”…There is a deal of 
research that provides evidence that corporate social and environmental reporting is 
motivated by a desire, by management, to legitimise various aspects of their organisation. 
This might be a valued strategy for an organisation when particual events occur that are 
perceived by management as being detrimental to the organisation´s reputation, and perhaps, 
on going survival” skriver Deegan (2002, sid 282) och beskriver varför företag publicerar 
social redovisning, såsom BAT:s Social Report. Som en önskan från en företagsledning att 
legitimera olika aspekter av sin verksamhet, särskilt om händelser inträffar som uppfattas som 
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skadligt för företagets rykte eller överlevnad. Detta ger en tydlig förklaring till uppkomst och 
syfte med BAT: Social report, som sätt att synliggöra BAT:s CSR-verksamhet vilket sedan 
förmedlas till intressenter.

För att förmedla CSR till företagets intressenter behövs någon form av kommunikation. 
BAT:s ”Social Report” är ett elektroniskt dokument som finns att ladda ner på BAT:s 
officiella hemsida (www.bat.com). Likaså finns ytterliggare skriftligt material som beskriver 
BAT:s åtaganden inom CSR publicerat på hemsidan. Ovanstående redogörelse är ingen 
tillfällighet, då användandet av hemsidor för att uppvisa och förmedla företagets CSR-
relaterade verksamhet inför företagets intressenter är ett kommunikationsmedel som ökar i 
omfattning hos företag idag (Rolland & Bazzoni, 2009)

Sammanfattningsvis innebär CSR att svara på förväntningar från samhället och övriga 
intressenter att uppvisa ansvarstagande, vilket är omskrivet i befintlig managementlitteratur 
(se Carrol, 1999), där CSR måste synliggöras och förmedlas till företagets intressenter. Likaså 
behandlas CSR inom managementlitteraturen som ett sätt att skapa och behålla legitimitet (se 
bl.a Deegan, 2002). Genom att publicera och förmedla olika typer av social redovisning 
kommuniceras CSR till företagets intressenter i syfte att skapa en legitim uppfattning av
företaget hos intressenterna. I detta sammanhang har tobaksbolagen påbörjat en CSR-
verksamhet för att förmedla ansvarstagande i syfte att återfå legitimitet. Intresse och fokus för 
denna studie är att utforska och kartlägga hur tobaksbolag förmedlar och skapar en 
uppfattning av sig själva som ansvarstagande, vilket i enlighet med beskriven definition av 
CSR är omdiskuterat (enligt Palazzo & Richter, 2005; Hirschhorn, 2004). 

För att studera hur tobaksbolag, genom att språkligt förmedla CSR-aktiviteter, skapar en 
uppfattning som ansvarstagande kommer ett socialkonstruktionistiskt perspektiv antas.   
Det innebär att sociala företeelser skapas och ges innebörd i ett socialt samspel mellan olika 
aktörer och därmed är sociala företeelser i ständig förändring.(Bryman, 2002, sid. 30). Det 
som skapar dessa sociala företeelser är användningen av språk, där språk inte har en 
beskrivande funktion utan istället innebär användandet av språk att olika versioner av 
verkligheten skapas. Utifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt är begrepp såsom 
legitimitet och CSR språkliga konstruktioner som skapas och ges sanning i samspel mellan 
olika aktörer (BAT och dess intressenter) och där användningen av språk (ex. publicerande 
och förmedlandet av en Social Report) skapar en version av verkligheten (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Det innebär att föremål för studien är det språkliga tillvägagångssätt som 
tobaksbolag använder för att förmedla sig själv som ansvarstagande enligt CSR, vilket kräver 
en analysmetod som analyserar och belyser språkets verklighetsskapande funktion. 

Förutom språk som verklighetsskapande har även språk en konsekvensinnebörd. Det innebär 
att använda språk ej enbart är en lingvistisk händelse, användandet av språk ger faktiska 
konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta innebär att tobaksbolags 
användning av CSR och dess förmedlade ansvarstagande får reella konsekvenser för företaget 
men även för andra intressenter och CSR som koncept, vilket även är av intresse att belysa i 
denna studie. 

Hur kan då tobaksbolagens förmedlade CSR-relaterade verksamhet analyseras i syfte att 
klarlägga hur tobaksbolag vill skapa en verklighet som ansvarstagande och legitima företag? 
Enligt Fairclough är ” Discourses as linguistically mediatet representations of the world”
(Ursprungligen Fairclough 2003, citerat i Vaara & Tienari, 2008, sid. 986), där diskurs är 
”språkligt överförbara representationer av verkligheten”. Begreppet diskurs kommer att 
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behandlas utförligt senare, inledningsvis kan diskurs definieras som ”ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 
7). Därför är granskning av diskurs central för denna studie, där analys av diskurs tar sikte på 
att undersöka hur verkligheten konstrueras genom språket och dess konsekvenser (Boolsen, 
2007). 

Det skall dock klargöras att det finns olika sätt att analysera diskurs, vilket kommer diskuteras 
senare. Med utgångspunkt i tobaksbolagens omdiskuterade användning av CSR-begreppet för 
att uppvisa ansvarstagande, kommer ett medvetet kritiskt angreppssätt att användas. Det 
innebär att kritiskt analysera diskurs ämnar ge insikt och klarläggande hur tobaksbolag 
förmedlar sig själv som ansvarstagande utifrån begreppet CSR. Trots att det är påvisat att 
utifrån ett managementteoretiskt perspektiv kan ett tobaksbolag och dess verksamhet inte 
uppfylla CSR-begreppets krav. Ett konstaterande som ligger till grund för denna studie. 

1.2 Sammanfattning och problemformulering
Tobaksbolagen upplever en legitimitetskris, ett flertal intressenter till dessa företag anser att
deras verksamhet inte är önskvärd. Orsaken till denna legitimitetskris är att tobak är en 
konstaterad hälsofarlig produkt, både för användaren och för samhället i stort. För att återfå 
legitimitet av sina intressenter har tobaksbolagen valt att förmedla åtaganden och handlingar 
som uppvisar önskvärt och acceptabelt agerande, då genom att skriftligen redogöra för 
tobaksbolagens verksamhet inom CSR. Att närmare studera ämnet innebär i allmänhet en 
studie hur en organisation förmedlar sig själv som ansvarstagande med hjälp av social 
redovisning. I synnerhet innebär det en studie i hur organisationer (såsom BAT), som 
upplever någon form av brist på legitimitet från intressenter, använder CSR och social 
redovisning för att erhålla/behålla legitimitet utifrån ett språkligt perspektiv. Det är därför av 
intresse att studera hur tobaksbolag språkligt förmedlar sig som ansvarstagande i enlighet med 
CSR, särskilt med tanke på den beskrivna kritik som framförts mot tobaksbolagens CSR-
verksamhet (enligt Palazzo & Richter, 2005; Hirschhorn, 2004). 
. 
För att klarlägga hur ett tobaksbolag förmedlar sig som ett ansvarstagande företag har följande 
två frågeställningar konkretiserats:

- Hur argumenterar ett tobaksbolag för att legitimera sin verksamhet?
- Vilken innebörd och betydelse har CSR vid ett tobaksbolags användning av begreppet?

För att avslutningsvis, utifrån de svar som framkommer från de två inledanden frågorna, skall 
även tänkbara konsekvenser för CSR som begrepp och innebörd diskuteras. Då med 
utgångspunkt i dess konsekvenser för företag och organisationer som använder CSR för att 
förmedla ansvarstagande. 

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att utifrån en deskriptiv ansats och med ett diskursanalytiskt 
angreppssätt studera ett tobaksbolags förmedlade verksamhet med Corporate Social 
Responsibility (CSR). Detta för att belysa hur tobaksbolag hanterar en legitimitetskris genom 
att kommunicera verksamhet inom CSR. Utifrån ett tobaksbolags förmedlade CSR-
verksamhet skall även konsekvenser för CSR som företags praktik diskuteras. 
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1.4 Studiens bidrag 

Teoretiskt bidrag
Med utgångspunkt i ett managementperspektiv inom CSR där ansvarstagande skall uppvisas 
inom fyra ansvarsområden som sedan skall förmedlas till olika intressenter har företag 
(tobaksbolagen) med uppenbara legitimitetsproblem brukat begreppet CSR för att återfå 
legitimitet. Detta genom att språkligt beskriva och förmedla aktiviteter och handlande inom 
CSR till olika intressenter. Nuvarande studier med ett diskursanalytiskt angreppssätt på hur 
organisationer förmedlar sig som socialt ansvarstagande i huvudsak inte inriktade på företag 
med upplevda legitimitetsproblem, istället finns fokus på att studera företag som anses 
bedriva accepterad verksamhet (se Vaara & Tienari, 2008; Siltaoja, 2009 samt Coupland, 
2005 & 2006). Denna studie har syfte att påvisa hur företag och organisationer med 
legitimitetsproblem, väljer att framställa sig som ansvarstagande i enlighet med CSR såsom 
managementbegrepp. Utifrån dessa framställningssätt ämnar även studien att diskutera 
tänkbara reella konsekvenser för CSR som sätt för företag och organisationer att uppvisa 
ansvarstagande i allmänhet. Även denna uppsats metod och valt analyssätt kan vara 
vägledande för liknande studier i syfte att kartlägga hur företag med legitimitetsproblem 
argumenterar och framställer sig som ansvarstagande. 

Praktiskt bidrag
Att undersöka hur ett tobaksbolag språkligt argumenterar för att legitimera sin existens kan 
resultera i insikter för både förespråkare samt motståndare till tobaksbolagens verksamhet. 
Det kan även ge insikt i allmänhet hur organisationer, som av någon anledning upplever sig 
ha legitimitetsproblem, väljer att framställa sig för att försöka återfå legitimitet av sin 
omgivning. Vilket även här kan ge kunskaper och idéer på lämpliga språkliga 
tillvägagångssätt och strategier för organisationer som upplever sig ha bristande förtroende 
från intressenter. Den avslutande diskussionen kan även ge insikt och skapa reflektioner kring 
CSR som begrepp för organisationer och företag som vill förmedla ett ansvarstagande, i 
samband med tobaksbolagens påbörjande verksamhet att använda begreppet. 

1.5 Avgränsningar
För att förtydliga uppsatsens syfte och problemdiskussion, skall nu ett antal avgränsningar 
redogöras. Inledningsvis har begreppet tobaksbolag använts, ibland något generellt och 
allmänt. Med tobaksbolag menas hädanefter företaget som är föremål för studien, nämligen 
British American Tobacco (BAT), världens näst största internationella tobaksbolag. Det är 
deras publicerade material som ligger till grund för den empiri som uppsatsen har använt och 
analyserat. Med empiri avses den sociala redovisningsrapport, ”Sustainability Report 2008” 
som beskriver BAT:s aktiviteter och handlingar som ansvarstagande företag utifrån ett CSR-
perspektiv. 
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1.6 Disposition av uppsatsen
Del 1 - Inledning
Som nu redogjorts, den första delen av uppsatsen innehåller uppsatsens bakgrund och 
problemformulering, beskrivit det övergripande syftet, påpekat teoretiskt och praktiskt bidrag
samt återgett avgränsningar.

Del 2 – Metodologiska utgångspunkter
Den andra delen introducerar läsaren inledningsvis i valt perspektiv som är antaget för studien 
för att sedan redogöra mer i detalj de språkliga aspekter som redan nämns i inledningen och är 
nödvändigt för studiens genomförande. Därefter presenteras begreppet diskurs kortfattat. 
Därpå redovisas hur diskurs skall studeras, då i form av en representativ fallstudie där 
dokument i form av en ”Sustainability Report” utgivet av British American Tobacco är 
uppsatsens empiri. Detta kapitel avslutas med en diskussion kring kritiska aspekter av vald 
metod och analysverktyg. 

Del 3 - Diskursanalys
Diskurs och diskursanalys är centralt för uppsatsen, vilket gör att detta kräver en 
genomgående redogörelse av dessa två begrepp och dess användning i studien. Vald
diskursanalys (Faircloughs CDA) beskrivs både i allmänna termer samt hur den används för 
bearbetning och analys av empirin. Här redovisas även teoretiska utgångspunkter gällande 
CSR och legitimitet och hur de påverkar kommande analys. 

Del 4 – Fallstudie
I uppsatsens fjärde del beskrivs det valda fallföretag, British American Tobacco (BAT), vars 
förmedlade CSR-verksamhet ligger till grund för vald empiri av uppsatsen. Det innebär 
inledningsvis en historisk redogörelse av den legitimitetskris som tobaksbolagen upplever, en 
presentation av BAT samt en mer precis beskrivning av uppsatsens empiri, Sustainability 
Report 2008. 

Del 5 – Analys
Den valda empirin har studerats och analyserats med Faircloughs kritiska diskursanalys 
(CDA). Analysen redovisas i uppsatsens femte del, där utdrag från empirin redovisas och 
kommenteras som sedan ligger till grund för de slutsatser och som redogörs i nästkommande 
kapitel. 

Del 6 – Slutsatser
I den avslutande delen relateras den genomförda analysen med uppsatsens frågeställningar. 
Detta för att besvara uppsatsens frågeställning och genomföra angivet syfte med studien. 
Slutsatserna av studien är inledningsvis av deskriptiv karaktär för att visa hur ett tobaksbolag 
framställer sig i legitimitetssyfte samt använder CSR-begreppet för att efterföljas av en mer 
reflekterande och explorativ diskussion för att påvisa tänkbara konsekvenser för CSR som 
begrepp för företag och organisationer som vill förmedla ansvarstagande. 
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2. Metodologiska utgångspunkter
Inledningsvis redogörs för tänkbara teoretiska perspektiv för studien, samt vilket perspektiv 
som antagits. Detta följs av en redogörelse gällande språkets betydelse och innebörd för 
denna studie. Detta leder sedermera fram till begrepp diskurs, vilket har en central för roll 
för denna studie. Därefter presenteras hur diskurs skall studeras, då i form av en kvalitativ 
fallstudie där empiri för uppsatsen är skriftliga dokument från British American Tobaccos 
hemsida.  

2.1 Val av perspektiv för studien
CSR, Legitimitet och Tobaksbolag – En managementstudie?
För att påvisa och illustrera problematiken i denna studie har ett managementperspektiv 
använts som ger innebörd och teoretisk utgångspunkt åt CSR (Caroll 1979/1999). Ett 
managementperspektiv ger även upphov till den kritik som påvisats (Palzzo & Richter, 2005 
mfl.) där tobaksbolagens användning och innebörd av CSR inte är teoretiskt genomförbart 
utifrån tobaksbolagens verksamhet. Det antagna managementperspektivet har endast till 
uppgift att påvisa och förklara problematiken för uppsatsen, inte ligga till grund för fortsatt 
inriktning och utformning av studien. Ett tänkbart angreppssätt för studien utifrån ett 
managementperspektiv är att betrakta CSR som ett företagsekonomiskt verktyg där CSR 
används såsom strategi inom varumärke, positionering, segmentering och publiceringen av en 
”Social Report” ses som utifrån en marknadskommunikativ händelse och produkt. 
Utgångspunkt och problemformulering för en sådan studie hade då mer varit inriktad på orsak 
och verkan utifrån vad CSR åstadkommer utifrån en företagsekonomisk synvinkel, t. ex hur 
CSR kan implementeras som en konkurrensfördel (Porter & Kramer, 2006) eller 
varumärkesstrategi (Werther & Chandler, 2005). Men, för att påvisa den beskrivna 
motsägelsen som tobaksbolag och CSR innebär, behövs ett annat angreppssätt. 

CSR, Legitimitet och Tobaksbolag – En studie inom organisationer och identitet?
Denna studie utgår istället utifrån en organisationsaspekt, där organisationer i det här fallet är 
medlemmar i ett större system vilket ligger till grund för den beskrivna problematiken. Det 
innebär att det finns inslag som berör organisationsidentitet (Organisation identity). Dock 
behandlar inte denna studie någon praktisk aspekt inom organisationsidentitetsförändring , 
vilket för övrigt skulle vara en tänkbar vinkel på studien. Exempel på studier inom detta fält 
kan vara hur en organisation implementerar CSR inom organisationen för att genomföra en 
identitetsförändring (Lauring & Thomsen, 2009) och vad CSR har för olika inverkan på 
personal och anställda (Collier & Esteban, 2007; Brammer et. al, 2007).

Istället innehar studien utgångspunkt och inriktning på ett tobaksbolag och dess strävan att 
uppnå legitimitet. Detta med ett medvetet kritiskt perspektiv, vilket kommer att redogöras 
nedan.  

CSR, Legitimitet och Tobaksbolag – En kritisk studie.
Att uttrycka sig att man har ett kritiskt förhållningssätt är dock något tafatt, att förhålla sig 
kritiskt är en nödvändighet i alla typer av undersökningar och studier. För att klargöra den 
kritiska utgångspunkten och influenserna, kan ansatsen för denna studie inledningsvis 
beskrivas som: ”en undersökning av sociala institutioner, ideologier, diskurser (olika sätt att 
konstruera och resonera om världen med hjälp av ett särskilt språk) och medvetandeformer i
representations- och dominanstermer.” (Alvesson & Deetz, 2000, sid. 13), vilket är en 
kortfattad definition på kritiska samhällsstudier (även Critical Management Studies, CMS). 
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För denna studie innebär det antagna kritiska förhållningssättet att tobaksbolag och dess 
verksamhet betraktas med skepsis, särskilt med tanke på deras uppenbara hälsofarliga 
verksamhet. Föremål för studien blir då, utifrån citatet, en undersökning av diskurser, där 
tobaksbolagen språkligt konstruerar och resonerar om sin verksamhet inom CSR, i 
representations- och (om inte dominans) så acceptanstermer. 

Det kritiska i CMS som inverkar på denna studie är att ifrågasätta sanningar, etablerade 
antaganden och funktioner i samhället, då med fokus på management (dvs. ett ifrågasättande 
av ledningsfunktioner och aktörer med en maktposition i någon form, t.ex multinationella 
företag och dess inverkan på samhället.). En viktig komponent av CMS är kritisk teori, som 
bland annat ifrågasätter olika följder som det industriella samhället har skapat, då med fokus 
på individens på förhand begränsade möjligheter som har predestinerade och 
konsumtionsrelaterade orsaker. (Alvesson (Ed.), sid. 5-6, 2009) En viktig komponent i kritisk 
teori är alltså ifrågasättande av det inflytande som aktörer med makt, såsom multinationella 
företag, har ifråga om hur människor skapas och formas till konsumenter och givna roller att 
de passar ett samhälle byggt på massproduktion och masskonsumtion. (Ibid) Utifrån ett sådant 
ställningstagande som kritisk teori uttrycker, särskilt med tanke på dess syn på företag (ex. ett
tobaksbolag), influerar i hög grad problemformulering där tobaksbolaget och dess agerande 
ifrågasätts. Val av kritisk diskursanalys (CDA) kan även härledas till kritisk teori, där CDA 
används för kritiska studier av aktörer med ekonomisk och politisk makt. (Cukier, W. et. al., 
2009).   

Verkligheten – En konstruktion. 
Rubriken anger ett ställningstagande som anger hur verkligheten, om det nu finns någon, skall 
betraktas för denna studie. Att betrakta verkligheten som en social konstruktion, kan allmänt 
benämnas socialkonstruktionism. För en samhällsvetenskaplig studie, såsom denna, innebär
det att företeelser och händelser som studeras är konstruerade och skapas i ett pågående 
samspel mellan olika aktörer som även befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering. Likaså
är de kategorier som människor använder sig för att förstå verkligheten sociala produkter som 
har skapats i en social kontext. T.ex. begreppet manlighet, som har olika innebörder beroende 
på användare och sammanhang. Ett begrepp som även förändras historiskt och kulturellt. 
Dessa kategorier byggs upp i samspel mellan människor, vilket innebär att kategorier för att 
förstå världen är sociala konstruktioner. Detta resulterar i ett särskilt intresse för språk 
eftersom språk används för att beskriva och förmedla dessa kategorier. (Bryman, 2002, sid 
32)

Språkets roll
Språk är i fokus inom många olika typer av forskningsområden, speciellt inom 
samhällsvetenskapen. Anledningen är, att det traditionella synsättet på språk som en objektiv 
representation av verkligheten som sedan överförs, är kritiserat från många forskare. Istället 
anses språk vara mer än bara ett medium som förmedlar information där språket har aktiv, 
kontextberoende och metaforisk roll i skapande av verkligheten. (Alvesson & Kärrman, 
2000). 

Synsättet att vårt tillträde till verkligheten går igenom språket härstammar från en 
strukturalistisk och poststrukturalistisk grund. Det innebär att det är genom användandet av 
språket som vi skapar representationer av verkligheten. Dessa representationer är inte 
avbildningar av en redan existerande verklighet, utan representationerna bidrar till att skapa 
verkligheten för varje användare av språket. Likaså gäller detta för skapandet och instiftandet 
(konstituerandet) av sociala identiteter och sociala relationer. Det innebär även att 
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användandet av språk får praktiska konsekvenser, dvs. språk är en handling som skapar den 
sociala världen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 15-16.)

Centralt är att representationer av verkligheten inte är självklar kunskap, de är just språkliga 
(diskursiva) konstruktioner. Dessa konstruktioner, dvs. ”ett bestämt sätt att tala och förstå 
världen” kan bli dominerande. Då blir denna språkliga konstruktion, denna diskurs, det som 
formar verkligheten. Andra diskurser, dvs. sätt att tala och förstå världen, marginaliseras och 
försvinner. När en språklig struktur repeteras och reproduceras blir den en del av vad som kan 
anses legitim och sanning, en slags hegemoni. Men, andra språkliga strukturer och 
konstruktioner gör anspråk att bli legitima, varav det ständigt sker en kamp mellan olika 
aktörer gällande den språkliga hegemonin. (Fairclough, 2003, sid. 203) Detta redogörande om 
språk, språkliga konstruktioner och dess hegemoniska kamp resulterar i en insikt om att 
diskurser innebär ett urval av flera tänkbara beskrivningar och att en speciell bild av 
verkligheten då byggs upp. (Bryman, 2002, sid. 347)

Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse över olika företeelser och händelser betraktat
som en social konstruktion där språk har en central roll, är det av intresse att ha huvudfokus 
på språkliga aspekter där verkligheten konstrueras och överförs genom språkbruk. 
Verkligheten i detta fall, dvs. tobaksbolagets vilja att framstå som legitim, skapas genom 
användandet av språk, i det här fallet textmässiga redogörelser av deras CSR-verksamhet. Det 
är även av intresse att studera vilken typ av språkbruk som finns tillhanda och som influerar i 
detta sammanhang. Det är därför relevant att analysera denna representation av verkligheten 
utifrån lämpligt analysverktyg som närmare studerar hur språk skapar och förmedlar 
representationer av verkligheten. Viktigt är även att belysa vilken/vilka diskurs/er det är som 
influerar och påverkar, vilket i sin tur bygger upp den språkliga konstruktionen av 
verkligheten. Avslutningsvis kommer även språkanvändningens konsekvenser beaktas, då i 
form av en redogörelse som diskuterar praktiska konsekvenser av tobaksbolagens agerande 
inom CSR för legitimitetssyfte. 

2.2 Inledande förklaring - Diskurs
Även om begreppet diskurs redan har nämnts i tidigare avsnitt, skall ett förtydligande göras 
där begreppet diskurs är ett begrepp som inom vetenskapliga sammanhang varit under 
diskussion framförallt under det senaste decenniet. En allmän definition saknas dock, varvid 
begreppet blivit tämligen oklart och missuppfattat. Denna begreppsförvirring har resulterat i 
vetskapen om att diskursanalys såsom vetenskaplig metod inte enbart är en ansats, utan består 
av olika tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som har flera användningsområden 
inom studier av samhälls- och humanvetenskaper. (Gill i Bauer et al. 2000) Som tidigare 
nämnts, följande grundläggande definition för begreppet diskurs har valts, nämligen att "en 
diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)"
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 7.) Utifrån denna definition kan följande 
konstaterande göras, nämligen att språket är en grundläggande och nödvändig företeelse för 
diskurs och diskursanalys. Det innebär att genom vårt språk och våra språkliga verktyg och 
färdigheter skapar och förstår vi verkligheten. 

För att placera in diskursbegreppet i ett socialt sammanhang, vilket är nödvändigt för 
fortsättningen, innebär det även att ”Discourses as linguistically mediatet representations of 
the world” (Fairclough citerat i Vaara & Tienari, 2008, sid. 986.) Utifrån detta citat, innebär 
diskurs ”språkligt överförbara representationer av världen”. Detta innebär att diskurs, förutom 
att utgå från språkliga premisser, även innebära att en uppfattning och förståelse om världen 
överförs via språket. Språk är en tämligen allmän och bred företeelse, för att konkretisera det 
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ytterliggare för denna studies syfte beskrivs följande definition på diskurs, där: ”Discourse 
are an interrelated set of texts, and the practices of their production, dissemination, and 
reception, that brings an object into being.” (Phillips & Hardy, 2002, sid. 3) Utifrån följande 
kompletterande definition av diskursbegreppet avses förtydliga uppfattningen och 
användningen av begreppet. Betraktelsen och användningen av diskurs ses här som 
sammanhängande texter (egentligen språk, fast här i skriven form) och inbegriper dess 
uppkomst, spridning och mottagning, vilket i slutändan skapar och levandegör ett objekt. 
Detta innebär att diskurs i detta avseende är de texter som empirin består av och vilket 
framkallar och skapar ett specifikt objekt. Objektet i det här fallet är tobaksbolags strävan att 
framstå som socialt ansvarstagande enligt nämnda innebörd av CSR. 

Att studera och analysera diskurser - allmänt
Att studera användandet av språk för att ”skapa representationer av verkligheten” innebär en 
studie av diskurs. Att studera diskurser innebär inte studier av hur verkligheten är, utan hur 
verkligheten framställs i tal och skrift där variationer, språkbruk och vilket sammanhang som 
verkligheten framställs i är centralt. Det skall dock påpekas att diskursanalys inte är en 
isolerad språklig analys av ett objekt, utifrån enbart lingvistisk grund. Användandet av språk 
skapar även den sociala världen, dvs. språkets konstituerande funktion. (Alvesson & 
Sköldberg, 2000, sid. 464ff) Detta belyses utifrån de frågeställningar som diskursanalys även 
ämnar besvara, förutom rena språkliga aspekter. Grundläggande frågor som studier av 
diskurser är då: hur är de olika språkliga framställningssätten konstruerade och i vilken 
kontext ingår de samt vad får användningen av språk för praktiska konsekvenser? Översatt 
för denna studie: hur konstrueras CSR-begreppet för tobaksbolaget och vilka diskursiva 
influenser påverkar tobaksbolaget definition samt dess tänkbara konsekvenser, är 
diskursanalytiska frågeställningar som studien ämnar besvara.  

2.2.1 Hur studeras diskurs? – en kvalitativ ansats
När verkligheten ses som subjektiv och är uppbyggd kring språkliga konstruktioner är det 
relevant att översätta detta till studien metodologiska utgångspunkter. En verklighetssyn som 
bygger på konstruktioner av sociala, kulturella och individuella fenomen kan ett kvalitativt 
perspektiv antas, där intresset är att studera hur människan uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten. Inte enligt en naturvetenskaplig tradition där en given verklighet mer 
eller mindre skall observeras, registreras och mätas. Utifrån ett kvalitativt synsätt är intresset 
inriktat på hur individer tolkar och formar sin verklighet där begreppet innebörd har en central 
roll, där innebörd står för hur individer upplever, tolkar och skapar verkligheten i relation till 
tidigare kunskaper och erfarenheter. (Backman, 2008) 

Med utgångspunkt i den tidigare redogörelsen om språkets roll utgår denna studie ifrån en 
kvalitativ ansats, där tolkning och innebörd av CSR samt dess konstruktion utifrån ett 
tobaksbolags legitimitetssträvan är i fokus. Den kvalitativa ansatsen som denna studie innehar 
ämnar utifrån ovanstående beskrivning ge insikt hur ett tobaksbolag använder CSR och vilken 
innebörd det ges, samt hur legitimitet utifrån den inledande definitionen erhålls. Detta kan 
lämpligast göras genom en kvalitativ tolkning av vald empiri som skall resultera i hur en 
verklighet skapas och uppfattas. En kvantitativ ansats är inte lämplig då den utgår ifrån att 
verkligheten redan är ”skapad” och inriktning på studien hade istället varit att mäta och 
uppskatta olika aspekter av verkligheten2. (Ibid)

                                               
2Tobaksbolagens sociala ansvarstagande har studerats utifrån en kvantitativ analys.  Det innebar en studie i hur 
frekvent återkommande olika former av ord som representerar ansvarstagande förekommer i ett antal sociala 
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2.2.2 Hur studeras diskurs? – En representativ fallstudie
Uppsatsen utgår ifrån en representativ fallstudie av ett tobaksbolag. Vid val av fallstudier kan 
följande alternativ uppkomma, nämligen vilket/vilka fall som skall ingå samt hur många fall 
som skall inkluderas (Rinecker & Jörgensen, 2008, Sid 308.) Hur jag resonerat kring detta 
besvaras enligt nedan.

Som tidigare nämnts och konstaterats, föremål för studien är British American Tobacco som 
är det näst största internationella tobaksbolaget i världen (i ekonomiska mått såsom 
omsättning och marknadsandel, (www.tobaksfakta.org3). Att närmare betrakta ett av de 
största tobaksbolagen är då inledande av intresse, särskilt med tanke på detta företags 
möjligheter och ekonomiska resurser till inflytande på både konsumenter (ex. genom 
marknadsföring) och politiska beslutsfattare (ex. genom lobbyverksamhet). BAT är även 
lämpligt att studera med tanke på deras historik inom CSR som det första tobaksbolag som 
publicerade CSR-relaterat material för att uppvisa agerande inom CSR. Det är även det 
tobaksbolag av de fyra största som har publicerat mest omfattande material inom CSR, vilket 
gör valt fall representativt för denna typ och inriktning av studie. Val av fall att studera är 
även i linje med ett antaget kritiskt perspektiv som ligger till grund för uppsatsen, nämligen 
att granska aktörer med någon form av makt och inflytande.

Huvudsyftet gällande val av fall att studera är att erhålla ett exempel på tobaksbolagens CSR-
verksamhet för att en analys kan göras utifrån ett representativt fall. Utifrån uppsatsen 
beskrivna problem och syfte är målet att visa exempel på hur ett tobaksbolag går tillväga, inte 
försöka visa en allomfattande redogörelse för hur tobaksbolag såsom bransch använder för 
strategier för legitimitet eller försöka hitta en generell diskurs gällande deras användning och 
innebörd av begreppet CSR. Att inrikta sig på ett fall, för att sedan fördjupat och från olika 
perspektiv betrakta empirin, är mer lämpligt vilket sedan ligger till grund för fortsatt analys 
och diskussion. Hade ändamålet varit att försöka generalisera, visa på olikheter, kontraster 
eller mönster hade fler fall införlivats. (Rinecker & Jörgensen, 2008, sid. 308.) Detta är inte
syftet med denna studie. Likaså följer valet att studera ett tobaksbolag och dess skriftliga 
utsaga de metodologiska kriterier som kritisk diskurs analys anger gällande kommunikativ 
händelse (se avsnitt om CDA), där en bestämd språklig händelse studeras ingående och från 
olika perspektiv. 

2.2.3 Hur studeras diskurs? – Dokument som empiri
Med utgångspunkt i denna studies syfte att studera hur ett tobaksbolag framställer sig 
språkligt för att förmedla ett ansvarstagande, är valet av empiri att undersöka viktigt. Ett
inledande konstaterande är att empirin skall vara av språklig natur, eftersom det är språket, 
dess användning och konsekvenser som skall undersökas. 

Val av empiri för uppsatsen grundar sig i studier som visar att företag som förmedlar och
offentliggör olika delar av dess verksamhet resulterar i positiva effekter för företagets strävan 
att erhålla legitimitet (Milne & Patten, 2002; O´Donovan, 2002; Deegan, 2002; Campbell, et. 
al., 2003; Gray et. al., 1995). Detta konstaterande är grunden för att företag och organisationer 
offentligt redogör olika delar av sin verksamhet (såsom utgivningen av en Social Report).  

                                                                                                                                                  
redovisningar. Denna metod är dock inte lämplig för denna studie, då denna studie kräver analys av innebörd och 
betydelse av ansvarstagande begrepp i empirin. För kvantitativ undersökning, se: Campbell, D. et. al., 2003   
3Största av dessa är Philip Morris, för att sedan följas av BAT, Japan Tobacco samt Imperial Tobacco. Dessa 
fyra står för ca 70 % av den globala försäljningen av tobaksprodukter.. Dessa fyra företags primära produkter är 
cigaretter. Cigarettkonsumtionen står för ca 85 % av den totala konsumtionen av tobak, resten är andra former av 
tobak såsom snus, tuggtobak, cigarrer osv. (www.tobaccofactfile.org/ 2010-04-26).  
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Att företag och organisationer använder Internet (då företagens egna hemsidor) som 
kommunikationsmedel för att uppvisa CSR-relaterade handlingar har redogjorts i tidigare 
studier. (Maignan & Ralston, 2002; Rolland & Bazzoni, 2009) Det har även påvisats att 
företag och organisationers egna hemsidor lämpar sig väl för diskursanalytiska studier av hur 
företag publicerar information i syfte att förmedla ansvarstagande och erhålla legitimitet 
(Coupland, 2005 & 2006). Utifrån dessa förutsättningar är det lämpligt att använda liknande 
förfarande gällande val av empiri för att studera ett tobaksbolags förmedlade åtagande i CSR 
för att erhålla legitimitet. 

Det empiriska material som ligger till grund för uppsatsens uppmärksamhet är ett skriftligt
dokument, ”Sustainability Report 2008”, som publicerats på BAT:s hemsida, www.bat.com. 
Detta dokument är offentligt publicerat och ämnar beskriva BAT:s handlingar och 
ställningstagande inom CSR till omgivningen, vars innehåll och struktur kommer att 
beskrivas mer ingående i del fyra av uppsatsen. ”Sustainability Report 2008” har skrivits ut
den 15 april 2010 från BAT:s hemsida i originalform till pappersdokument, utan någon 
påverkan eller inverkan i form av justering av innehåll eller struktur. 

Att använda material från Internet kan innebära vissa problem, då information och innehåll 
snabbt kan förändras. Men, att använda denna form av skriftliga utsagor som empiri är i linje 
med den kritiska diskursanalysens utgångspunkt gällande kommunikativ händelse, där dessa 
utsagor anses representera ett fenomen vid ett givet tillfälle i en specifik kontext som en del 
av diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det innebär att de dokument som 
empirin består av anses representera och förmedla BAT:s såsom ansvarstagande företag, 
varav en analys kan göras enligt den kritiska diskursanalysens principer. 

2.2.4 Diskurs – Kritiskt betraktat
Innan beskrivningen av uppsatsens diskursanalytiska inriktning och användningen fortsätter, 
är det relevant att även redogöra för den kritik som har påpekats mot begreppet och dess 
innebörd.  Kritik mot socialkonstruktionismen, och därmed diskursanalys, menar att när all 
kunskap och sociala identiteter är kontingenta, resulterar detta i att de nödvändiga 
regelbundenheter som underlättar olika typer av sociala studier löses upp. Alltså, om 
verkligheten är konstruerad, är då svält, sjukdomar och arbetslöshet också representationer av 
en, genom språket, konstruerad verklighet? (Börjesson, 2003, sid. 53) Detta är dock en något 
enkel och stereotyp uppfattning av socialkunstruktionismen. 

Även om kunskap och identiteter är kontingenta i teorin är de tämligen låsta vid aktuella 
konkreta situationer. Dessa konkreta situationer ger tillräckligt fasta ramar och begränsad 
frihet för vilka identiteter ett objekt kan anta och vilka utsagor som kan anses som acceptabla 
och meningsfulla. (Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 12) Diskurs och diskursanalys har även 
kritiserats för att vara allt för subjektiv. Detta är dock en av diskursanalysen grundpelare, dvs. 
att vetenskap inte är objektiv. Detta med tanke på diskursanalysen vetenskapsteoretiska syfte 
dvs. att försöka bilda kunskap av människans livsvärld genom nya betraktelsesätt och 
subjektiva tolkningar och inte att presentera en absolut sanning. (Börjesson, 2003, sid. 53) 
Detta ämnar denna studie att göra, dvs. presentera betraktelsesätt och tolkning på ett 
tobaksbolags strävan efter legitimitet, inte lägga fram en objektiv sanning byggd på en 
positivistisk världsbild. 

Diskursanalys innebär därmed inte att allt finns i betraktarens öga där sanningar och 
identiteter skapas efter egen fantasi och gottfinnande. Istället innebär diskursanalys ett 
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intresse och fokus på regelbundenheter och uppmärksamhet för de många villkor och 
förutsättningar som utsagor vilar på (Börjesson, 2003, sid. 54.). Översatt till denna studies 
syfte innebär det alltså inte att hitta den absoluta sanningen om hur tobaksbolaget diskursivt 
gör för att erhålla legitimitet, istället upplysa och påpeka, utifrån studiens resultat, exempel på 
denna legitimeringssträvan.  
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3. Diskursanalys
Här presenteras mer ingående begreppet diskursanalys samt de premisser och 
utgångspunkter som inverkat på val av diskursanalys för denna studie. Därefter presenteras 
valt diskursanalys, Faircloughs CDA. Till sist redogörs för hur den praktiska diskursanalysen 
av empirin genomförs samt de diskursiva referensramar som används i analysen.  

3.1 Att studera diskurser – olika perspektiv
Som tidigare nämnts, diskursanalys har inte en allmängiltig definition vilket innebär att det 
finns olika perspektiv och definitioner på diskursteori och diskursanalys. Enligt Gill (Gill i 
Bauer et. al, 2000, sid. 173) har 57 olika former av diskursanalys hittats, vilket får 
representera komplexiteten inom diskursanalys. För att klargöra ursprunget till uppsatsens 
valda diskursanalytiska metod, följer en redogörelse över de metodologiska val relaterade till 
diskursanalys som gjorts med tanke på uppsatsens inriktning och frågeställning. 

Inledningsvis har diskursanalys valts att betraktas utifrån två dimensioner (Alvesson & 
Kärrman, 2000). Den ena innebär kopplingen mellan diskurs och innebörd (eng. meaning). 
Denna dimension skiljer på om det finns en mer djupgående innebörd i diskursbegreppet. 
Denna innebörd kan variera ifrån att vara kortvarig och tillfällig till en mer varaktig och 
latent, huvudsaken är att diskursen (alltså det studerade språket i fråga) innehar en djupare 
mening och innebörd (discourse determination). Motsatsen är när diskursen betraktas som 
enbart en enskild lingvistisk händelse, utan en djupare innebörd. Följande citat beskriver 
denna syn på diskurs: ”People may produce politically correct opinions in interviews or 
conversations without any particular feelings or convictions being involved” Alvesson & 
Kärrman, 2000, sid. 1132.) Diskurs är här självständig (autonom) utan att kopplas samman 
med en djupare innebörd bakom diskursen såsom t ex. bakomliggande känslor, tankar, 
uppfattningar eller övertygelser (discourse autonomy). 

Den andra dimensionen som diskursanalys kan betraktas utifrån behandlar huruvida diskurs 
skall ses med utgångspunkt i ett mikro- eller makroperspektiv. Ett mikroperspektiv innebär att 
diskurs (och därmed språket) betraktas på nära håll och diskursen förstås utifrån relationen till 
en specifik process och social kontext vilket har skapat den aktuella diskursen. Utifrån detta 
synsätt görs inga jämförelser eller kopplingar med andra diskurser, utan den enskilda 
diskursen studeras självständigt (close-range interest). Ett makroperspektiv betyder istället att 
diskurs ses som universellt system av språkliga beståndsdelar som bygger upp ett generellt 
fenomen. Utifrån detta angreppssätt är det nödvändigt att genomföra kopplingar och studier 
av andra diskurser för att studera och särskilja de olika diskurserna. Exempel på detta är en 
generell diskurs som bygger upp begreppen manlighet, ledarskap, globalisering osv. (long-
range interest). Exempel på diskursanalyser som innehar ett long-range interest är bl.a Laclau 
och Mouffe diskursteori vilken belyser den hegemoniska kampen mellan olika stora diskurser 
i samhället samt Foucault diskursanalytiska förfarande som inriktar sig på hur stora diskurser 
är uppbyggda, vad som uteslöts och inneslöts i dessa stora diskurser (Fejes, et al., 2009, sid. 
84)

Val av diskursperspektiv för uppsatsen
Utifrån denna redogörelse kartläggs angreppssättet med utgångspunkt av de två 
diskursanalytiska dimensionerna. Inledningsvis anses att empirin med fördel betraktas som en 
individuell och enskild språklig händelse, vilket innebär att språket ses som en självständig 
företeelse. Avsikten är alltså inte att försöka finna författarna till BAT:s ”Sustainability 
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Report 2008” verkliga tankar, känslor och övertygelser angående socialt ansvarstagande. 
Detta anses vara irrelevant och svårligen genomfört med tanke på vald empiri samt uppsatsens 
inriktning som innebär ett fokus på hur tobaksbolaget förmedlar sig som ansvarstagande. 
Därför anses diskursen som autonom, dvs. ”discourse autonomy”. 

När det gäller vilket diskursperspektiv som anses vara naturligt att anta för studien ifråga 
anser jag att kombinationer måste göras. Att betrakta diskurs som en ”close-range interest är
nödvändigt för att studera hur tobaksbolag utifrån ett lingvistiskt perspektiv argumenterar sig 
som ansvarstagande, där studier av ordval, formulering, grammatiska beståndsdelar osv. är av 
intresse. Men, att enbart betrakta diskurs som ett ”close-range interest”, dvs.  enbart se 
diskurs som en lokal händelse och återkopplat till en specifik social kontext inte är tillräckligt. 
Anledningen är att tobaksbolaget använder ett begrepp, CSR, som har en existerande innebörd
vilket är av intresse att beakta för denna studie. Likaså strävar tobaksbolaget efter legitimitet, 
vilket erhålls genom att förmedla ansvarstagande till intressenter. Detta inbegriper att 
diskursiva inslag av legitimitet måste tas hänsyn till, vilket kräver att diskurser och språkbruk 
hur legitimitet erhålls skall beaktas. Sammantaget innebär det att diskursiva blicken måste 
lyftas från att studera text till att införliva inslag av ett ”long range interest”- perspektiv. Det 
innebär att lämpligt diskursanalytiskt angreppssätt skall bestå av en autonom diskurs där 
diskurs betraktas både på nära håll och på långt håll. Detta utesluter ett diskursanalytiskt 
förfarande som t. ex Laclau & Mouffe samt Foucault eftersom ingen av dessa inkluderar 
textnära lingvistiska analyser av diskurs.

Denna redogörelse räcker dock inte för att komma fram till lämplig diskursanalytisk metod 
och synsätt. Med utgångspunkt i tidigare redogörelse gällande studiens influenser i ett Critical 
Management (CMS) perspektiv och kritisk teori, där ett medvetet kritiskt synsätt på 
tobaksbolag och dess nyfunna intresse för CSR samt studier av aktörer med någon form av 
makt och inflytande över samhälle och individer måste tas i beaktning. Detta innebär att 
diskurs och studiet av diskurs måste inneha inslag av ett kritiskt synsätt och angreppssätt. 

3.2 Kritisk diskursanalys
Att studera diskurs utifrån ett kritiskt angreppssätt samt belysa olika former och påverkan av 
makt innebär att ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt (Critical Discourse Analysis, CDA) 
antas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  Kritisk diskursanalys är dels ett samlingsnamn 
på ett generellt diskursanalytiskt angreppssätt, dels namnet på en specifik kritisk 
diskursanalys utvecklad av Norman Fairclough, som kommer presenteras senare. 
Kännetecken för CDA såsom generell diskursanalytisk utgångspunkt har Wodak och 
Fairclough (1997) förklarat i fem gemensamma drag, vilket redovisas och relateras till denna 
studie nedan. 

Det första kännetecknet är att produktion och konsumtion av texter är diskursiva praktiker. 
Dessa diskursiva praktiker är en del av en större social praktik som skapar den sociala 
världen, även här sociala identiteter (såsom uppfattningen av BAT som ansvarstagande 
företag). För att reproducera eller förändra den sociala världen, sker detta i olika diskursiva 
praktiker (dvs. genom att producera, distribuera och sedan låta en mottagare läsa en skrift med
handlingar som beskriver ett tobaksbolags ansvarstagande)

Med utgångspunkt i det förstnämnda kännetecknet innebär CDA att diskurs skapar världen, 
men även skapas av världen (förenklat uttryckt) vilket är det andra kännetecknet. Där språk 
som form av diskurs påverkar världen genom aktiv handling. Denna handling är dock 
historiskt och socialt situerad, samt under påverkan av andra sociala (icke diskursiva) 
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faktorer. För denna studie innebär det att CDA tar hänsyn till språk såsom handling och det 
har faktiska konsekvenser, samt att dessa handlingar står i ett dialektiskt förhållande till andra 
sociala aspekter. BAT:s utgivning av deras sociala redovisning får konsekvenser samtidigt 
som andra påverkande faktorer måste beaktas, såsom samhällskrafter och influenser från olika 
teorier och modeller som rör ansvarstagande och legitimitet. 

För det tredje skall språk analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. I den renaste form 
skall en språklig textanalys göras i det sammanhang som den befinner sig i, ej någon konstlad 
miljö. För denna studie innebär det dock vissa förenklingar. Det empiriska materialet kommer 
att analyseras på det material som tobaksbolaget publicerar på sin hemsida. Detta innebär att 
empirin är obearbetad och så naturlig som möjlig.

Enligt CDA är även diskurs ideologisk där ojämnlika maktförhållanden mellan sociala 
grupper, t.ex konsumenter och multinationella företag, skapas och reproduceras med hjälp av 
diskursiva praktiker. CDA skall här kartlägga dessa ojämnlika maktförhållanden. I detta 
sammanhang innebär det att tobaksbolag ses som en aktör med makt och resurser i ett 
samhälle som strävar efter legitimitet, något CDA ämnar kartlägga och beskriva.

Till sist innebär det att CDA som analytiskt synsätt inte kan anses neutralt utan istället är ett 
kritiskt angreppssätt i syfte att skapa social förändring. I detta sammanhang kan det antas att 
genom att använda CDA som analysmetod bidrar det till att belysa tobaksbolagets diskursiva 
kamp för legitimitet, vilket kan användas i syfte att hindra tobaksbolagen att få legitimitet. 
Detta är i linje med vad kritisk teori anger, vilket har influerat denna studie inledningsvis.   

3.3 Kritisk diskursanalys – Faircloughs CDA
Med utgångspunkt i ovanstående fem kriterier för CDA samt behovet att använda ett 
diskursanalytiskt angreppssätt som både tar hänsyn till diskurs som lingvistisk egenhet (close-
range) samt inbegriper större diskursiva influenser och sociala faktorer (long-range), kommer 
nu Faircloughs diskursanalytiska modell att presenteras. 

Faircloughs modell innebär en kritisk diskursanalys som använder fler perspektiv än det rent 
textmässiga, där influerande diskurser och teorier beaktas, samt intar ett kritisk 
förhållningssätt till undersökningsobjektet. (Boolsen, 2007).

Enligt Faircloughs modell konstrueras sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps-
och betydelsesystem genom användandet av olika diskurser. Vilket gör det relevant att 
använda denna modell för denna studie. Faircloughs diskursanalytiska modell benämns även
Critical Discourse Analysis, vilket kan vara förvirrande. Hädanefter refereras CDA till 
Faircloughs modell, ej längre som övergripande samlingsnamn för ett allmänt kritiskt
diskursanalytiskt angreppssätt. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000)

Kommunikativ händelse
Enligt Fairclough skall språkbruk analyseras utifrån tre olika nivåer, en textnivå, en diskursiv 
nivå samt en social nivå som förhåller sig till varandra (se figur 1). Sammanfattningsvis 
används denna modell för att analysera språkanvändningen i en kommunikativ händelse. En 
kommunikativ händelse är ett fall av språkbruk, t.ex en artikel, en intervju, en film eller ett 
skriftligt dokument. (Titscher et. al, 2007, sid. 150.) Det innebär att en publicerad skrift på 
Internet som beskriver ett företags åtaganden inom CSR är en kommunikativ händelse som 
kan studeras utifrån CDA. 
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Diskursordning
Det inte enbart den kommunikativa händelsen som studeras. Det huvudsakliga målet med 
CDA är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och den sociala praktiken. För att 
genomföra detta behövs den kommunikativa händelsen analyseras som en del av en större 
diskursordning, där diskursordningen är summan av de diskurstyper som används inom en 
social institution eller social domän. Exempel på diskurstyper för denna studie som kan vara 
relevanta att ta hänsyn till är rådande marknadsdiskurs, hållbarhetsdiskurs samt 
diskursordning inom samhällsansvar och etik och moral. (Winther Jørgensen, & Phillips, 
2000, sid. 76.)

Intressant för denna studie är om BAT:s verksamhet inom CSR reproducerar befintliga 
diskursordningar, dvs. reproducerar den rådande diskursordningen eller använder språkbruk 
från andra diskursordningar i deras strävan att uppfattas som legitimt företag. Detta ger även 
insikt vilka konsekvenser som den kommunikativa händelsen får för den existerande 
diskursordning, dvs. vad får BAT:s användning av begreppet CSR för konsekvenser för den 
rådande diskursordningen som CSR är del av? En fråga som ämnas diskuteras utifrån den 
genomförda kritiska diskursanalysen av den valda empirin. 

För att förklara grundpremisserna för den genomförda diskursanalysen redogörs här en 
beskrivning av de tre nivåerna enligt Faircloughs CDA som en kommunikativ händelse 
analyseras utifrån.

Nivå 1 - Text såsom textuell dimension
Här analyseras empirin utifrån dess språkliga och visuella egenskaper. Konkreta redskap för 
denna analys är interaktionell kontroll (förhållande mellan talare och läsare, dvs. vem sätter 
dagordningen?), hur identiteter konstrueras genom språket, ordval och grammatik. (Winther 
Jørgensen, & Phillips, 2000, sid. 87) Exempel på grammatiska beståndsdelar som kan belysas 
är textens transitivitet, vilket innebär hur innehållet kopplas samman med något subjekt eller 
objekt. För denna studie innebär transitivitet hur väl tobaksbolaget kopplas samman med de 
utsagor som finns i empirin. Ett annat grammatiskt verktyg är att betrakta texternas modalitet, 
vilket innebär talarens grad av instämmande. Det är stor skillnad på uttrycken ”Det är kallt, 
”jag tycker det är kallt” resp. ”kanske är det lite kallt” för att uttrycka sig om temperaturen. 
Vilken modalitet som väljs får konsekvenser för hur saker beskrivs och konstrueras språkligt 
vilket påverkar läsarens uppfattning av budskapet. En relevant modalitet för studiens 
inriktning är sanningsbegreppet, dvs. hur väl något beskrivs som sant i ett sammanhang. Det 
är stor skillnad på uttrycken ”alkohol är dödligt för kroppen” och ”alkohol kan i vissa 
sammanhang och situationer påverka kroppens hälsa negativt”, vilket i hög grad påverkar 
läsarens uppfattning. (Ibid, sid. 87) 

Nivå 2 - Text såsom diskursiv praktik
Att analysera texter såsom diskursiv praktik innebär att studera texten utifrån hur den är 
tillverkad (producerad), hur den sprids (distribuerad) samt hur den tas emot (konsumeras). 
Detta kallas att texterna sociologiskt klarläggs. Diskursiv praktik kan även studeras utifrån ett 
mer lingvistiskt perspektiv genom att betrakta texten utifrån dess interdiskursivitet (texterna 
influeras av språkbruk från andra diskurser och språkliga framställningssätt), vilket bygger på 
texternas intertextualitet. Intertextualitet innebär att kommunikativa händelser bygger på 
tidigare händelser och använder och refererar till tidigare texter och språkbruk. (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000. sid. 85-86) Som underlag till denna del i analysen kommer 
empirin att belysas utifrån diskursiva referensramar av legitimitet samt CSR-begreppet. 
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Anledningen är att kunna analysera bakgrund och influerande faktorer som visar den valda 
empirin utifrån en diskursiv praktik. 

För denna studie kommer den diskursiva praktiken uteslutande att studeras utifrån ett 
lingvistiskt perspektiv där texten kommer att analyseras utifrån dess interdiskursivitet. 
Anledningen är att produktionsprocessen av empirin svårligen kan studeras p.g.a. brist på 
tillgång och insikt i tillverkningsprocessen av det skrivna materialet som publicerats på 
företagets hemsida. Dessutom har textproduktionsprocessen inslag av att presentera 
verkligheten ”så som den är”, vilket inte är intressant för denna studie. Att studera 
textkonsumtion hade varit intressant, dock ryms det inte i ramen för denna studie. Inslag av 
textkonsumtion begränsas härmed till författaren samt läsaren av denna studie, vilket 
säkerligen utesluter intressanta tolkningar och aspekter som andra textkonsumenter kan hitta.
(Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, sid. 87)

Nivå 3 - Text såsom social praktik
Den tredje och sista nivån innebär att de två första nivåerna sätts i ett sociokulturellt 
sammanhang dvs. den bredare sociala praktik som texterna är en del av. Det ger en inblick i 
vad som påverkar den diskursiva praktiken samt vilka andra diskursordningar som påverkar 
och formar den studerade diskursen. Här hämtas inslag från andra diskurser för att illustrera 
och förklara den studerade diskursend uppkomst och utformning. För denna studie är det 
relevant att studera empirin utifrån relevanta rådande diskurser i större samhällsvetenskapliga 
fält, såsom teorier inom ekonomi, statsvetenskap samt trender och tendenser i samhället. 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 90)  

Figur 1. Faircloughs tredimensionella diskursmodell

Nivå 1
Textuell dimension

Språkliga och visuella egenskaper.
Interaktionell kontroll, transitivitet, 

modalitet

Nivå 2
Diskursiv praktik

Textproduktion, textdistribution, 
textkonsumtion, interdiskursivitet, intertextualitet

Nivå 3
Sociokulturell kontext

Historiska, kulturella och 
sociala strukturer och teorier.
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3.4 Praktisk kritisk diskursanalys samt diskursiva referensramar
Efter en teoretisk presentation av Faircloughs kritiska diskursanalys kommer nu en 
beskrivning hur den praktiska analysen har genomförts. Det innebär att BAT:s Sustainability 
Report 2008 har analyserats utifrån ovannämnda diskursanalys, där tillhörande diskursiva 
referensramar har använts för analysen. De diskursiva referensramarna presenteras nedan 
samt illustrativ förklaring av hur CDA använts för denna studie (se figur 2). 

3.4.1 Praktiskt tillvägagångssätt – den textuella nivån. 
Den första nivån i Fairclougs CDA betraktar den textuella nivån. Detta görs genom en 
lingvistisk analys av text (nivå ett). Här studeras text utifrån lingvistiska egenskaper, detta för 
att påvisa modalitet, transitivitet, osv. Detta redovisas genom utdrag ur empirin samt efter 
följande diskussion.

3.4.2 Praktiskt tillvägagångssätt – diskursiv praktik
Detta följs sedan av en interdiskursiv analys (nivå två). Detta för att påvisa hur och i vilken 
omfattning en legitimeringsdiskurs samt en CSR-diskurs förekommer i empirin. För den 
inledande frågan, hur tobaksbolag diskursivt legitimerar sig, används en referensram som 
visar på fem olika diskursiva legitimeringsstrategier som organisationer använder för att 
språkligt förmedla ett ansvarstagande. För den andra delfrågan av uppsatsen, tobaksbolagets 
användning och innebörd av CSR, används en referensram som beskriver olika konstruktioner 
av CSR. 

Om legitimitet. 
En central del för denna studie är tobaksbolagens strävan efter legitimitet, där legitimitet kan 
definieras utifrån ”a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 
desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 
beliefs and definitions”(Suchman, 1995, sid. 574). Vilket innebär att legitimitet är en
”uppfattning av att en enhets (tobaksbolagets) handlingar är önskvärda och lämpliga inom ett
socialt konstruerat system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner”. Eftersom 
legitimitet enligt antagna definition är en uppfattning som är socialt konstruerat, är det 
socialkonstruktionistiska angreppsättet som uppsatsen antar följdriktig. Begreppet legitimitet 
och dess innebörd utifrån ett organisationsperspektiv är tämligen väl studerat inom 
samhällsforskningen (se Dowling & Pfeffer, 1975 för introducerade överblick), särskilt de 
studier som handlar om det allt ökande fokus på diskursiva aspekter av legitimitet, där 
organisationers legitimitet till stor del har en språklig uppbyggnad och innebörd (Geppert, 
2003; Suddaby & Greenwood, 2005) . Vilket innebär att legitimitet även medvetet kan
påverkas utifrån språkliga medel, vilket BAT ämnar göra med publicerandet av sin 
”Sustainability Report 2008”. 
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Legitimitet såsom konstruktion – fem legitimeringsstrategier 
Ett flertal studier som har studerat organisationers strävan att uppfattas som legitima har 
använt en modell som bygger på fem språkliga teman (Vaara & Tienari, 2008; Siltaoja, 2009;
van Leeuwen, & Wodak, 1999).  Följande modell belyser företags olika språkliga (diskursiva) 
strategier för att erhålla legitimitet hos sina intressenter (Vaara & Tienari, 2008). Vilket 
innebär att dessa fem språkliga legitimitetsstrategier används i syfte att överföra och skapa en 
uppfattning av legitimitet hos avsändaren, utifrån vad avsändaren språkligen förmedlar i 
någon form. Dessa språkliga teman beskrivs i korthet nedan: 

 Authorization 
o Legitimering erhålls genom att använda och hänvisa till policys, regler eller 

specifika sociala institutioner som innehar formell eller informell makt. 
 Moralization 

o Legitimering erhålls genom att hänvisa till moraliska och etiska principer som 
beskriver korrekt agerande 

 Rationalization
o Legitimitet erhålls genom att hänvisa till en nyttoaspekt (utility). Det innebär 

att argument används som hänvisar till den slutliga nyttan och resultatet av ens 
agerande skall ge positiva effekter. Vilket legitimerar den aktuella handlingen.    

 Narrativization
o Genom att konstruera och förmedla olika typer av berättelser, historier eller 

sagor som kan illustrera både agerande och ev. (positiva och negativa) följder 
av ens agerande, erhålls legitimitet.   

 Normalization 
o Legitimitet erhålls genom att hänvisa till normalitet, d.v.s. argument som 

innehåller element av ”så är det bara” - innebörd. 

Dessa strategier kan användas i olika grad och omfattning samt mer eller mindre medvetet, 
språkligt framställt i ett företags (tobaksbolagets) förmedlade budskap (Sustainability Report, 
mfl), för att erhålla legitimitet hos mottagaren (intressenten). 

Om CSR
Enligt Carrol (1979/1999) bemöter företag och organisationer krav och förväntningar från 
omgivningen genom att leva upp till fyra olika typer av ansvar, där det första ansvaret är att 
leva upp till ekonomiska förväntningar som samhället kräver av företaget, dvs. skapa vinst 
och sysselsättning. Samhället kräver även att företaget tar ett legalt ansvar, dvs. följer de lagar 
och regler som samhället satt upp. Företaget bör även agera utifrån etiska och moraliska 
principer i sin verksamhet, vilket är ett av de ansvar som samhället förväntar sig av företaget. 
Till sist skall även företaget uppvisa filantropiskt agerande, vilket är ett önskad förväntan från 
samhället. 

Carrols modell av CSR besvarar dock inte till vem CSR-relaterad verksamhet skall uppvisas. 
Enligt Maignan et. al. (2005) skall ansvarsfullt agerande uppvisas gentemot företagets olika 
intressenter, där olika intressenter har olika förväntningar gällande företagets CSR-
verksamhet. För företaget gäller det att identifiera viktiga intressenter och deras krav på 
företaget, för att sedan synligt uppvisa ett ansvarstagande till respektive intressent. Exempel 
på intressenter är anställda, leverantörer, intresseorganisationer, stat och myndighet osv. 
(Lantos, 2001).  
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CSR såsom konstruktion – fyra dimensioner
För att studera hur BAT bemöter dessa krav och förmedlar ett ansvarstagande till sina 
intressenter, kommer BAT:s användning och innebörd av CSR att studeras. CSR såsom 
språklig konstruktion och beskrivning kan relateras till fyra olika dimensioner där innebörden 
av CSR-begreppet får olika innehåll (Dahlsrud, 2008)

Inledningsvis används CSR utifrån en ekonomisk dimension, där användaren av CSR betonar 
hur handlingar och agerande enligt ett CSR-perspektiv bidrar till ekonomiska fördelar för 
företaget, dess aktieägare och övriga intressenter. 

CSR kan även relateras till en miljödimension, som beskriver hur företag hanterar dess
påverkan på miljön och införlivar olika miljöaspekter i sin verksamhet. 

Den tredje handlar om företagets relationer med sina intressenter, stakeholderdimensionen, 
där CSR används i sammanhang som rör företagets relation till andelsägare, anställda, 
leverantörer, kunder osv. samt hur denna grupps intressen bemöts. 

Den sista dimensionen som CSR används inom är den sociala dimensionen som berör 
relationen mellan företaget och det omgivande samhället och dess normer, såsom mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, arbetsmiljö samt företagets bidragande effekt på lokalsamhället som 
det verkar i.

3.4.3 Praktiskt tillvägagångssätt – text som social praktik
För att kunna placera BAT:s verksamhet inom CSR samt deras ”Sustainability Report” i ett 
större sammanhang och kontext, dvs. den sociala praktiken, behövs mer allomfattande teori 
och synsätt som verkar på ett högre plan än de tidigare nämnda referensramarna. Genom att 
studera empirin utifrån de två övriga nivåerna skall inslag från mer omfattande teorier och 
synsätt påvisas och sedan implementeras i analysen. Det innebär att det inte redovisas några 
referensramar gällande den sociala praktiken som empirin skall studeras ur, dessa skall istället 
klargöras under analysarbetet vilket redovisas nedan. 

Figur 2. Analys av BAT:s ”Sustainability report 2008” utifrån praktisk tillämpning av CDA 
med tillhörande diskursiva referensramar. 
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Fem diskursiva legitimitetsstrategier
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Nivå 3
Sociokulturell kontext

Analys med fokus på betingelser för
den diskursiva praktiken
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4. Fallstudie
Här presenteras det företag som uppsatsen ämnar studera, British American Tobacco, samt 
en presentation av det material som ligger till grund för uppsatsens empiri, ”Sustainability 
Report 2008”. Inledningsvis återges en historisk redogörelse av två faktorer som ligger till 
grund för tobaksindustrins legitimitetsproblem: tobakens hälsofarliga egenskaper samt 
tobaksindustrins agerande historiskt.

4.1 Tobaksindustrins legitimitetskris – bakgrund. 
Rökning dödar
Denna studie ämnar studera tobaksbolags legitimitetsproblem, vilket kan härledas historiskt. 
Ett grundläggande konstaterande är att konsumtion av tobak är hälsofarligt, både för 
användaren och för omgivningen. Något som påvisades redan på 1950-talet i ett antal 
medicinska studier där särskilt korrelationen mellan rökning och lungcancer konstaterades. 
Detta var starten på intensiv forskning under ett antal årtionden som relaterade 
tobakskonsumtion till ett antal dödliga sjukdomar samt påvisade nikotinets 
beroendeframkallade roll för användningen av tobaksprodukter. Fram tills idag har över 
70 000 forskningsartiklar publicerats som sammantaget konstaterar att nikotin är 
beroendeframkallande samt att tobakskonsumtionen är en påtaglig hälsofara för individen och 
för samhället. (Palazzo & Richter, 2005, sid. 388)

Tobaksbolagens agerande
I samband med att medicinsk forskning visade att tobakskonsumtion var hälsofarligt 
genomförde tobaksindustrin parallellt egen forskning som visade motsatta resultat, där 
tobaksindustrin påstod att det inte gick att bevisa att användning av tobak förorsakade 
sjukdomar. Exempel var tobaksbolagens studier som istället påvisade att lungcancer har 
genetiska orsaker. Vanligt förekommande var även att kritisera studier som visade tobakens 
skadliga verkningar med att dessa inte var vetenskapligt genomförda p.g.a. tvivelaktiga 
mätmetoder samt dåligt urval av försökspersoner. Tobaksbolagen gav även frikostigt med 
finansiella resurser till forskare som sysslade med ”tobaksvänlig forskning”. (Palazzo & 
Richter, 2005, sid. 389). Att enträget förneka att användning av tobak var hälsofarligt samt att 
nikotin var beroendeframkallande var något som tobaksbolagen gjorde under en lång tid, med 
start på 1950-talet. Men, under 1990-talet hittades interna forskningsdokument och rapporter 
hos olika tobaksbolag som redogjorde att tobak var farligt. Detta avslöjade att tobaksbolagen 
sedan en lång tid tillbaka visste om tobakens och nikotinets hälsofarliga effekter, men 
medvetet hävdat det motsatta. (Ibid. sid. 390.) 

Likaså har tobaksbolagens medvetna marknadsföring av cigarretter till ungdomar ansetts 
oetiskt. Särskilt med tanke på avslöjanden av interna dokument hos tobaksbolagen som 
bokstavligt beskrev hur viktigt det är att unga människor bör bli beroende av nikotin, vilket 
ger livslånga tobakskonsumenter för tobaksbolagen. (Ibid. sid. 389.)

Den internationella tobakskonventionen, FCTC, som antogs 2005 för att begränsa 
tobakskonsumtionen globalt är avslutningsvis ett hårt slag för tobaksindustrin. Det innebär 
ytterliggare begränsningar och reglering gällande försäljning och användning av tobak, vilket 
har haft negativa inverkningar på tobaksbolagens verksamhet. (Moerman & Laan, 2005)  

Sammantaget har detta resulterat i en förtroendekris för tobaksbolagen och dess upplevda 
legitimitetsproblem. 
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Ett sätt att återta detta förtroende och därmed legitimitet är som tidigare beskrivet att utge sig 
som ansvarstagande. Något som British American Tobacco, BAT, ämnar göra genom att 
publicera dokument som beskriver olika åtaganden inom CSR, vilket skall studeras i denna 
uppsats. En kortfattade beskrivning ges här av företaget för att sedan mer i detalj redogöra för 
de skriftliga dokument från BAT som ligger till grund för uppsatsens empiri. 

4.2 British American Tobacco - Allmänt
BAT är för närvarande det näst största tobaksbolaget i världen utifrån omsättning och 
marknadsandelar (www.tobaksfakta.org) och är verksamma i mer än 180 länder. Företaget 
omsatte totalt ca 40 miljarder pund (2009), vars vinst samma år var ca 3 miljarder pund. De 
har ca 61 000 anställda världen över och innehar ca 250 olika varumärken i sin 
produktportfölj. Den största och viktigaste produktkategorin är cigarretter, där den totala 
globala produktionen för BAT uppgick till 724 miljarder cigarretter. (www.bat.com)

British American Tobacco – Som ansvarstagande företag
Utifrån ett historiskt perspektiv var BAT det första tobaksbolaget som offentligt publicerade 
åtagande och verksamhet inom CSR när de år 2002 lanserade sin ”Social Report 2001-2002”
för att ”to help us embed the principles of corporate social responsibility (CSR) throughout 
the Group”(www.bat.com). Från år 2001 har en ny upplaga av en ”Social Report” utgivits 
varje år fram till och med år 2006. Därefter valde BAT att byta namn på rapporten till 
”Sustainability Report”4, vilket den sedan år 2007 heter. Förutom att publicera en tryckt 
rapport gällande deras årligen beskrivna verksamhet inom CSR har även BAT en separat del 
på sin internationella hemsida, ”Operating responsibly” som redogör för företagets 
ansvarstagande verksamhet. Förutom möjligheten att läsa och ladda ner den senaste versionen 
av ”Sustainability Report” från denna del av hemsidan, finns även information rörande 
företagets syn och verksamhet på miljö och hållbarhet, mänskliga rättigheter, reglering och 
lobbyverksamhet samt olika former av sociala investeringar som företaget gör.(www.bat.com)

4.3 Sustainability Report 2008
Då BAT:s förmedlade åtaganden och verksamhet inom CSR sammanfattas och publiceras i 
”Sustainability Report”, skall en mer ingående redogörelse av detta dokument göras. Föremål 
för empirin är ”Sustainability Report 2008”5, en färgrik katalog på 58 sidor uppdelat på fyra 
kapitel. Dessa fyra kapitel är enligt följande: 

1. About our business
 Chief executive´s overview
 Our vision for sustainability
 Engaging with our stakeholders

Denna del återger inledningsvis BAT:s VD beskrivning av företagets verksamhet inom CSR 
under 2008 för att sedan fortsätta med företagets visioner och målsättning med deras framtida
verksamhet inom CSR. Kapitlet avslutas med en beskrivning av BAT:s engagemang och 
samarbete med olika intressenter, i syfte att erhålla återkoppling och externa 
rekommendationer.  

                                               
4 Ett namnbyte som säkerligen är intressant att studera i en separat studie. 
5 BAT: senaste version ”Sustainability Report 2009” lanserades under april 2010. Då var denna uppsats redan 
under produktion, varför det inte fanns möjlighet att använda den senaste versionen som empiri. 
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2. Our sustainability agenda
 Material analysis
 Harm reduction
 Marketplace
 Supply chain
 Environment
 People and culture

I det andra kapitlet beskrivs mer ingående BAT:s verksamhet inom olika delområden som 
företaget anser vara nyckelområden för ett ansvarsfullt företagande. 

3. CSR governance
 Revised governance process
 Our principles, standards and policies

I kapitel tre återges hur företaget styr och övervakar de åtagande som det föregående kapitlet 
beskriver. 

4. Assurence
 Indipendent assurance statement by Ernst & Young
 Response to the assurance statement
 GRI index

Det avslutande kapitlet beskriver ett intygande att det som återges i rapporten överensstämmer 
med de riktlinjer som är uppsatta enligt GRI (se nedan) samt ett intyg från redovisningsbyrån 
Ernst & Young. 

”Sustainability Report 2008” är enligt BAT utformat enligt de riktlinjer som anges i GRI 
(Global Reporting Initiative6), vilket är en internationell standard gällande utformning och 
struktur för ett företags sociala redovisning. Riktlinjerna i GRI består av tre delar, där den 
första delen beskriver företagets syfte med riktlinjerna, hur dessa kan implementeras och 
information om riktlinjernas utveckling. Del två redovisar genomförandet av deras arbete med 
långsiktigt hållbarhet. Den sista delen beskriver hur företaget övervakar dess CSR-
verksamhet. Likaså anges att BAT följer ytterliggare en internationell standard, 
AccountAbility10007 (AA1000).  Denna standard anger hur företag skall utföra olika typer av 
engagemang och samarbete med intressenter i syfte att förbättra sin CSR-verksamhet och 
redovisning av CSR.  I BAT:s version anges även en oberoende aktör, Ernst & Young, som 
övervakar och intygar att innehållet i rapporten skall betraktas som trovärdigt.  

                                               
6 Se www.globalreporting.org
7 Se www.accountability.org
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5. Analys
Den genomförda kritiska diskursanalysen av empirin, ”Sustainability Report 2008” redogörs 
här utifrån de tre nivåerna som analysen består av. För att förtydliga hur analysen 
genomförts, beskrivs det handgripliga analysarbetet i detalj för vissa avsnitt. Detta för att 
säkerställa de konklusioner som gjorts.    

5.1 Nivå 1 – Textuell nivå
I samband med analysen av empirin studerades den textuella nivån i de texter som fanns i 
”Sustainability report 2008”. Efter att ha granskat den samlade massans text framgick att 
tydliga och enhetliga mönster kunde urskiljas inom den textuella nivån som var genomgående 
i empirin. Detta kommer i huvudsak redovisas separat nedan. Analysen av den textuella nivån 
kan även implementeras i nivå två, den diskursiva nivån, där en gemensam analys av empirin 
i så fall görs. Detta kommer att göras vid vissa tillfällen, för att särskilt uppmärksamma och 
påpeka på textuella inslag som särskilt inverkar på den diskursiva nivån. De gemensamma 
textuella mönstren i empirin har studerats utifrån textens transitivitet samt modalitet, vilket 
redovisas nedan. 

Transitivitet
I empirin kan en tydlig transitivitet, där avsändaren i huvudsak är uttrycklig (We, Our, I mm.) 
Exempel på hur en tydlig transitivitet i empirin är:  

“I belive our stakeholder engagement is starting to go beyond listening and 
understanding and into trying to develop solutions. Some stakeholders get frustrated 
that we can´t always make progress quickly. We´re certainly willing to make 
changes, but new processes and improvements in an organisation of our size can 
take time to show results.” Chief executive´s overview sid. 3.

Denna tydliga transitivitet är något som återkommer regelbundet i empirin, vilket kommer 
skildras i de övriga textutdrag som redovisas i analysen. En konsekvens av tydlig transitivitet 
är att BAT vill förmedla en bild av ärlighet, uppriktighet och ställningstagande i de ämnen 
som redovisas. Språket bidrar här med en förstärkande bild av BAT som ansvarstagande i de 
frågor som redovisas. 

Undantag gällande transitiviteten finns dock, vilket kommer diskuteras i nivå två. Det gäller 
ämnen som rör orsaker till tobakskonsumtion samt tobakens skadliga effekter. Empiri som 
skildrar dessa två områden är BAT:s som avsändare inte längre möjlig att finna. Istället är 
avsändaren ej identifierbar eller uttryckt i vaga termer. Ett exempel som visar detta rör 
tobakskonsumtion: 

“Globally, more than one billion adults are consumers of tobacco products.” 
Marketplace sid. 16

BAT:s (och de övriga tobaksbolagens) roll gällande ovanstående nämns inte, istället 
konstateras det enbart att över en miljard vuxna konsumerar tobak världen över. Vilket sedan 
återkommer som gällande mönster inom textens transitivitet när tobakskonsumtion samt 
skadliga effekter av tobak beskrivs. 
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Modalitet
Ställningstagande är något som återkommer när modaliteten i empirin studeras. En tydlig 
modalitet kan påvisas i form av en strävan till handlande från BAT. Exempel som visar detta 
är: 

“We belive that adult tobacco consumers should have the option of choosing less 
risky products than conventional cigarettes. There is increasing consensus that snus 
presents substantially lower overall health risks than cigarettes.” Harm reduction sid. 
14 

och

“Addressing sustainability issues, such as striving to develop and introduce 
potentially reduced-risk products and upholding high standards of corporate conduct 
in the market place, is fundamental to being a responsible tobacco business.

Ovanstående exempel visar ord som belyser en strävan till handlande från avsändaren 
används, där ord som ”belive” och ”striving” är exempel på en modalitet som visar att BAT 
ses som handlingskraftig och målmedveten. Denna typ av modalitet är, i likhet med den 
beskrivna transitiviteten, något som kontinuerligt återkommer i BAT:s ”Sustainability Report 
2008”. Sammantaget innebär detta att BAT i huvudsak vill förmedla sig grammatiskt som en 
uppriktig, ställningstagande samt handlingskraftig organisation när det gäller deras 
verksamhet inom CSR. 

Men, det är annorlunda när det gäller modalitet i fråga om graden av instämmande gällande 
tobakens skadliga effekter. Detta handlar till stora delar ett helt separat kapital om i empirin,
nämligen ”Harm reduction”. BAT förmedlar ett erkännande gällande tobakens skadliga 
effekter, dock så nämns inte deras tämligen stora delaktighet till dessa hälsoskador. Det är 
även något som sker återkommande i empirin när det gäller tobakens hälsoeffekter, vilket kan 
illustreras genom:

“Tobacco products are addictive and their use poses real and serious risks to health.
Due to population growth, it is likely that millions of adults will continue to 
consume
them for many years to come.” Harm reduction sid. 11

och

“Given that tobacco consumption poses real and serious risks to health, we agree 
that tobacco products should be appropriately regulated” Marketplace sid. 16

När det gäller ämnet om tobakens skadliga effekter finns det ett förmedlat erkännande men 
det är genomgående benämnt i passiva termer med neutral modalitet, dvs. BAT förmedlar sig 
själv som en passiv part i ämnet. (förutom att då försöka begränsa tobakens skadliga verkan). 
Istället hänvisar BAT till externa, ibland okända aktörer, som upphovsmän till konstaterandet 
att tobak är hälsofarligt. När det gäller den tidigare nämnda modaliteten i empirin, som 
uppriktig ställningstagande och handlingskraftig, avviker denna i fråga om tobaken skadliga 
verkan. Här förmedlas istället ett neutralt och passivt ställningstagande.   
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5.2 Nivå 2 – Diskursiv praktik
Den diskursiva praktiken har analyserats utifrån de referensramar som tidigare angetts. 
Inledningsvis har empirin studerats utifrån de nämnda legitimitetsstrategierna. Det innebär att 
ur empirin har hämtats uttalanden som argumenterar och beskriver olika aspekter av 
tobaksbolagets ställningstagande och agerande vilket sedan kategoriserats till lämplig strategi. 
Av intresse är att dels belysa hur de argumenterar, dels att få en uppfattning i vilken 
omfattning de olika strategierna för legitimitet används. 

Det andra området som den diskursiva praktiken belyser är användningen och innebörden av 
begreppet CSR utifrån dess interdiskursivitet i form av en referensram gällande olika 
dimensioner av CSR. För att kunna påvisa dessa dimensioner har BAT:s användning och 
innebörd av olika typer av ansvar (responsibility) och hållbarhet (sustainability) studerats, 
både i explicit och implicita sammanhang för att sedan kategoriserats och jämförts med den 
diskursiva referensramen. Detta för att kunna härleda hur tobaksbolaget använder CSR-
begreppet och i vilken omfattning. En intressant aspekt är även att närmare betrakta vilken 
betydelse CSR-begreppet inte har i stor omfattning, dvs. vilken del av CSR har inte stor 
omfattning eller för den del betydelse för BAT.  

Bakgrunden till de kommande exemplen på BAT:s förmedlade ansvarstagande bygger i 
huvudsak på två dominerande förekommande legitimeringsstrategier som återfanns i empirin, 
”Moralization” samt ”Rationalization” samt tre förekommande användningar av CSR, där 
CSR har miljömässig, social samt intressentmässig innebörd. De ej nämnda 
legitimeringsstrategierna samt den ekonomiska innebörden av CSR kunde påvisas i empirin, 
men väldigt sparsamt och inte tillräckligt påtagligt för anses ha inverkat på analysen.

De nämnda legitimeringsstrategierna har sedan kombinerats med lämplig innebörd av CSR 
för att hitta gemensamma inslag och betydelser. Detta har resulterat i fyra olika teman som 
illustrerar hur BAT framställer sig själva som ansvarstagande. Varje tema kommer att 
presenteras och förklaras, då med vilken legitimeringsstrategi respektive innebörd av CSR 
som varje tema utgår ifrån. Även textutdrag ur empirin redovisas, som representerar tydliga 
exempel på respektive tema. Ofta kan fler citat och utdrag ur empirin göras för respektive 
tema, men här har enbart valts att ta med de exempel som tydligast anses representera 
respektive tema. Benämning av respektive tema kan tolkas till BAT:s fördel men syftet är att 
förtydliga BAT:s strävan att bli uppfattat som legitimt företag, vilket kommer att ha betydelse 
för den kritiska diskussionen i nästkommande del av uppsatsen. 

Anledningen till att tematisera empirin utifrån båda de diskursiva referensramarna är att mer 
sammanfattande och strukturellt visa på hur BAT förmedlar sig som ansvarstagande, istället 
för att enskilt visa förekomsten av respektive legitimeringsstrategi samt innebörd och 
användning av CSR. Att enskilt redogöra för utdrag ur empirin till respektive referensram kan 
vara allt för fragmentariskt för att en sammanfattande analys och sedermera slutsats skall 
göras.    

Tema 1 – Tobak som moralisk humanism.
En majoritet av de argument för att legitimera BAT:s verksamhet som har påvisats kan
kategoriseras till Moralization, dvs. innehåller moraliska anspelningar och ställningstaganden. 
Det innebär att BAT förmedlar ett handlande som bygger på ett moraliskt ställningstagande i 
någon form. Detta kombineras ofta med inslag av ansvarstagande där CSR har en innebörd 
och betydelse som härrör från den sociala dimensionen av CSR, där CSR används för att 
förmedla ett ansvarstagande inom sociala och mänskliga aspekter. Detta kombinerat ger en 
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samlad betydelse av det första temat, där tobak representerar BAT och dess verksamhet. 
Moralisk i det här fallet representerar BAT:s förmedlade moraliska ställningstagande och 
handlande samt humanism illustrerar en människovänlig betydelse av CSR. 

Ett återkommande inslag i empirin innehåller argument som kan relateras till moral och 
moraliskt ställningstagande. Detta kan illustreras som: 

”We don´t see sustainability as a ´nice to have´ that can be dropped if the economic 
environment gets tough. Our sustainability agenda is integrated into our business 
strategy and we believe our business strategy works in good times or bad, so it won´t 
change if the going gets tough and neither will our sustainability agenda” Chief 
executive´s overview sid. 3.

Detta kan förmedla en bild av att BAT innehar en universell moral oberoende vilken 
verksamhet BAT sysslar med. Även inslag av moraliskt handlande att göra mer än vad som 
krävs och vara ett föredöme där moraliska och etiska brister finns är återkommande i empirin. 
Detta kombineras ofta med sociala inslag av ansvarstagande, som förmedlar BAT:s 
hänsynstagande och välvilja till mänskliga och samhällsmässiga aspekter, till exempel: 

“All countries have laws and we obey them – and the rules we set for ourselves often 
go beyond the law. For example, our policy is not to market to anyone under 18, 
even where the minimum legel age for tobacco sales is lower, or there is no legel age 
at all.” Chief executive´s overview sid. 3.

När det gäller förmedlande av moraliskt handlande och principer är tobakens konstaterade 
hälsofarliga konsekvenser ett givet tema. BAT erkänner att tobak är skadligt, men vill här visa 
hänsyn och omtanke för tobakskonsumenterna. Det innebär att BAT tar sitt moraliska ansvar 
utifrån tobakens skadliga effekter och erbjuder tobakskonsumenter alternativ:

“We belive that adult tobacco consumers should have the option of choosing less 
risky products than conventional cigarettes. There is increasing consensus that snus 
presents substantially lower overall health risks than cigarettes.” Harm reduction sid. 
14

Med utgångspunkt och konstaterande av att tobak är farligt, används detta i form av 
förmedlande av moraliskt medvetande av BAT. Oftast handlar det om att uppvisa att 
medvetande finns gällande hälsoriskerna av tobakskonsumtion vilket sedermera resulterar i 
ökat moraliskt ansvarstagande. Här uppvisar BAT tydligt moraliska ställningstaganden, vilket 
ligger till grund för benämningen av detta tema. Tydligast kan detta illustreras genom: 

“Given the controversial nature of the products we sell, we recognise the need to
demonstrate high standards of corporate conduct and to act in a transparent and 
responsible way within our market place.” Marketplace sid. 17

Intressant är här att påpeka transitiviteten i ovanstående uttryck där BAT inte är delaktig i 
tobakens skadliga effekter, de bara säljer den. Tobak är istället något som innehar en allmän 
”controversial nature”. Vilket språkmässigt kopplar isär tobakens skadliga effekter och BAT:s
roll. 
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Genomgående är ärlighet och föredöme två moraliska inslag som återkommer i empirin. 
Oftast är det ärlighet i form av att bekräfta tobakens skadliga effekter för användaren, men där 
BAT:s åtgärder för att reglera och minska dessa skadliga effekter istället är i fokus. Föredöme 
är i form av BAT:s medvetenhet kring tillverkning, försäljning och användning av tobak 
vilket kan ha negativa konsekvenser för människor. Dock fokuserar istället BAT på att 
förmedla de oftast omfattande åtgärder som görs för att motverka eventuella negativa 
konsekvenser, där ståndaktiga och principfasta moraliska ställningstagande görs. Exempel på
detta handlar om marknadsföring av tobak, särskilt med tanke på bristande kontroll och 
regleringar i utvecklingsländer, där BAT menar:

“In 2007, we updated and strengthened our voluntary Internatinal Marketing 
Standards (IMS) to improbe alignment of the Group´s marketing practises. All 
Group companies are committed to applying the Standards whenever local law or 
voluntary agreements do not impose a higher standard.” Marketplace sid. 19

Intressant är här att FCTC, den internationella tobakskonventionen, innehåller 
rekommendationer gällande försäljning och marknadsförings av tobak för de länder som 
skrivit under konventionen. BAT vill nu förmedla att de redan tar ansvar gällande 
marknadsförings av tobak, särskilt i de länder där bristande kontroll och standard 
förekommer. 

Att visa medvetenhet och förmedla ett moraliskt ansvarstagande är även synligt när det gäller 
sociala aspekter inom anställda och mänskliga rättigheter. Här förmedlas BAT såsom den 
moraliska humanisten tydligt, särskilt med tanke på dess verksamhet och inverkan i fattigare 
delar av världen. Detta kan även relateras till att tobaksproduktion sker till stora delar i 
fattigare delar av världen där dåliga arbetsförhållanden samt barnarbete förekommer. Detta
illustreras genom:   

“As an international Group which does business in more than 180 contries, we are 
particulary aware of issues around our presence in countries where poor human 
rights situations often go hand in hand with difficult business environments.” People 
and culture sid. 42.

och

“Human rights are a fundamental part of our sustainability agenda because it touches 
on a wide range of issues related to the responsible conduct of any business, 
particulary in relation to its workplace and supply chain.” People and culture sid. 41.

Intressant är här hur BAT vill förmedla sig som ansvarstagande gällande mänskliga rättigheter 
där mänskliga rättigheter, såsom BAT anser sig ta hänsyn till, är relaterat till ansvarsfullt 
uppförande för varje företag. Dvs. BAT:s ställningstagande gällande mänskliga rättigheter är 
något som alla företag bör göra, där BAT uppvisar föredömligt moraliskt och mänskligt
ställningstagande. 

Tema 2 – Tobak som miljönytta
Det andra temat som illustrerar BAT som ansvarstagande och legitimt företag utgår ifrån de 
argument som kan hänvisas till legitimeringsstrategin ”Rationalization” samt innebörd och 
betydelse av CSR utifrån en miljöaspekt. Med ”Rationalization” innebär det att BAT 
argumenterar utifrån de positiva utfall och konsekvenser som BAT:s verksamhet ger, här 
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inom en miljöaspekt. Därav benämningen för detta tema, där tobak representerar BAT och 
miljönyttan är de positiva utfall, dvs. nyttan, som miljön anses erhålla av BAT:s verksamhet. 
De miljömässiga nyttoargument som förekommer är dels allmänna beskrivningar på BAT:s 
verksamhet inom miljömässiga områden och dess positiva effekter, dels detaljerade 
redogörelser för hur BAT genomför åtgärder som kommer att ha positiva effekter på miljön 
på sikt. Ett exempel som visar hur BAT:s medverkar till en bättre miljö i mer allmänna termer 
är:  

“For many years we have implemented environmental management systems across 
our operations and we seek to adhere to principles of sustainable development. As a 
result, we have made good progress in reducing the impacts of our direct resource 
use.” Environment sid. 31

Gällande detaljerade beskrivningar av BAT som ansvarstagande inom miljö innehåller 
empirin exempel där miljömål nämns i kvantifierbara termer. Det innebär, enligt BAT, att 
BAT:s verksamhet och tillhörande miljömässiga åtgärder kommer att minska den samlade 
negativa påverkan på miljön. Ett exempel på detta är:

“We aim to reduce our CO2 equivalent by 50 per cent by 2030 from our year 2000 
baseline of 1.38 tonnes per million cigarettes equivalient” Environment sid. 30.

Att beskriva kvantifierbara miljömål är något som frekvent återkommer i empirin avseende 
BAT:s ansvarstagande inom miljöaspekter. För att förstärka detta ansvarstagande används 
begrepp och språkbruk som har en tydlig miljömässig koppling, såsom växthusgaser, 
klimatförändringar, ekosystem samt ”fotavtryck, fotspår” (miljömetaforiskt). Detta påvisas 
genom: 

“We have made good progress in strengthen the sustainability criteria contained 
within our Social Responsibility in Tobacco production (SRTP) programme for leaf 
suppliers including the addition of a section that addresses impacts which could 
contribute to climate change such as greenhouse gas emissions.” Supply chain sid. 
25

Att lägga tyngdpunkt på en miljömässig betydelse av CSR är vid en första anblick logisk. En 
genomgående miljödiskurs används av BAT för att illustrera ansvarstagande, där begrepp som 
”agenda” används återkommande. Vilket kan relateras till det antagna globala FN-program 
för hållbar utveckling, ”Agenda 218” som antogs 1992 och har som långsiktigt mål att utrota 
fattigdom samt undanröja hot för miljön. Exempel som visar detta är:

“The result was the development of five goals which we felt addressed our most 
material issues in the areas of: harm reduction, marketplace, supply chain, 
environment, and people and culture. The goals in these five areas comprise our 
sustainability agenda.” Our vision to sustainability sid. 8

Ansvarstagande och miljö är påtagligt i empirin, där miljö och ansvar kopplas samman för att 
även påpeka i explicita termer hur olika miljömässiga aspekter förbättras av BAT:s 
verksamhet. Ett tydligt exempel är:

                                               
8 www.un.org/esa/dsd/agenda21/ . Se även www.sweden.gov.se/sb/d/6936 för mer info. 
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“Being dependent on the natural world for our raw materials gives us a 
responsibility to avoid and minimise business impacts on biodiversity. Our primary 
biodiversity focus is the maintenance of ecosystems where tobacco leaf is grown, to 
ensure healthy soils, timber and water sustainability.” Environment sid. 34

Att bruka begreppet hållbarhet (sustainability), som återkommer i empirin, kan ses implicit 
som en önskan på överlevnad. Vilket ligger som grund för BAT:s CSR-verksamhet 
överhuvudtaget. Att kontinuerligt utläsa användandet av begreppet ”sustainability” förmedlar 
en avsändare med långsiktiga mål. Detta kan påvisas både explicit och implicit, tydligaste 
exemplet är:

“Robust environmental management is critical to our business and the prudent use of 
natural resources is one of the factors that will contribute to ensuring our long-term 
sustainability.” Environment sid. 32

Sammantaget kopplas BAT:s åtgärder och handlande inom miljö samman med de explicita 
och implicita konsekvenser som är resultatet på kort och lång sikt, varav BAT förmedlar ett 
ansvarstagande samt legitimerar sin verksamhet utifrån positiva miljömässiga effekter. 

Tema 3 – Tobak som samhällig nytta
Det tredje temat som påvisas i empirin kombinerar de argument som kan relateras till 
legitimeringsstrategin ”Rationalization” dvs. BAT:s verksamhet har en nyttoeffekt i någon 
grad tillsammans med innebörd och användning av CSR utifrån en social dimension. Det 
innebär att BAT:s förmedlade verksamhet ger positiv nytta för samhället i stort, vilket 
används för att skapa en uppfattning av BAT såsom ansvarstagande. 

Ett vanligt ämne som återkommer gällande den sociala nyttan berör BAT:s positiva följder för 
ekonomisk utveckling i fattigare länder. Ett exempel är att BAT nämner att 80 % av tobaken 
är inköpt från odlare i utvecklingsländer. Detta kan ge en indirekt innebörd att BAT bidrar till 
att hjälpa dessa länder ekonomiskt, vilket anses rättfärdiga BAT:s verksamhet. BAT 
förmedlar denna världsförbättrande och fattigdomsbekämpande åtgärd genom: 

“Around 80 per cent of the leaf by volume is purchased from farmers and suppliers 
in emerging economies.” Supply chain sid. 25

Tidigare har tobak och tobakskonsumtion nämnts som tämligen neutrala och allmänrådande 
företeelser där BAT:s medverkan inte är tydlig. Det mest talande exemplet är:

“Globally, more than one billion adults are consumers of tobacco products.” 
Marketplace sid. 16

Här nämns att ett stort antal människor är tobakskonsumenter, varav det finns ett behov att 
tillgodose dessa med tobaksprodukter. Vilket avser att legitimera BAT:s existens. Det har 
tidigare diskuteras, men BAT:s inverkan på det stora antalet tobakskonsumenter nämns inte. 
Men, BAT anser att de istället medverkar till positiva följder för samhället med tanke på det 
stora antalet tobakskonsumenter, som även beräknas öka i framtiden.  

“Due to population growth, it is likely that millions of adults will continue to 
consume them for many years to come. Working towards the goal of reducing the 
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harm caused by tobacco use is something that should be of benefit to society.” Harm 
reduction sid. 11.

Enligt BAT tjänar samhället på att företaget medvetet arbetar med att försöka minska de 
skadliga effekterna som konsumtion av tobak ger för den stora andelen tobakskonsumenter.
Intressant är även att påpeka transitiviteten i citatet, där den ökade tobakskonsumtion endast 
har orsaker i ökad befolkning. Återigen nämns inte BAT:s roll i att antalet tobakskonsumenter 
ökar. BAT väljer även att förstärka sin samhällsförbättrande roll genom att referera till 
Sverige, där snus är vanligt tobaksprodukt. Detta då snus anses mindre hälsofarligt än 
konventionella cigaretter. Ett tydligt markerande att samhället tjänar på att konsumtion av 
tobak sker i form av andra former än cigarretter är: 

“For example, Sweden, which has an exemption to the European Union-wide ban on 
sales of snus, has experinced the largest reduction in male smoking prevalence over 
the past 25 years of any country within Europe. A substanual proportion of these ex-
smokers have switched to snus. As of 2000, Sweden has a lower rate of male lung 
cancer incidence than any comparable developed nation. Oral cancer rates have 
decreased and cardiovascular health has significantly improved.” Harm reduction 
sid. 14.

Att medverka till att samhället erhåller positiva effekter av BAT:s verksamhet återkommer i 
andra sammanhang. I samband med de regleringar som FCTC har inneburit för 
tobaksindustrin vill BAT påpeka sin delaktiga roll. Det mest talande exemplet för hur BAT 
uppvisar delaktighet för att samhället skall gagnas är:

“We support effective, evidence-based regulation which can help to reduce the 
public health impacts of the use of tobacco products.” Marketplace sid. 18

När det gäller alla de anspelningar som rör tobakens hälsorelaterade konsekvenser är 
modaliteten i centrum. I detta fall är ”public health impacts” ej definierat och tämligen vagt 
uttryckt. Det finns en tyst acceptans gällande tobakens hälsofarliga aspekter från BAT: sida, 
dock alltid uttryckt i allmänna termer där BAT:s medverkan inte nämns. 

Att påvisa den positiva effekten av BAT:s verksamhet går även att finna i de områden som rör 
tobakshandel och smuggling. Att alla typer av kriminella handlingar inte tjänar samhället i 
stort är klart och BAT ställer sig här på samhällets sida för att bekämpa kriminella handlingar.
I empirin kan ett antal exempel påvisas där BAT förmedlar ett aktivt deltagande att begränsa 
illegal handel av tobak, vilket benämns som ett ”globalt stort problem för många länder” 
enligt nedan: 

“Illicit trade in cigarettes is a huge global problem, which is expected to grow as 
future excise increases encourage consumers to switch to cheaper products and 
provide greater rewards for criminals.” Marketplace sid. 22

  
Intressant att påpeka är transitiviteten dvs. att illegal handel är ett stort globalt problem, inte är
problem för BAT. Återigen innehar tobak och tobaksprodukters existens en given roll, där 
BAT:s roll inte kan påtalas. 

Sammantaget kan BAT:s ansvarstagande illustreras med den slutliga nytta för samhället som 
BAT:s verksamhet ger. Detta i form av att BAT:s verksamhet i utvecklingsländer ger ökat
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kapital och arbetstillfällen i dessa länder, den stora och växande andelen av befolkningen får 
mindre skadliga tobaksprodukter och där BAT motsätter sig hur kriminella element profiteter 
på tobaksprodukter. Allt detta skall, enligt BAT, ge positiva effekter för samhället i stort. 

Tema 4 – Tobak som intressentnytta. 
Det sista temat som går att urskilja i empirin rörande BAT:s förmedlade ansvarstagande och 
grund för legitimitet är den nytta som olika intressenter erhåller av BAT:s verksamhet. Att 
använda betydelsen av CSR utifrån en intressentaspekt i den diskursiva praktiken är påtaglig i 
empirin, oftast uttalat och bokstavlig. Detta kombineras med en nyttoeffekt för de berörda 
intressenterna. Återkommande nämnda intressenter i empirin är tobakskonsumenter, 
leverantörer, anställda samt i vissa fall även aktieägare. Enligt BAT innehar intressenter en 
viktig roll, samt har BAT en viktig roll för intressenter. Detta illustreras genom att:

“Our approach to sustainability is not a trade-off between achieving commercial 
success and meeting external stakeholders concerns. We see a number of potential 
sources of shareholder value in our sustainability agenda that will also bring obvious 
benefits to a wide range of stakeholders.” Our vision for sustainability sid. 4

En viktig intressent för BAT är tobakskonsumenten, där BAT:s förmedlar åtaganden och 
aktiviteter som ger en positiv nytta för den enskilda tobakskonsumenten. Ett återkommande 
inslag är de argument som berör BAT:s roll som skadebegränsare för tobakskonsumenter. 
Exempelvis menar BAT att:

“Our approach is to pursue the research, development and test marketing of 
innovative tobacco products that will have consumer acceptability and will be 
recognised by scientific and public health communities and regulators as posing 
reduced risks to health.” Harm reduction sid. 10.

Återkommande är att BAT:s anser det viktigt att införa nya produkter som är mindre 
hälsofarliga än konventionella cigarretter, dvs. ett rationellt argument används för 
produktutveckling som skall gagna tobakskonsumenter. Ordval såsom ”creative solutions”, 
”innovative” kan relateras till en produktutvecklingsdiskurs, som innebär positiva följder och 
uppfinningsrikedom, vilket förstärker BAT:s agerande i detta avseende. Att införa nya mindre 
hälsofarligare produkter är, enligt BAT, deras bästa bidrag för att skapa positiva nytta för 
tobakskonsumenter. I detta avseende används ofta en jämförelse mellan ”vanliga” cigaretter 
och tobaksprodukter som anses mindre hälsofarliga. Alternativet att inte använda tobak alls 
nämns inte. Ett tydligt exempel är: 

“….what has become clearer over the last year is that the most important 
contribution we can make to tobacco harm reduction is to develop and make 
available a range of products that are potentially reduced-risk compared to 
conventional cigarettes.” Harm reduction sid. 11

Att leverantörer innehar en viktig roll för BAT, samt att BAT har en viktig roll för deras
leverantörer återkommer i olika sammanhang i empirin. Det uttalas ofta explicit där 
kopplingen mellan CSR utifrån intressentdimensionen och en nyttoeffekt är påtaglig, vilket 
följande utdrag ur empirin visar: 
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“We recognise that a sustainable future will depend on our ability to collaborate 
with, and satisfy the expectations of, our many stakeholders in the supply chain.” 
Supply chain sid. 28

Att beskriva vikten av att BAT tillfredställer de krav som leverantörer har på BAT förmedlar 
även en föreställning av BAT som nödvändig. Likt de argument som påvisade BAT:s viktiga 
roll för användare av tobaksprodukter, kan här samma argument hittas som påpekar hur 
viktigt och nyttan av BAT:s verksamhet har för leverantörerna. 

En avslutande intressent som förmedlas få positiva effekter av BAT:s verksamhet är deras 
anställda. Det innebär att BAT i olika sammanhang beskriver sig som en ansvarstagande 
arbetsgivare där anställda ges möjlighet till uppskattade arbetsuppgifter och karriär. Tydligast 
exemplifieras detta genom: 

“We recognise that sometimes we have to overcome negative perceptions of our 
industry and one way we can do that is by providing people with a rewarding place 
to build a career and the opportunity to make a valued personal contribution.”
People and culture sid. 37

Sammantaget förmedlar BAT ansvarstagande i form av att företagets intressenter erhåller 
någon form av nyttoeffekt av BAT:s verksamhet. Särskilt med tyngdpunkt på 
tobakskonsumenten, men även leverantörer och anställda. Detta kan ses som ett rationellt 
argument där externa aktörer är beroende av BAT och dess verksamhet, vilket kan ligga till 
grund för BAT:s argument för legitimitet.   

5.3 Nivå 3 – Social praktik
Efter att ha studerat texten utifrån de två inledande nivåerna betraktas nu empirin utifrån ett 
större sammanhang där den sociala praktiken som ”Sustainability Report 2008” verkar i 
belyses. För att hitta påverkande influenser från en större kontext har utsagor i empirin som 
beskriver BAT:s egen roll, dess syn på intressenter och syftet för att verka inom CSR 
studerats och analyserats. Innehållsmässiga innebörder som återkommer i empirin, både 
explicit och implicit, kan relateras till två huvudsakliga begrepp nämligen självständighet och 
valfrihet. Till detta, som den diskursiva praktiken visade, finns det återkommande inslag av en 
nyttoeffekt inom många områden som BAT:s verksamhet ger. När det gäller inslag av 
självständighet och valfrihet relateras detta till BAT:s egen syn på hur företag skall få agera, 
men även till hur intressenter såsom tobakskonsumenter skall behandlas. Det innebär att BAT 
och tobakskonsumenter skall ses som fria egenheter som kan göra rationella val, utan 
inblandning från auktoriteter, såsom stater och organisationer. Ett exempel som visar hur 
självständighet och valfrihet för företag och individer skall råda är: 

“We belive that a pragmatic, public health approach to tobacco control should 
recognise a risk continuum of products. We also belive that tobacco consumers 
should be provided with practical advice on different product choices and 
behaviours that might reduce their risks, in addition to quitting advice.” Harm 
reduction sid. 14.

Här finns explicita anspelningar att tobakskonsumenten är en fri individ som skall få 
möjlighet till egna val, vilket implicit motsätter sig inblandning av aktörer med någon form av 
bestämmande över individer såsom stater och myndigheter. I och med att BAT står för en syn 
där individer och företag skall få verkar fritt och där en nyttoeffekt av detta agerande 
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poängteras, anses BAT:s ”Sustainability Report 2008” och BAT:s förmedlade CSR-
verksamhet verka inom en nyliberalistisk social praktik (Larsson, 1997. sid. 123 ff). Det 
innebär att BAT brukar inslag och idéer från nyliberalism för att legitimera sin verksamhet, 
där statlig och överstatlig inblandning är ett intrång på den fria tänkande individen. Paralleller 
kan här göras till Adam Smith och hans idéer om egennytta och nattväktarstaten (Sandelin, B. 
et. al., 2001, sid. 39ff). Särskilt med tanke på BAT:s inställning till hårdare regleringar 
gällande tobaksförsäljning och konsumtion, där BAT intar en nyliberal inställning. Ett 
exempel, dock något återhållsamt, som representerar hur nyliberalistiska influenser kan 
påvisas i empirin är: 

“We belive that, like other interested parties, we have a constructive role to play in 
the development of public policies that affect our business and its stakeholder. Truly 
effective tobacco regulation needs cooperation between governments and the 
industry and we have experience and expertise to contribute, particularly in areas 
such as tackling illicit trade, product information and the development of potentially 
reduced-risk products.” Marketplace sid. 18

Återkommande i empirin är den minimala inverkan och roll som stater och myndigheter skall 
ha för tobak, tobaksbolag och tobakskonsumenter. Istället förespråkas självständigheten och 
valfriheten för företag och individer där nyliberalistiska inslag som egennytta och 
egenintresse är naturliga rättigheter som bör beivras (Larsson, 1997, sid. 126 ff.). 

I empirin har inte bara nyliberala inslag hittats som verkar inom den sociala praktiken för att 
legitimera BAT:s verksamhet. Eftersom CSR handlar om ta ansvar och uppvisa ansvarfulla 
handlingar verkar empirin inom en social praktik som utgår ifrån huruvida ett agerande är 
ansvarsfullt och korrekt. När det gäller bedömningen om handlingar är rätt eller fel kan ett 
etiskt perspektiv anläggas där etik, eller normativ etik, vilken ”formulerar och utvärderar 
generella uppfattningar om vilka egenskaper som utmärker riktiga handlingar, teorier om det 
goda livet eller vilken sorts person man bör vara” (Bonnedahl et. al., 2007, sid. 26). Det 
innebär att den andra sociala praktiken som empirin verkar inom härrör från etiska teorier. För 
att närmare hitta de etiska inslag i empirin som influerar, skall de två legitimeringsstrategierna 
som påvisades i empirin, ”Rationalization” och ”Moralization”, relateras till lämpliga etiska 
influenser. 

Vid ett närmare betraktande av de delar av empirin som berör strategin ”Rationalization” 
påvisas den slutgiltiga nyttan av BAT:s agerande. Där syfte och bakgrund bakom handlingen 
inte är i fokus, istället legitimeras handlingen utifrån dess positiva konsekvenser. När nyttan 
är i fokus utifrån ett etiskt perspektiv, kan en stark korrelation göras med konsekvensetiska 
teorier. Konsekvensetik innebär att bakomliggande orsaker är sekundärt, istället är det utfallet 
av handlingen som skall betraktas. Är resultatet positivt betraktas handlingen som god. Den 
vanligaste typen av konsekvensetik är utilitarismen, som innebär att en riktig handling är den 
som frambringar den största mängden ”nytta” och handlingar skall endast bedömas efter dess 
nyttoeffekt. (Bonnedahl et. al., 2007, sid. 27).   

Den konsekvensetiska sociala praktiken är betydande i empirin, där BAT legitimerar sig själv 
utifrån de slutgiltiga nyttor som dess verksamhet ger. Det kan visas genom den omfattande 
diskursiva praktik som relaterades till legitimeringsstrategin ”Rationalization” och som 
påvisade den slutgiltiga nyttan i olika sammanhang. Vilket innebär att BAT verkar i en 
konsekvensetisk social praktik, vilket används för att erhålla legitimitet.   
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Med utgångspunkt ifrån ”Moralization” betraktas de moraliska ställningstaganden och 
handlingar som BAT förmedlar sig utföra, görs en återknytning till det inledande citatet i 
analysdelen: 

”We don´t see sustainability as a ´nice to have´ that can be dropped if the economic 
environment gets tough. Our sustainability agenda is integrated into our business 
strategy and we believe our business strategy works in good times or bad, so it won´t 
change if the going gets tough and neither will our sustainability agenda” Chief 
executive´s overview sid. 3.

  
Här förmedlas, som tidigare nämns, ett slags universellt moraliskt ställningstagande som BAT 
gör. Detta ställningstagande är oberoende gällande förändringar i omvärlden eller eventuella 
konsekvenser som ställningstagandet resulterar i. Den etiska teori som kan relateras till BAT:s 
förmedlade moraliska ställningstagande är pliktetik. 

Om konsekvensetiken utvärderade handlingarnas utfall belyser pliktetiken istället de avsikter 
som ligger bakom handlingen. Här är förnuft ett viktigt begrepp, där människor genom sitt 
förnuft skall komma fram till vad som är rätt och fel. Om ens handlingar utgår ifrån vad ens 
förnuft rationellt har kommit fram till, kan handlingen betraktas som rätt. Genom rationellt 
tänkande kommer människan fram till vad som är rätt och fel, plikten är sedan att handla 
därefter. (Bonnedahl et. al., 2007, sid. 31).

Det innebär att BAT även verkar inom en pliktetisk social praktik, där legitimering sker 
genom att förmedla moraliska ställningstaganden och handlingar som utgår ifrån ett rationellt 
tänkande. Vilket innebär att det inte är resultatet av handlingen som är i fokus utan istället 
syftet och välviljan bakom handlingen som bedöms. 
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6. Slutsatser
Utifrån den kritiska diskursanalysen av BAT:s ”Sustainability Report 2008” kommer nu en 
efterföljande diskussion med utgångspunkt i de redogörelser som framkommit i analysen. 
Analysen kommer nu att kopplas samman med uppsatsen frågeställning. Avslutningsvis skall 
även en diskussion kring konsekvenser för CSR som managementbegrepp genomföras. 

6.1 BAT:s strävan efter legitimitet 
För att redogöra kring den inledande delfrågan av uppsatsen, hur ett tobaksbolag framställer 
sig som ansvarstagande och legitimt, belyses den inledande nivån av den genomförda 
diskursanalysen. Tack vare en tydlig transitivitet där avsändaren, BAT, till stor del uttryckligt 
förmedlar en uppfattning av uppriktighet och ärlighet. Det som beskrivs i empirin står BAT 
för, vilket resulterar i ett uppriktigt ställningstagande av BAT i dess förmedlande av CSR-
relaterade verksamhet. Detta gäller även modaliteten, där en uppfattning av strävan och vilja 
förmedlas. Dessa två språkliga inslag som påpekas utifrån analysen i första nivå kommer att 
ha betydelse för kommande diskussion, när analyserna av de övriga två nivåerna införlivas. 

Utifrån de diskursiva referensramarna gällande legitimeringsstrategier samt innebörd och 
användning av CSR kan fyra teman urskiljas som BAT legitimerar sin verksamhet: Tobak 
som moralisk humanism, tobak som miljönytta, tobak som samhällsnytta samt tobak som 
intressentnytta. Till detta visade analysen av den sociala praktiken att ”Sustainability Report 
2008” verkade inom en nyliberal social praktik samt fanns tydliga influenser av 
konsekvensetik respektive pliktetik. 

Hur vill då BAT bli uppfattade som, i sin strävan att erhålla legitimitet och därmed bli 
betraktat som ett ansvarstagande företag? Med utgångspunkt i analysen utifrån den diskursiva 
referensramen gällande legitimitetsstrategier, kan två framställningssätt urskiljas som även 
har sin grund i de etiska teorier som analysen av den sociala praktiken visade. Dessa två 
framställningssätt har benämnts ”En god gärning” samt ”I grunden vill vi väl…”

6.1.1 ”En god gärning”
BAT förmedlar här ett önskemål som kan liknas till uttrycket ”döm oss enbart utifrån våra 
handlingar”, dvs. se till de goda och positiva utfall som vår verksamhet resulterar i. Detta 
härrör från de tre sista teman som påvisades i analysen av den diskursiva praktiken dvs. tobak 
som miljönytta, samhällsnytta samt intressentnytta. Till detta kopplas även den 
konsekvensetiska sociala praktiken som inverkar på den förmedla nyttoaspekt som BAT
skapar. Vad hade de fattiga länderna gjort utan möjligheten att odla tobak? Vad hade hänt 
med alla dessa tobaksodlare och deras familjer? Men även: om inte BAT hade lagt ner mycket 
resurser inom forskning för att ta fram mindre hälsofarliga tobaksprodukter, är 
tobakskonsumenten utelämnad att konsumera okända och hälsofarliga tobaksprodukter. Vilket 
är negativt både för samhället och tobakskonsumenten. Liknande resonemang kan visa 
nyttoeffekterna som BAT framhäver om att vara anställd i företaget. Här får individer 
möjlighet att genomföra uppskattade arbetsuppgifter och förverkliga sig själva i form av 
karriär och personlig framgång. Sammantaget vill BAT bli uppfattat som ett företag som utför 
goda gärningar. 

6.1.2 ”I grunden vill vi väl..”
Att utföra goda gärningar är inte det enda tillvägagångssättet som BAT förmedlar för att 
erhålla legitimitet. I och med att BAT påvisar vissa negativa aspekter av deras verksamhet, 
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såsom att tobak faktiskt är hälsofarligt, finns det behov för kompensation. För att väga upp de 
negativa effekterna har ytterliggare ett framställningssätt påvisats för att återfå legitimitet. 
Detta har benämnts till ”i grunden vill vi väl..”. Det innebär att BAT vill förmedla en 
uppfattning av moraliskt ställningstagande, där grundtanken är god. Det kan liknas vid ”vi 
utför inte bara goda gärningar, vi vill även väl i fler avseenden”. Med utgångspunkt i en
pliktetisk social praktik där legitimitetsstrategin ”Moralization” används, förmedlas en 
uppfattning av BAT som moraliskt ansvarstagande. Intressant är här BAT:s syn på tobak och 
tobakskonsumtion. Där tobak och dess användning är av naturen given företeelse och BAT:s 
roll endast är att erbjuda tobaksprodukter till den av naturen givna stora andel av den globala 
befolkning som konsumerar tobak. Särskilt med tanke på den stora befolkningsökningen, 
vilket innebär att ett växande antal framtida tobakskonsumenter kommer att behöva 
tobaksprodukter som är framtaget och distribuerat på ett ansvarfullt och hållbart sätt.

BAT - en moralens väktare? 
Liknande resonemang kan påvisas i BAT:s strävan att anta rollen som moralens väktare i 
situationer och sammanhang där frånvaro av något slags moraliskt ansvarstagande finns. 
Detta gäller särskilt i de förmedlade redogörelser där BAT frivilligt åtar sig att införa 
begränsningar gällande marknadsföring och försäljning av tobaksprodukter. I synnerhet när
det gäller tobaksförsäljning i utvecklingsländer, där ofta regelverk och kontroll av 
tobaksprodukter är bristfällig. Här uppvisar BAT ett moraliskt ställningstagande som utgår 
ifrån ett universellt förnuft som självaste Kant hade varit imponerad av. Detta kan ses som en 
kompensation för de konstaterade skadliga effekter som tobak har. Vilket innebär för att väga 
upp dessa skadliga effekter måste BAT uppvisa ansvarstagande som sträcker sig längre än vad 
som möjligtvis är tillräckligt. Den stora frågan är om det räcker? Detta är säkerligen en 
frågeställning för framtida studier inom ämnet. 

Sammantaget legitimerar sig BAT genom att språkligt förmedla en uppfattning av sig själva 
som ett företag som gör gott. Där inte handlingar resulterar i goda utfall finns det en 
grundtanke att försöka göra gott. Gärna mer än vad som anses krävas.   

Den andra frågeställningen för uppsatsen handlar om BAT:s användning och innebörd av 
begreppet CSR. För att besvara detta kommer en diskussion som bygger på analysen av den 
diskursiva praktiken samt den nyliberala sociala praktiken som empirin verkar i. 

6.1.4 En diskursiv snålskjuts
Utifrån den diskursiva praktiken av CSR framkom att ”Sustainability Report 2008” visar på 
användning och innebörd av CSR inom tre av de fyra dimensionerna av CSR, nämligen som 
miljö, social aspekt samt intressentaspekt. Detta ger inledningsvis en insikt gällande den 
diskursiva kampen som CDA ämnar kartlägga, vilket utgår ifrån att det finns olika sätt att tala 
och förstå världen. Där olika aktörer är inbegripna i en språklig kamp gällande att vara det
dominerade sättet att språkligt konstruera världen (Fairclough, 2003, sid. 203). 

I detta sammanhang är det intressant att kartlägga den diskursiva kampen gällande CSR-
begreppet med utgångspunkt i BAT:s användande och definition. Men, den diskursiva 
kampen uteblir. Det är inte heller fråga om någon språklig skärmytsling, inte ens en lättare 
ordväxling. Istället för kamp, kan en diskursiv snålskjuts urskiljas. Där BAT använder 
befintlig innebörd av CSR, i olika omfattning, för att beskriva sitt ansvarstagande i olika 
avseenden. Istället handlar det om en reproduktion av befintlig diskursordning gällande CSR, 
enligt använd referensram för uppsatsen. Paralleller kan även göras med en diskursiv 
kolonisation av begreppet CSR, där ett företag (BAT) använder olika befintliga diskursiva 
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inslag inom hållbarhet och ansvar för egen vinning (Deetz, 1992). Den diskursiva snålskjutsen 
innebär här betydelsen att ett begrepp som under en lång tid inarbetats som synonym som en 
organisations ansvarstagande, utöver maximal ekonomisk avkastning till ägare (förenklad 
beskrivning), nu fullt ut adopterats och används av BAT för att förmedla deras ansvarstagande 
verksamhet.  BAT:s användning av ett befintligt och inarbetat begrepp kan ske på bekostnad 
av CSR såsom legitim förmedlare för en organisations utökade ansvarstagande. 

6.2 Några kritiska anmärkningar
Uppsatsen huvudsakliga syfte var att visa hur ett tobaksbolag framställer sig som 
ansvarstagande, vilket har redogjorts ovan. Men, det är även av intresse att närmare applicera 
det kritiska perspektiv som studien utgår ifrån vilket innebär att ”beskriva (och ingripa) i det 
sätt på vilket budskap skapas, förmedlas till och fungerar i konkreta människors vardagsliv så 
att makt- och dominansstrukturer reproduceras och omvandlas” (Alvesson & Deetz, 2000, sid. 
22-23). Det innebär att följande diskussion kan i första hand intressera motståndare till 
tobaksbolagens verksamhet. 

Med utgångspunkt i de fyra teman som framkom i analysen av den diskursiva praktiken kan 
några kritiska anmärkningar göras. Att kritisera det första temat, tobak som moralisk 
humanism, innebär inte några större betänkligheter. Humanism kan svårligen associeras med 
tobak. Istället bör en uppmärksamhet riktas mot de moraliska inslag som temat illustrerar, där 
tobaksbolaget använder pliktetiska argument för att erhålla legitimitet. En något förenklad 
problematik uppkommer: hur argumenterar man mot en part (BAT) som i grunden vill väl, 
men inte riktigt når fram? Där BAT kan tänkas legitimera sitt handlande genom att påpeka 
deras strävan att bidra till minskad fattigdom och minskad negativ påverkan på miljön. 
Argument som egentligen inte kan bemötas. Men, när BAT framlägger moraliska argument 
såsom deras ställningstagande att inte marknadsföra sig mot omyndiga, även i länder där det 
inte finns regler, kan konsekvenserna påvisas där ungdomar ändå börjar röka p.g.a. cigarettens 
funktions som vuxenattribut. Som unga vill använda för att få vuxenstatus. (Palazzo & 
Richter, 2005) Likaså deras förmedlade strävan att bidra till ökad ekonomisk tillväxt i 
fattigare länder, men där istället fattiga människor köper cigaretter istället för mat (Ibid). Här 
faller de moraliska argument som BAT hänvisar till, vilket gör BAT:s användning av CSR till 
en motsägelse.

BAT förmedlar även den slutgiltiga nytta för vissa, vilket är i linje med de nyliberala 
tankegångar som påverkar. Men argumentet faller när den totala nyttan summeras. För att inte 
hamna i en utilitaristisk diskussion vad som är nytta, för vem och hur det mäts (se Bonnedahl 
et. al., 2007, sid. 27ff) så konstateras istället att BAT:s legitimitetssträvan faller på de 
konsekvensetiska argumenten, där nytta för ett fåtal inte väger upp den börda som tobak och 
tobakskonsumtion innebär för ett flertal. För motståndare av tobaksbolag och dess strävan 
efter legitimitet kan det vara lämpligt att påpeka att den nytta som tobaksbolaget utger sig för 
att skapa, endast är marginell och väger inte upp till den totala skada som istället sker. Något 
som i slutändan även visar den motsägelse som ett tobaksbolags verksamhet inom CSR 
innebär.        

För att illustrera denna motsägelse kommer två metaforiska liknelser att göras som utgår från 
den genomförda kritiska diskursanalysen och dess slutsatser. Anledningen till att jag väljer att 
använda metaforer som exempel är att genom metaforer kan forskaren lyfta sig ifrån det 
”empiriska träsket” och teoretisera på en högre nivå, vilket ökar förklaringsgraden i det som 
avses beskrivas (Merriam, 1994, sid. 161). Jag har medvetet även valt att använda något 
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provaktiva metaforer för att beskriva BAT som ansvarstagande företag, ett tillvägagångssätt 
som är förankrat och använt i kritisk samhällsforskning (Alvesson & Deetz, 2000, sid. 192).

6.2.1 BAT som moralisk parasit
Ovanstående rubrik kräver en ingående förklaring. Inledningsvis är användningen av moral 
hämtat ifrån den tidigare analysen och diskussionen av BAT som moraliskt ansvarstagande. 
Begreppet parasit innehar här en liknelse utifrån den diskursiva snålskjuts som redovisades 
ovan. Där BAT koloniserar och använder ett befintligt begrepp och innebörd av CSR som 
förmedlare av ett antaget företagsansvar, där BAT egentligen inte har medverkat till 
uppkomsten av begreppet. Istället kan BAT liknas vid en parasit som utnyttjar och suger 
näring från CSR och dess innebörd. Där andra företag, som kan betraktas som mer legitima än 
vad ett tobaksbolag kan göra, agerar värddjur och ger CSR ett värde och innehåll. Där BAT 
och övriga tobaksbolag endast utnyttjar den betydelse som CSR tidigare erhållit. Metaforen 
syftar även till att påpeka en motsägelse gällande tobaksbolagens användning av CSR, där en 
parasit av naturen inte direkt uppvisar moraliska egenskaper. BAT:s kolonisering och 
adoption av begreppet CSR kan ge konsekvenser för CSR såsom begrepp och 
tillvägagångssätt för företag att uppvisa och förmedla utökat ansvarstagande, vilket är den 
tredje frågeställningen för uppsatsen. Detta kommer att diskuteras nedan, då med tyngdpunkt 
på en framtida risk för inflation och urholkning av innebörden och betydelsen av CSR.  

Den andra aspekten av analysen av den diskursiva praktiken ger insikt att BAT:s användning 
och innebörd av CSR inte visar en stor användning av den ekonomiska dimensionen. Det
innebär att BAT inte förmedlar ansvarstagande som en ekonomisk angelägenhet, istället 
poängteras de tre andra (icke-ekonomiska) betydelserna av CSR. Där CSR, ansvarstagande 
och hållbarhetsverksamhet inte betyder ekonomisk vinning för BAT. Istället vill BAT 
förmedla sitt CSR-åtagande som aktiviteter som gagnar miljön, intressenter och sociala 
angelägenheter. Detta tillsammans med att BAT verkar inom den nyliberala tanketraditionen 
inom CSR. En nyliberalistisk inriktning av CSR definierar Bryane (2003) som ett 
marknadsargument som på lång sikt skall generera maximal avkastning för företag, där 
statens inblandning inte är välkommen. Om marknaden efterfrågar ett ansvarstagande företag, 
skall marknaden få ett ansvarstagande företag. (Ibid). Detta konstaterande resulterar i en andra
motsägelsefull metaforiskt liknelse av BAT, nämligen som altruistisk nyliberal. Nyliberal ges 
här medvetet en snäv innebörd, med tyngdpunkt på egenintresse och ekonomisk avkastning, 
vilket skall förtydliga nedanstående metaforiska liknelse. 

6.2.2 BAT som altruistisk nyliberal 
I och med att BAT förmedlar sig som ansvarstagande inom icke-ekonomiska aspekter där 
deras förmedlade CSR-aktiviteter till stor del handlar om att göra gott samt strävan att göra 
gott i för andra, kan detta symboliseras med altruism. Detta i kombination med att BAT 
verkar inom den nyliberala tanketraditionen av CSR, där nyliberalism enligt tidigare 
definition handlar om att CSR genomförs utifrån ett marknadsincitament, där marknaden 
efterfrågar ansvarstagande företag vilket företag sedermera tillfredställer. Där målet enligt 
nyliberalismen är att skapa maximal avkastning för företaget. Kombinationen altruism och 
nyliberalism är i enligt beskrivna definitioner motsägelser, där självuppoffrande aktiviteter 
(altruism) inte direkt överensstämmer med maximal ekonomisk avkastning för företagets 
ägare (nyliberalism). 

6.2 Avslutande reflektioner – konsekvenser för CSR
Jag reserverar mig för att denna avslutande del innehåller inslag av subjektiv spekulation, men 
ambitionen är att utifrån den diskussion och slutsatser som framkom i den första delen av 



46

analysen ge förslag på konsekvenser för CSR såsom företags praktik. Som de metaforiska 
beskrivningarna visar, BAT använder en befintlig definition och innebörd av CSR och detta 
kan eventuellt ske på andra företags bekostnad. Intressant är då att diskutera konsekvenser för 
CSR som ansvarstagande begrepp och tillvägagångssätt. I denna diskussion finns även förslag 
på vidare studier, som bygger på de slutsatser som framkommit i denna uppsats. 

CSR – Till allmänt förfogande?
En fråga som inledningsvis uppkommer är den tillgänglighet som CSR har för praktiskt taget 
alla som har intresse att förmedla ansvarstagande, oberoende syfte för den som väljer att 
använda begreppet. Det skall även nämnas att CSR såsom begrepp inte är skyddat på någon 
sätt (varumärkesregistrerat, patent osv.) utan är fritt för alla att använda, vilket BAT och 
övriga tobaksbolag gjort. En insikt uppkommer där CSR står till allmänt förfogande, där varje 
organisation och företag oavsett inriktning och verksamhet kan adoptera begreppet som BAT 
har gjort. I och med denna lättillgänglighet uppkommer reflektioner huruvida det sker en 
inflation i förmedlat ansvarstagande från företag och organisationer, där CSR som innebörd 
tappar i värde och blir betydelselöst. Särskilt med tanke på företag vars verksamhet har 
negativa konsekvenser för människor och miljö. Tobaksbolagens påbörjade CSR-verksamhet 
är ett exempel. En tanke som uppkommer riktar sig mot företag vars verksamhet innebär 
direkta skador för människor och samhälle. Kan t. ex ett företag som producerar vapen och 
militärt material i syfte att skada människor använda CSR? Svaret är ja. BAE-Systems, 
världens andra största tillverkare av militärt material och vapen, har sedan 2001 årligen
publicerat en CSR-rapport som förmedlar företagets åtaganden inom CSR. En påtaglig del av 
deras hemsida, www.baesystems.com, består av en redogörelse av deras företagsansvar 
(Corporate Responsibility enligt BAE-Systems)9. Ett fall som även är intressant att studera 
närmare, utifrån liknande metod och angreppssätt som denna uppsats består av. Dock kvarstår 
frågan gällande CSR och dess användning. I och med dess lättillgänglighet, kan alla företag 
oavsett inriktning anamma begreppet för att visa ansvarstagande? För att dra det till sin gräns: 
kan ett företag som tillverkar landminor även förmedla ett ansvarstagande enligt CSR? 
Säkerligen intressant för framtida studier. 

CSR – Enbart tomma ord?
Ovanstående diskussion ger andra uppslag gällande risken för urholkning av begreppet CSR.
Detta i form av dess betydelse i skarpa lägen, då företag är tvungna att leva upp till de 
åtagande som de skriftligen förmedlar. Där ett förmedlat ansvarstagande plötsligt förändras 
till ett realiserat ansvarstagande. Denna studie har inriktat sig på det förmedlade 
ansvarstagandet och diskuterat dess konsekvenser. En intressant fortsättning är en studie i hur 
realiserat ansvarstagande, eller möjligtvis brist på realiserat ansvarstagande, har för effekter 
för CSR. I skrivandets stund10 pågår en miljökatastrof i mexikanska golfen där en oljerigg 
tillhörande British Petroleum har havererat och stora mängder olja sprids i havet. Intressant är 
här att relatera till BP:s uttalade företagsansvar som kan läsas på deras hemsida www.bp.com
– Environment and Society, där omfattande redogörelser beskriver BP:s CSR-relaterade 
verksamhet. Särskilt intressant, nu i efterhand, är de beskrivna åtgärder som BP gör inom 
området säkerhet11. Syftet med detta exempel är inte att vara retsamt efterklok, istället är det 
intressant att studera konsekvenser för CSR i form av förmedlat företagsansvar kontra 
realiserat företagsansvar. Detta kan ge uppslag åt framtida studier gällande hur BP väljer att 
förmedla sig som ansvarstagande efter att ha upplevt en påtaglig förtroendekris som 
ovanstående oljeutsläpp kan resultera i. Där ett liknande förfarande som använts för denna 

                                               
9 För mer info se: www.baesystems.com/CorporateResponsibility/index.htm 2010-05-20
10 2010-05-20, kl. 16:20. 
11 http://www.bp.com – Environment and society – Safety. 2010-05-20. 
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uppsats är lämplig, dvs. kartlägga diskursiva legitimeringsstrategier samt undersöka vilken 
innebörd BR ger åt begrepp som hållbarhet och företagsansvar.  Det kan ge nya uppslag 
gällande innebörden av CSR, antingen påskynda urholkningen av begreppet eller möjligtvis 
ha närande och förstärkande effekter för begreppet. 
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