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Sammandrag 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) har under modern tid växt fram att bli ett 

standardförfarande bland företag och en strategi för att eftersträva legitimitet. Grundat 

i ökade krav och förväntningar från omgivande aktörer, åtar sig organisationer ett 

samhällsansvar utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Parallellt 

med det stegrade ansvarstagandet inom organisationer öppnar det upp för frågan 

huruvida detta fenomen är direkt applicerbart på alla branscher, så som kontroversiella 

industrier. Av den anledningen utreds i denna studie huruvida konsumenter anser att 

Philip Morris International, ett företag verksamt inom tobaksindustrin, uppnår 

legitimitet genom deras CSR- engagemang. Genom fokusgrupper och djupintervjuer 

har konsumenters uppfattning om Philip Morris International CSR- engagemang 

kunnat fastställas och slutsatser har kunnat erhållas. Sammantaget uppnår Philip 

Morris International ingen legitimitet genom CSR, av det skälet att tobaksprodukten 

och industrin till sin helhet inte är socialt accepterad. De positiva effekterna av CSR- 

engagemanget beskuggas av industrins negativa effekter och framhäver även en tydlig 

dubbelmoral. Vidare poängteras även vikten av kommunikation baserat på resultatet 

av konsumenternas obefintliga kännedom om Philip Morris CSR-arbete.  

 
 

 
Nyckelord: Legitimitet, CSR, kontroversiell industri, tobaksindustrin, konsumenter, 
uppfattning, Philip Morris International. 
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Vi önskar rikta ett tack till vår handledare Susanne Åberg för värdefull 

handledning under tidens gång. Vi vill även tacka alla opponenter och övriga 

läsare för uppskattad återkoppling och dyrbara synpunkter. 
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1 Inledning 

En tydlig ökad trend bland företag idag är att åta sig socialt ansvar, något som teoretiskt 

benämns Corporate Social Responsibility, CSR (Svenskt Näringsliv, 2013). År 2008 hade 

drygt 70 procent av de 250 största företagen i världen etablerat strategier kring socialt ansvar 

(KPMG, 2008). Sammantaget innebär CSR att utifrån ett såväl ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt perspektiv åta sig ansvar gentemot företagets olika intressenter så som kunder, 

anställda och investerare- likväl mot samhället i stort (Verboven, 2011). Mäta, hantera och 

rapportera kring organisationens sociala ansvar blir allt mer ett standardförfarande bland den 

globala företagseliten (KPMG, 2008). Att alltfler företag integrerar ett CSR-arbete i sin 

verksamhetsstrategi idag beror på ökade förväntningar och krav från omgivande aktörer. 

Ungefär 80 procent av alla européer tycker sig vara intresserade av att veta hur företag arbetar 

för att vara en socialt ansvarstagande aktör i dagens samhälle (European Commission (ENG), 

2013). Genom att svara på yttre krav samt anpassa sig till omgivande faktorer och invanda 

mönster förväntar företag sig att uppnå legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Att uppnå 

legitimitet anses som en framgång och ligger därför i alla företags intresse att sträva efter, 

trots den utmaning som det innebär. Legitimitet är relativt svårt att både skapa och därefter 

bibehålla och ännu mer invecklat blir det när organisationer verkar i kontroversiella industrier 

(Elsbach & Sutton, 1992). 

 

Parallellt med det ökade ansvarstagandet inom organisationer öppnar det upp för frågan 

huruvida detta fenomen är direkt applicerbart på alla branscher. Tobaksindustrin och dess 

verksamhet är ett omdebatterat ämne eftersom de verkar inom just en kontroversiell industri. 

Nyligen har skarp kritik från Kalla Fakta1 riktats mot tobaksindustrin som skapade en debatt i 

media och är därmed ett högaktuellt ämne. Kritiken berörde bland annat Philip Morris 

Sweden2 anmärkningsvärda strategi att locka till sig nya kunder (Kalla fakta, 2013). Genom 

att rekrytera unga flickor som ska informera och sälja nya tobaksprodukter på nattklubbar, 

skapas en diskussion kring huruvida de agerar omoraliskt. En fråga som överlag kan ställas 

till hela branschen och dess verksamheter. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kalla	  Fakta	  är	  ett	  TV-‐	  program	  på	  tv4	  där	  de	  granskar	  och	  kartlägger	  makt	  och	  samhällsfenomen.	  
2	  Philip	  Morris	  Sweden	  är	  en	  del	  	  av	  Philip Morris International	  
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Tobakskonsumtion är en av de främsta riskfaktorerna för ett flertal kroniska sjukdomar. 

Ungefär 6 miljoner människor dör årligen av tobak, varva drygt 80 procent är relaterat till 

direkt tobaksanvändning (WHO | Tobacco, 2013). Samtidigt har ett av världens främsta 

tobaksföretag, Philip Morris International, som främsta mål att ”vara ett socialt 

ansvarstagande företag, både på lokal och global nivå” (PMI: How We Operate, 2013). Här 

tydliggörs ett motsägelsefullt dilemma. Företag inom tobaksindustrin hävdar att de tar ett 

samhällsansvar genom CSR-arbeten, trots att deras tobaksprodukt har en negativ 

samhällspåverkan utifrån ett hälsoperspektiv. Detta dilemma skapar ett intressant fenomen att 

studera och är vad denna studie ämnar behandla. Frågan som ställs är således: Anser 

konsumenter att företag inom tobaksindustrin uppnår legitimitet genom CSR-arbeten?  

 

1.1 Syfte/ Avgränsning  
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida konsumenter anser att tobaksföretags CSR-

arbeten genererar legitimitet. Vi vill därmed undersöka om legitimitet är förenligt med den 

kontroversiella verksamheten som tobaksindustrin bedriver. Eftersom Philip Morris 

International (PMI) endast producerar cigaretter har vi valt att avgränsa oss till detta och 

behandlar därav inte all sorts tobak. 

 

1.2 Disposition 
Med utgångspunkt i studiens syfte och problemformulering inleds uppsatsen med att 

presentera de teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Innebörden av Corporate 

Social Responsibility förklaras utifrån Carrolls CSR-pyramid och ställs sedan i relation till 

tobaksindustrin. Därefter presenteras den institutionella teorin som förklarar hur 

organisationer uppnår legitimitet följt av legitimitetsteorin som klargör vad begreppet 

legitimitet innebär. Sedan följer ett analysverktyg som sammanfattar studiens valda teorier. 

Vidare klargörs vilken metod uppsatsen utgår ifrån och därefter följer en redogörelse för det 

empiriska resultatet. Resultatet analyseras och diskuteras för att sedan visa på de slutsatser 

studien frambringat.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som blivit allt mer omdiskuterat sedan 

90-talet. Idag räcker det inte med att företagen enbart genererar ekonomisk vinning för att 

betraktas som legitima, utan konsumenterna efterfrågar även ett ansvarstagande inom såväl 

miljömässiga-, sociala-, som ekonomiska aspekter (Atkins, 2006; Carroll, 1991). Åtaganden 

inom dessa ansvarsområden kan skapa goodwill för organisationer och stärker då 

organisationens konkurrensfördelar, varav ett sådant engagemang betraktas som allt mer 

betydelsefullt (McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988; Houston & Johnson, 2000; Porter & 

Kramer, 2002). Trots att ämnet är väl uppmärksammat finns det likvisst ingen entydig 

definition av CSR (McWilliams, Siegel & Wright, 2006). Dess innebörd har utvecklats till 

flera liknande benämningar så som; Corporate Responsibility (CR), Corporate Social 

Performance (CSP) samt Social Responsiveness (SR), alla med en likartad innebörd (Matten 

& Moon, 2008; Windsor, 2001; Hirschland, 2006). Teoretikern Archie B. Carroll (1979, 

1991, 1998, 1999, 2000, 2004) har emellertid i flera år varit tongivande inom forskning av 

CSR och definierar begreppet- som även denna studie utgår ifrån- enligt följande; 

 

”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, & 

discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time.” 

(Carroll, 1979, p. 500)  

 

Carrolls CSR-pyramid framställer olika typer av företagsansvar och därav olika nivåer av 

CSR- engagemang. Det fyra ansvarsområdena som beskrivs är ekonomiskt, legalt, etiskt och 

filantropiskt ansvar. Dessa fyra aspekter är samtliga viktiga beståndsdelar till ett fullbordat 

CSR-engagemang och av vikt för att samhället ska uppfatta CSR-arbetet som gediget. 

(Carroll, 1991; Maignan, Ferrell & Hult, 1999). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Moralpyramid – (Carroll, 2004) 
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Att ett företag tar ett ekonomiskt ansvar beskrivs som en grundförutsättning innan de kan ta 

ett utvidgat ansvar. Ekonomiskt ansvar innebär att företag producerar konkurrenskraftiga 

varor och tjänster, som är ett av de främsta incitamenten för att generera vinst (Carroll, 1991; 

Sundaram & Inkpen, 2004). Det legala ansvaret tar företaget genom att följa lagar och 

förordningar. Det legala ansvaret kan ses som en länk till det ekonomiska ansvaret då 

företagen förväntas fullfölja sina ekonomiska mål i enlighet med de lagar och regleringar som 

finns i samhället (Carroll, 1991; Shum & Yam, 2011). Företagets etiska ansvar motsvarar de 

krav, värderingar och normer som omvärlden förväntar sig. Dessa är inte lagliga förpliktelser 

men anses vara viktiga för framtida intressenter och betydelsefulla för företaget att 

upprätthålla för att påvisa ett rättfärdigt beteende. Det etiska ansvaret påverkas många gånger 

av det legala ansvaret då det ofta ligger till grund för uppkomsten av nya lagar, vilket företag 

måste ta hänsyn till (Carroll, 1979; Maignan & Ferrell, 2000). 

 

Den högsta nivån i pyramiden är det filantropiska ansvaret som motsvarar företagets frivilliga 

engagemang för att förbättra samhället. Ett filantropiskt engagemang är inte ett resultat av 

moraliska eller etiska förväntningar och skiljer sig därmed från det etiska ansvaret. Genom att 

delta i program som främjar välfärd, så som donationer till utbildning eller samhället, kan 

företag uppnå det filantropiska ansvaret. De olika dimensionerna inom moralpyramiden är 

beroende utav varandra och påverkas därmed avhängigt till vilken grad av ansvar företaget tar 

inom varje nivå (Carroll, 2004, 1991; Pinkston & Carroll, 1994). 

 

Carrolls CSR-pyramid kan även återspeglas i mer nutida definitioner varvid EU beskriver 

företagens samhällsansvar enligt; Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar 

frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet 

(Europeiska kommissionen (SV), 2014). Det innefattar även mänskliga rättigheter, CSR-

rapportering och socialt ansvarsfull offentlig upphandling (Europeiska kommissionen (SV), 

2014). 
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2.2 CSR i relation till tobaksindustrin 
Problematiken kring kontroversiella industrier- så som bl.a. tobaksindustrin- och CSR har på 

senare tid blivit adresserad av flera teoretiker så som Byrne (2010), Frynas (2005), Palazzo 

och Richter (2005), Yoon, Gürhan-Canli och Schwarz (2006). Innebörden av en 

kontroversiell industri förklaras enligt Wilson och West (1981) som; 

 

”Produkter, tjänster eller koncept som på grund av finkänslighet, anständighet, moral, eller 

till och med rädsla, framkallar reaktioner av avsmak, avsky, brott eller upprördhet när de 

nämns eller öppet presenteras” (Wilson & West, 1981, p. 92). 

 

Frågan huruvida aktörer inom sådana industrier kan anses vara socialt ansvarstagande är dock 

till stor del obesvarad enligt Cai och Pan (2012). Palazzo och Richter (2005) framhåller att 

tobaksindustrin skiljer sig från andra industrier på främst två sätt. Den första aspekten 

förhåller sig till självaste produkten och dess hälsoeffekter och den andra belyser 

tobaksindustrins historia sett till tidigare beteende och därmed avsaknad av trovärdighet. Två 

faktorer som även Marchall (2010) respektive Hurt et al. (2009) och Carter och Chapman 

(2003) belyser. 

 

Palazzo och Richter (2005) påvisar även i sin studie olika begränsningar av tobaksindustrins 

försök till att eftersträva social acceptans genom CSR-arbete. Med hänsyn tagen till dessa 

begränsningar undviker tobaksföretag lättare att en så kallad greenwashing-effekt uppstår. En 

effekt vars innebörd genererar en uppfattning om att företaget kommunicerar sitt CSR-arbete 

till större grad än vad de genomför i faktiska handlingar (Palazzo & Richter, 2005). 

Företagsledningen har i sådana fall ingen intention att använda sig av CSR som en långsiktig 

strategi, för att minska sin negativa påverkan eller öka sin transparens, utan endast för att 

skapa ett bättre rykte för egen vinning. (Cai, Jo & Pan, 2012; Jo & Na, 2012). Oansvarigt 

agerande- likt falsk marknadsföring- i kombination med CSR som ett standardförfarande, har 

alltjämt ökat konsumenters skepticism gentemot företag. Incidenter om socialt oansvariga 

företag uppstår med en oroväckande frekvens (Carson, 2003; Wagner, Lutz & Weitz, 2009) 

och rapporteras ständigt in till olika media. Eftersom negativ information generellt väger 

tyngre än den positiva (Baumeister et al., 2001) ger det därmed upphov till att ifrågasätta 

företagets syfte med införandet av CSR och till vilken grad det faktiskt bidrar till den sociala 

välfärden (Vanhamme & Grobben, 2009).  
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En begränsning som belyses av Palazzo och Richter (2005) utgår ifrån den 

företagsfilantropiska aspekten. Beslut om att bidra till välgörenheter begränsas utav de 

allmänna påtryckningarna som förekommer, riktat mot dem som tar emot pengarna. Att som 

extern aktör ta emot sådana smutsiga pengar kan påverka deras rykte. Företag överlag bör 

dessutom skapa sig en strategi för dess filantropiska engagemang, baserat på dess 

kärnkompetens, för att de ska verka för ett bättre rykte. Detta är något som tobaksföretag har 

svårare för att genomföra, just p.g.a. av deras produkt, vars specifika karaktär inte tillåter att 

fokusera på verksamhetens kärnkompetens. Även om tobaksföretaget skulle välja att engagera 

sig i en ett fenomen helt avskilt från dess verksamhet kan skepticism ändå uppstå. De kan te 

sig i form av falsk marknadsföring som uppfattas som en intuition av att underminera de 

verkliga inneboende etiska problem relaterade till branschen i stort och dess produkt (Palazzo 

& Richter, 2005). 

 

Ytterligare en begränsning för företag verksamma inom tobaksindustrin gäller de lagar och 

förordningar som råder i respektive länder och vad gäller Sverige är tobaksindustrins 

förhållningsregler relativt inskränkta. Enligt 14§ tobakslagen (1993:581) får inte 

tobaksföretag marknadsföra tobaksvaror till konsumenter i form av kommersiella annonser i 

skrifter, radio, tv eller annan teknisk överföring. De får inte heller använda sig av 

varukännetecken vid kommunikation av annan vara eller tjänst (Sveriges Rikes Lag. 134th ed, 

2013). Sammantaget innebär dessa regleringar en begränsning för tobaksföretagen 

verksamma i Sverige, åsyftat till dess kommunikation till konsumenterna. 

 

2.3 Institutionell teori 
Legitimitet har länge varit ett omforskat område och en grundsten i flertalet 

organisationsteorier. En sådan teori är bland annat den neoinstitutionella teorin, med ursprung 

i sociologisk forskning som växte fram runt 80- talet och har till stor del sin utgångspunkt i 

Meyer och Rowans artikel Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth & 

Ceremony. 

 

Den neoinstitutionella synen argumenterar emot tidigare teorier om att formell struktur är det 

mest effektiva tillvägagångsättet att koordinera och kontrollera en organisation som är 

verksam i en komplex miljö. Istället argumenterar de för den rationaliserade formella 

organisationsstrukturen som uppstår i högt institutionaliserade kontexter. Inom sådana 
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kontexter fortgår den process som frambringar regellika förhållningssätt, utifrån socialt 

accepterade värderingar, föreställningar och strukturer. Ett sådant förhållandesätt benämns 

som institutionella regler och är rationaliserade myter (Meyer & Rowan, 1977). Dessa myter 

växer fram baserat på samhälles lagstadgar, normer, värderingar och allmänna opinioner. 

Myterna kan komma att förändras över tiden (Campbell, 2007), bl.a. utav organisationer som 

både kan påverka och frambringa nya. Med utgångspunkt i att organisationer i dagens 

samhälle därav ständigt blir utsatta av externa påtryckningar från olika intressenter, hävdar 

Meyer och Rowan (1977) att det är avgörande för organisationers överlevnad att svara till 

dessa myter. Organisationer behöver därmed anpassa sin formella struktur till den omgivande 

miljön. På så vis blir organisationer allt mer homogena, en trend som uppmärksammades av 

DiMaggio och Powell (1983) och är en process som förklaras med utgångspunkt i isomorfi.  

Genom att ständigt ta hänsyn till ett samhälles olika myter kommer organisationer att skapa 

eller bibehålla legitimitet, varvid Meyer och Rowan (1977) hävdar att institutionell 

isomorfism främjar organisationers framgång och överlevnad. 

 

2.4 Legitimitetsteori 
Utifrån tidigare forskning inom organisationsteorier och den tonvikt som lagts vid legitimitet 

är det därför av stor betydelse att vidkänna vad legitimitet egentligen innebär. Max Weber och 

flera av hans verk (1930-talet och framåt) kom att lägga grunden till begreppets centrala 

betydelse (Suchman, 1995). Trots det omskrivna begreppet är dock legitimitet något som 

Suchman (1995) antyder vara en benämning som sällan definieras vid dess användning i 

forskning. Suchmans (1995) definition har därmed kommit att bli omtalad bland teoretiker så 

som Claasen och Roloff (2012), Palazzo och Scherer (2006), Sonpar et al. (2010) samt 

Thomas och Lamm (2012) och är även utgångspunkten för denna studie. 

 

”Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande att handlingarna av ett 

företag är önskvärd, korrekt eller lämpligt inom vissa socialt konstruerade system av normer, 

värderingar, övertygelser och definitioner.” (Suchman, 1995, p. 574). 

 

2.4.1 Tre typer av organisatorisk legitimitet 

En legitim organisation är utifrån definitionen därmed en organisation som uppfattas bedriva 

socialt accepterade mål på ett socialt acceptabelt sätt (Ashforth & Gibbs, 1990, p. 177). 

Utifrån tidigare forskning inom organisationsbeteenden kan tre typer av legitimitet urskiljas, 
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vilka Suchman (1995) väljer att benämna som pragmatisk, moralisk samt kognitiv legitimitet. 

De utgår alla från definitionen ovan, men de skiljer sig åt eftersom de baseras på olika 

beteendemässiga dynamiker och verkar på olika dimensioner.  

 

2.4.1.1 Pragmatisk legitimitet 

Pragmatisk legitimitet innebär att legitimitet oftast utbyts direkt mellan organisationen och 

dess intressenter genom att intressenterna utvärderar hur organisationens beslut påverkar dem, 

baserat på deras eget intresse. Det är därmed av stor betydelse för en organisation att anpassa 

sig till samt sträva efter att uppnå intressenters olika intressen och förväntningar (Claasen & 

Roloff, 2012). Pragmatisk legitimitet har även tre underkategorier, utbyteslegitimitet, 

influerande legitimitet samt disponibel legitimitet. Utbyteslegitimitet skapas om intressenter 

gynnas av organisationens beslut och handlingar. Influerande legitimitet är något mer socialt 

konstruerad och skapas när intressenterna ger sitt stöd till organisationen i tron om att 

organisationen ser till deras större intresse, snarare än specifika gynnsamma utbyten. Den 

mest socialt konstruerande pragmatiska legitimiteten är den disponibla. Sådan legitimitet 

skapas då intressenterna personifierar sig med organisationen och behandlar dem som 

självständiga, sammanhängande och moraliskt ansvarstagande aktörer. Legitimitet skapas 

därmed när intressenterna upplever att organisationen delar samma värderingar eller är 

trovärdiga, ärliga och kloka (Suchman, 1995). 

 

2.4.1.2 Moralisk legitimitet 

Den andra typen av legitimitet är den moraliska och reflekterar en positiv normativ 

utvärdering av organisationen och dess verksamhet (Aldrich & Fiol, 1994). Det vill säga, 

organisationen bedöms inte utifrån om en viss handling gynnar observatörerna utan huruvida 

handlingen är etiskt rätt utifrån den allmänna sociala välfärden. Moralisk legitimitet kan 

därmed inte konstrueras, manipuleras eller köpas av organisationen (Palazzo & Scherer, 2006; 

Suchman, 1995). Även moralisk legitimitet har underkategorier vilka är 

konsekvenslegitimitet, procedurlegitimitet, strukturell legitimitet samt personlig legitimitet. 

Den förstnämnda innebär att organisationen bedöms utefter vad de uppnår med sitt agerande 

och legitimitet skapas därmed utifrån huruvida effekterna av organisationens handlingar är 

effektiva. Procedurlegitimitet uppnås genom att organisationer adapterar socialt accepterade 

metoder och procedurer. Något som blir extra viktigt vid avsaknaden av möjligheten till att 

mäta ett givet resultat. Lämpliga metoder ger ett positivt moralisk värde och skapar därmed 
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legitimitet, trots att resultatet av en handling inte alltid är positivt. Vad gäller strukturell 

legitimitet ses organisationen som värdefull och förtjänt att stödja när dess strukturella 

egenskaper inordnar organisationen i en önskvärd moralisk kategori. Strukturell legitimitet ser 

därmed till allmänna organisatoriska funktioner som uppstår när hela system av aktiviteter 

konsekvent återkommer under en längre tid. Den sista kategorin inom moralisk legitimitet är 

den personliga legitimiteten och baseras på en karismatisk ledare. Ledaren kan skapa och 

vidhålla legitimitet likväl som den kan motverka att legitimitet urholkas (Suchman, 1995).  

 

2.4.1.3 Kognitiv legitimitet 

Den tredje och sista typen av legitimitet är den kognitiva, vilken är den mest socialt 

konstruerade. Detta perspektiv utgår ifrån att världen är en kaotisk miljö som kräver struktur. 

Genom att skapa sig en begriplig bild av denna kaotiska miljö underlättar det förståelsen av 

ett företags agerande. Legitimitet skapas därmed genom att en organisations handlingar är 

meningsfulla och förutsägbara. Organisationer måste därmed anpassa sig till intressenternas 

förståelse av den kaotiska miljön. Kognitiv legitimitet kan även uppnås genom att 

intersubjektiva givna uppfattningar formas och legitimiteten anses då självklar. Detta är den 

mest kraftfulla legitimiteten, men eftersom att den huvudsakligen verkar på en undermedveten 

nivå är det svårt för företag att direkt influera och manipulera uppfattningarna (Oliver, 1991). 

Kognitiv legitimitet kan därmed endast hanteras till en begränsad utsträckning och är av den 

anledningen ouppnåelig för det flesta organisationer (Oliver, 1991; Suchman, 1995). 

 

Som oftast i den verkliga världen samexisterar alla tre typer av legitimitet och kan såväl 

förstärka som motverka varandra. När organisationer rör sig från det pragmatiska till den 

moraliska till kognitiva blir legitimitet allt svårare att erhålla och manipulera, samtidigt som 

den blir allt mer djupgående, subtil samt självgående, när den väl är etablerad. Då legitimitet 

är ett socialt konstruerat fenomen, är det förenligt med den större sociala gruppens 

ståndpunkter och därmed oberoende av ett mindre antal avvikande individuella uppfattningar. 

Mångfalden av de olika dynamikerna av legitimitet skapar utrymme för olika strategiska 

manövrar. Rätt val av strategi kan ha stor inverkan på att organisatoriska aktiviteter uppfattas 

som önskvärda, lämpliga, trovärdiga samt meningsfulla inom ett viss kulturell sammanhang, 

förutsatt att en god kommunikation är upprättad mellan organisationen och dess intressenter 

(Suchman, 1995). 
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2.5 Analysverktyg  
Utav det tre övergripande begreppsklasserna- pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet - 

kommer denna studie att avgränsa sig till det två förstnämnda. Därmed är det den moraliska 

och pragmatiska legitimiteten som kommer ligga till grund för analysen utav studiens 

empiriska resultat. För en mer specifik analys kommer fokus att läggas på de befintliga 

underkategorierna- procedurlegitimitet och strukturell legitimitet respektive 

utbyteslegitimitet, influerande samt disponibel legitimitet. Likaså kommer problematiken 

specifikt för tobaksindustrin att analyseras jämte CSR-arbetets begräsningar och de risker ett 

sådant arbete kan medföra. 

 

Eftersom den kognitiva legitimiteten påstås vara ouppnåelig för de flesta organisationer 

(Oliver, 1991; Suchman, 1995) bedömer vi därmed att den inte är av intresse för denna 

undersökning. Likaså kommer vi inte lägga någon vikt vid varken den personliga 

legitimiteten eller konsekvenslegitimiteten- två underkategorier till moralisk legitimitet. Vi 

antar att respondenternas kännedom om såväl Philip Morris ledning samt CSR-arbetets 

effekter och resultat förmodligen kommer att vara obefintlig. 

 

3 Metod 

Detta kapitel redogör för studiens valda forskningsmetod och därmed tillvägagångsätt för 

datainsamling, strategiska val samt operationalisering av studiens teoretiska referensram. 

Detta för att senare kunna stödja uppsatsens kommande analys och diskussion. 

 

3.1 Val av metod 
Denna studie utgår ifrån en kvalitativ ansats med en undersökande forskningsdesign. Studiens 

frågeställning behandlar två mångdimensionella begrepp- CSR och legitimitet- som båda är 

abstrakta i sin innebörd. Det är av denna anledning studien är kvalitativt utformad eftersom 

studiens undersökta fenomen kräver en djupare forskning och förståelse för att kunna ge ett 

analytiskt resultat (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012).  
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3.2 Datainsamling 
Studiens val av empirisk materialinsamling baseras främst på fokusgrupper och två 

djupgående intervjuer. Studien behandlar även därtill sekundärdata innefattande Philip Morris 

CSR-arbete, information inhämtat från deras hemsida. 

 

3.2.1 Fokusgrupper 

För att på bästa sätt undersöka studiens syfte har fokusgrupper använts vid insamlandet av det 

empiriska datamaterialet. Fokusgrupper underlättar att fokusera kring ett specifikt område och 

ämne. Eftersom studien söker en uppfattning krävs en djupare diskussion för att kunna skildra 

intervjupersonernas svar och för att skapa möjlighet till att besvara andra deltagares 

resonemang. Fokusgrupper som är en kvalitativ intervjuform ger utrymme för detta enligt 

Bryman (2011) och skapar därmed en heltäckande bild kring det valda ämnet. Lämpligt antal 

fokusgrupper för att underbygga studien påverkas självfallet utav olika faktorer och tid är som 

alltid en sådan påverkande faktor. Enlig Wibeck (2010) är tre studiegrupper ett minimum och 

Bryman (2011) menar att allt för många grupper kan vara slöseri med tid. Därmed kommer tre 

fokusgrupper hållas för att få en bra inblick i konsumenters tankar kring ämnet.  

 

Fokusgrupperna består utav fyra gruppdeltagande vardera, eftersom antalet bör ligga mellan 

fyra till sex personer (Wibeck, 2010). Tre personer anses vara gränsfall för vad som bildar en 

grupp, likaså uppstår lätt konkurrenssituationer där en deltagare riskerar hamna utanför 

gemenskapen (Svedberg, 2003). Svedberg (2003) betonar även att arbetsminnet enbart klarar 

av att hålla isär sju personers åsikter åt gången och bildar därmed en övre gräns för en bra 

interaktion deltagarna emellan. Utifrån följande baseras därmed studien på tre olika 

fokusgrupper bestående av fyra deltagare vardera för att interaktionen inte ska försämras utan 

öppna för en djupare diskussion. Fokusgrupperna varade i 30 - 45 min och spelades in. 

 

3.2.2 Djupintervjuer 

För att underbygga de resultat som framgick från fokusgrupperna utfördes även två 

djupintervjuer med vardera rökare och icke-rökare. Enligt Bryman (2007) är intervjuer högst 

relevant när man ämnar genomföra en kvalitativ studie. Därav skapar dessa djupintervjuer 

ytterligare förståelses för konsumentens uppfattning och för undersökningen överlag. Syftet 

med de två djupintervjuerna var att undersöka om eventuella skillnader och likheter framgick 
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tydligare, då denna metod inte ger utrymme för diskussioner och respons på andras svar. Likt 

fokusgrupperna varade även intervjuerna i 30- 45 minuter och även dessa spelades in.  

 

3.2.3 Semi-strukturerad intervjuguide 

För att genomföra uppsatsens empiriska undersökning utformades en semistrukturerad 

intervjuguide, eftersom kvalitativa intervjuer bör ha en låg grad av standardisering enligt både 

Bryman (2011) och (Patel, 2011). Intervjuguiden låg följaktligen till grund för såväl 

fokusgrupperna samt djupintervjuerna och är semistrukturerad för att ge respondenterna 

utrymme till personliga svar som inte är låsta till eventuella svarsalternativ. Respondenterna 

ges härmed möjlighet att utveckla svar med egna ord, varvid det även finns utrymme för oss 

som moderatorer att föra samtalen utifrån respondenternas olika svar (Bryman, 2011). 

Eftersom studien ämnar undersöka respondenternas tankar och åsikter är denna typ av 

intervjudesign att föredra (Bryman, 2011). Något som även (Patel, 2011) styrker genom att 

hävda att kvalitativa intervjuer är högst lämpligt när respondenters attityder och tankar kring 

ett specifikt fenomen ämnas undersökas. 

 

Denna studies intervjuform är därav semistrukturerad med en låg grad av standardisering för 

att få en djup diskussion där respondenternas tankar kring ämnet kan återspeglas. 

Intervjuguiden är utformat utefter centrala teman med hänsyn till teorin och den frågeställning 

studien ämnar besvara. De inledande frågorna är av en övergripande karaktär. Sedan övergår 

frågorna till att vara mer specifika och djupgående för att därefter avslutas med att åter anta en 

generell och öppen framtoning. Detta för att försöka skapa en avslappnad och bekväm 

stämning bland de intervjuade (Dalen, Kärnekull & Kärnekull, 2008). 

 

3.2.4 Sekundärdata 

Studiens insamlade sekundärdata härstammar från Philip Morris hemsida och består utav 

information kring deras CSR-arbete. Information användes i syfte att kartlägga hur Philip 

Morris arbetade med att åta sig ett socialt samhällsansvar, CSR. En redogörelse kring Philip 

Morris riktlinjer och program av olika arbeten inleder det empiriska resultatavsnittet, för att 

underbygga förståelsen av resultatet från fokusgrupperna. Vi är väl medvetna om att 

informationen hämtad från företagets egen hemsida inte är objektiv. Detta var dock ett 

medvetet val och påverkar inte studien eftersom detta är i huvudsak den information som 

konsumenterna har åtkomst till och därmed även kan basera sin uppfattning på.  
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3.3 Urval 
Som tidigare nämnt baseras denna studie på primärdata insamlat från fokusgrupper och 

djupintervjuer. Eftersom studien ämnar söka en uppfattning hos konsumenter ansåg vi även 

det vara av intresse att undersöka om denna uppfattning skiljer sig åt mellan icke-rökare och 

rökare. Detta eftersom vi gör antagandet att inställningen till tobaksindustrin och dess produkt 

kan skilja sig åt mellan icke-rökare och rökare. Första urvalskriteriet baseras därmed på om de 

potentiella respondenterna var rökare eller icke-rökare. Därav skapades två grupper med 

vardera rökare och icke-rökare. Den tredje gruppen bestod av en mix av de två olika 

kategorierna, av den anledningen att vi avsåg att undersöka om diskussionen skulle te sig 

annorlunda och möjligtvis vara mer restriktiv. Av samma anledning genomfördes de två 

djupintervjuerna med en icke-rökare respektive en rökare. 

 

De medverkande i undersökningen är alla studenter bosatta i Sverige och inom ett åldersspann 

på 20-25 år, vilket är det andra och tredje urvalskriteriet. Unga studenter är en målgrupp som 

är relativt kunskapsberikade och tenderar att ständigt söka och ta till sig ny kunskap från olika 

sorters media. Eftersom studiens frågeställning kretsar kring ett till synes modernt fenomen 

ansåg vi det därmed vara lämpligt att inrikta oss mot en yngre målgrupp. Likaså har intresset 

av CSR ökat hos studenter och därmed även åtkomsten av utbildningar med CSR som tema 

(‘CSR i Praktiken’, 2010). Nackdelen med en yngre urvalsgrupp kan vara att den blir relativt 

snäv och därav inte kan representera den något äldre befolkningen. Med tanke på att det är 

flera olika bakgrundsaspekter som ligger till grund för olika uppfattningar kan det skilja sig åt 

från äldre och yngre personer. Detta var något vi var medvetna om vid valet av att inrikta oss 

på en yngre målgrupp. Vi ansåg trots detta att unga studenter som målgrupp vara av störst 

intresse då dessa är de framtida konsumenterna och antas ha en grundlig kännedom om 

begreppet CSR. Könsfördelningen av deltagarna var jämt fördelad, då uppfattning baserat på 

kön inte var studiens syfte. Förfrågningarna om att delta i undersökningen skedde via digital 

kontakt till ett flertal personer, där alla uppnådde studiens urvalskriterier. 

 

Philip Morris som undersökningsobjekt valdes för att de är en av de marknadsledande 

aktörerna i Sverige (PMI Sweden, 2014). Marlboro och L&M är deras två främsta 

cigarettmärken, vilka även är välkända bland konsumenter. Utöver detta har även Philip 

Morris ett utvecklat och gediget CSR-arbete (Fooks et al., 2013; Yang & Malone, 2008) och 

är av den anledningen högst relevanta för studiens syfte. I samband med valet av företag 
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riktades även en del kritik i media mot just Philip Morris som därmed gjorde dem till ett 

nutida och aktuellt företag att studera. 

 

3.4 Operationalisering av teorin 
Den institutionella teorin förklarar anledningen till varför organisationer integrerar ett CSR-

arbete i sin verksamhet. CSR är ett resultat utav de externa påtryckningarna som riktas mot 

dagens verksamma marknadsaktörer och ett tillvägagångssätt till att vinna legitimitet. 

Legitimitetsteorin beskriver sedan innebörden av legitimitet och dess olika begreppsklasser, 

vilka ligger till grund för att undersöka studiens syfte.  

 

Eftersom den pragmatiska legitimiteten baseras på intressenters självintresse kommer 

intervjuerna behandla frågor som lyfter fram huruvida PMI CSR- aktiviteter upplevs gynna 

konsumenterna specifika intressen och behov. Vad gäller den moraliska legitimiteten, som till 

stor del speglar frågeställningens dilemma, ställs frågor som syftar till att fånga konsumenters 

intryck av huruvida Philip Morris CSR-arbete allmänt är moraliskt rätt- med tanke på den 

verksamhet de opererar inom. Överlag ser dessa två legitimitetskategorier till självintresse och 

egen vinning samt moraliska aspekter och socialt accepterade värderingar. 

 

Likaså kommer teoriavsnittet som behandlade tobaksindustrin och dess CSR-arbete att 

komma till användning. Genom att analysera det empiriska resultatet med hänsyn tagen till de 

nämnda begränsningarna möjliggörs en diskussion kring de upplevda effekterna av sådana 

begränsningar. Genom att jämföra Philip Morris CSR-arbete med begränsningarna enligt 

teorin och därefter ställa frågor baserat på den jämförelsen, kan tolkningar göras huruvida 

Philip Morris handlingar uppfattas trovärdiga eller inte. 

 

3.5 Dataanalys 
För att minimera risken av förvrängning likväl bortfall av respondenternas svar spelades alla 

tre fokusgrupper och de två djupintervjuerna in. Alla av godkännande från samtliga 

respondenter. Det inspelade materialet möjliggjorde att vid senare tillfällen åter igen lyssna 

till de olika samtalen. Genom att vid flertal tillfällen gå igenom det inspelade materialet och 

samtidigt anteckna viktiga noteringar möjliggjorde och underlättade de jämförelsen av svaren. 

Likheter, skillnader och mönster kartlades och svaren blev sedan föremål för 
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meningskoncentrering. Intervjupersonernas yttranden koncentrerades till kortare 

formuleringar med utgångspunkt i huvudinnebörden av åsikterna (Kvale, Brinkmann & 

Torhell, 2009). Svaren som erhölls har därefter tolkats utifrån den teori som ligger till grund 

för de utarbetade frågorna och till studien i sin helhet. 

 

3.6 Studiens kvalité 

3.6.1 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är två definitioner som båda skildrar kvalitén av en vetenskaplig 

forskning. För att uppnå hög kvalité innefattar det att undersöka relevant information inom 

forskningsområdet samt att det görs på ett tillförlitligt sätt (Patel, 2011). 

 

Validitet handlar om undersökarens förmåga att analysera de teorier som tillämpas inom det 

avgränsade forskningsområdet samt tolka det fastställda resultatet. Validiteten visar på till 

vilken grad läsaren kan följa studiens logik (Kvale, 1997). För att öka validiteten utformades 

studiens intervjuguide efter det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna 

undersökning. De utarbetade frågorna testades även före användning för att säkerställa att de 

sökte de gav de svar som var avsett.  

 

Reliabilitet i en kvalitativ forskning är beroende av den inre logiken och beskaffenheten vilket 

kan uppnås genom att ställa ett flertal likartade frågor vid intervjuer och därefter undersöka 

resultatet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). För att öka reliabiliteten i denna studie 

ställdes samma frågor till samtliga fokusgruppsintervjuer och djupintervjuerna, utifrån en i 

förväg genomtänkt och konstruerad intervjuguide. På så sätt har respondenterna möjlighet att 

diskutera kring ämnet under lika förutsättningar (Kvale, 1997). Eftersom intervjuguiden är 

semistrukturerad kan det dock förekomma skillnader i exempelvis följdordningen på frågorna. 

 

En nackdel som tas upp av Bryman och Nilsson (2011) är intervjuareffekten där han menar att 

moderatorn samt informationen som ges kan påverka respondenten i deras svar. Eftersom 

flera av respondenterna inte varit insatta i Philip Morris CSR-arbete tillhandahölls viss 

information inför intervjuerna, vilket framlades objektivt för att inte påverka respondenterna. 

Ledande frågor samt akademiska termer är ytterligare exempel som kan skapa missförstånd 

och ha inverkan på respondenten (Bryman & Nilsson, 2011). Detta har tagits i beaktning i 
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form av att teoretiska termer omvandlades till vardagligt språk när frågorna utformades. 

Frågorna testades sedan i förväg för att förvisa oss om att de inte skulle misstolkas.  

 

Problem som kan uppstå vid genomförandet av fokusgrupper är att grupptryck och osäkerhet 

kan påverka respondenternas svar och därav dess trovärdighet, något som är upp till 

respektive forskare att bedöma. Även social acceptans kan påverka gruppen således att svaren 

blir i enlighet med vad som är socialt accepterat. En annan riskfaktor är personer med starka 

åsikter som försöker övertyga resterande till samtycke (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). 

Av denna anledning skapades relativt små grupper för att om möjligt underminera risken för 

grupptryck och liknande påtryckningar. Likaså har även gruppatmosfären och dess dynamik 

tagits i beaktning inför analysen. Fokusgrupperna genomfördes vid en utav Uppsala 

universitets byggnader, Ekonomikum, som är en trygg miljö för de medverkande. En trygg 

och igenkänd miljö har en positiv inverkan på respondenterna och bidrar till att stärka 

kvalitéten av studien (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). 

 

De medverkande var alla anonyma eftersom studiens ämne har uppfattats som känsligt då 

individers inställning till en kontroversiell industri komma att skildras. Eftersom diskretion är 

ett krav (Holme, Solvang & Nilsson, 1997) är det därmed av betydelse att se till. 

Anonymiteten var emellertid även ett strategiskt val baserat på att det troligtvis resulterade i 

en mer djupgående diskussion mellan deltagarna. En förstärkning av denna effekt antogs bli 

uppnådd genom att fokusgrupperna centreras till endast rökare eller icke-rökare. Detta 

eftersom att de medverkade uttalade sig utifrån samma förhållande och därmed kunde känna 

sig tryggare i sina åsikter. Av den anledningen var det därmed intressant att se till huruvida 

diskussionen skilde sig i den tredje fokusgruppen, då det var blandade deltagare.  

 

4 Empiriska resultat 

I detta kapitel kommer studiens empiriska resultat att framställas. Inledningsvis ges en kort 

presentation om Philip Morris CSR-arbete. Därefter skildras resultaten från undersökningens 

tre fokusgrupper följt av de två kompletterande djupintervjuerna. Avslutningsvis ges en kort 

sammanfattning av undersökningens resultat.  
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4.1 Philip Morris International CSR-engagemang 
Philip Morris International (PMI) är både världsledande och bland en av de främsta 

tobaksföretaget i Sverige. Deras främsta cigarettmärken är Marlboro- världens mest sålda 

cigarettmärke- och L&M- världens tredje mest sålda. PMI strävar efter att ge hög kvalitet och 

innovativa produkter till vuxna rökare, generera hög avkastning till aktieägarna, reducera de 

skador som orsakas utav rökning och samtidigt bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och 

med integritet. Ett utav PMIs främsta mål är att vara ett socialt ansvarstagande företag, båden 

på en lokal och global nivå (PMI: How We Operate, 2013). 

 

PMI donerar över $30 miljoner årligen till olika välgörenhetsorganisationer. Dessa donationer 

inriktar sig till de mest kritiska problemen som existerar i de länder som PMI är verksamma 

inom, vilka är hunger & extrem fattigdom, utbildning, landsbygdens levnadsvillkor, inhemskt 

våld samt katastrofhjälp. De har upprättat en avdelning för att hantera allt välgörenhetsarbete, 

varvid de både väljer och hanterar alla samarbeten själva- i direkt kontakt med lokala non- 

govermental organisation (NGO). På så vis kan de följa arbetet med tiden och kontrollera vart 

pengarna hamnar. PMI filantropiska engagemang bedrivs enligt dem som en verksamhet- 

praktiskt och effektivt (PMI: Charitable Giving, 2013). 

 

Utöver donationer jobbar företaget i riktlinjer med Harm Reduction programs. Syftet är att 

minska de skador som orsakas utav rökning och tobak eftersom de är medvetna om 

produktens negativa effekter. Den skadereduktion PMI strävar efter ter sig på två sätt. En är 

att genom forskning utveckla nya tobaksprodukter som kommer minska risken för 

tobaksrelaterade sjukdomar. Den andra är genom deras stöd för reglering, baserad på 

principen om skademinskning (PMI Harm Reduction, 2013).  

 

PMI jobbar även för att motverka och bekämpa svarthandel och smuggling av cigaretter. De 

samarbetar med tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande organ och återförsäljare runt om i 

världen för att säkerställa att deras varumärken skyddas och att konsumenterna får den äkta 

varan som de förväntar sig. De stöder strikta regler, inklusive spårning, bokföringskrav, 

märkning samt strikta licenssystem när så är lämpligt (PMI: Illicit Trade, 2013).  

 

Utöver det tidigare nämnda bedriver PMI även sin verksamhet utefter ett hållbarhetsarbete. 

De inriktar sig på sex områden varvid de upprättat mätbara mål för varje inriktning. Dessa 

områden är miljöprestation, klimatprestanda, klimatförändringar, god jordbrukssed, jordbruks 
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arbetsrätt, lantliga samhällen och säkerhet på arbetsplatsen. Utöver att PMI bedriver deras 

verksamhet i strikt överensstämmelse med lagar och regler, bedriver de även globala program 

för att bl.a. minska vattenförbrukning och avfallsproduktion. Samtidigt strävar de efter att öka 

frekvensen för återanvändning och återvinning samt minska energiförbrukningen och 

koldioxidutsläpp, genom verksamhetens hela värdekedja (PMI Sustainability, 2013).  

 

4.2 Fokusgrupp 1- Rökare 
Första fokusgruppen, som helt bestod utav rökare, hade en mycket samstämmig syn på 

tobaksindustrin och PMI överlag. De hävdade att det var en mycket smutsig och oetisk 

bransch, varvid en av respondenten framlägger att denne inte står för företagets verksamhet. 

Respondenterna är ambivalenta gentemot industrin eftersom den medför stora negativa 

hälsoeffekter. Samtidigt gynnas de likväl utav företagets existens eftersom de själva 

efterfrågar produkten. Överlag hade det medverkande en relativt negativ bild till industrin och 

PMI, något som emellertid ter sig finnas mot stora företag överlag inom olika branscher. 

Huruvida PMIs CSR-arbete var känt för de medverkande svarade tre utav dem att de inte 

kände till det sedan tidigare. De antog dock att ett företag av storleken som PMI är 

engagerade i CSR- aktiviteter. Den fjärde personen däremot hade kännedom om att PMI utför 

ett CSR-arbete, en kunskap som för denne var ny och dessutom ytlig då personen i fråga inte 

kunde redogöra för vad exakt deras CSR-engagemang innebar. Skulle PMI vara mer tydliga i 

sin kommunikation med CSR-arbetet trodde gruppen att icke-rökare skulle bli provocerade 

och överlag skulle de ge ett intryck av att PMI försöker framställa sig som ett helgon. 

 

Ingen utav de medverkade ansåg sig gynnas något personligen av att PMI bedrev ett CSR-

arbete. Respondenterna ansåg inte att konsumenter som grupp var den målgrupp som CSR-

aktiviteterna riktades mot. Svenska konsumenter befinner sig inte på den sidan av orättvisan. 

Företagets CSR-aktivitet påverkade inte heller respondenternas val av cigarettpaket vid 

köptillfället. En person övervägde dock möjligheten av att påverkas vid köp utifrån en CSR- 

aktivitet. Om Philip Morris skulle haft ett tydligt och uttalat mål att skänka en delsumma av 

ett cigarettpaket oavkortat till ett specifikt ändamål, skapas möjligheten för individer att få 

något i utbyte av företagets CSR-arbete. Enligt denna person var detta ett enkelt sätt att 

engagera konsumenter eftersom de skapar en känsla av att de gör nytta och bidrar till något 

bättre. 
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Respondenterna uttryckte sig mycket lika gällande PMIs syfte av att bedriva ett CSR-arbete. 

De påstod att det har blivit ett krav från samhället, varvid speciellt större företag måste införa 

ett CSR-arbete till dess verksamhet. Utifrån dessa krav är CSR-aktiviteter därmed en 

investering för företagen, eftersom det ligger i deras intresse att leva upp till samhällets 

förväntningar. Likaså ansåg respondenterna att CSR-engagemang var ett sätt att dra 

uppmärksamhet från negativa aspekter tillhörande företagets verksamhet. Fortsättningsvis var 

det eniga om att det är lika rätt utav PMI att arbeta med CSR- som vilket företag som helst. 

Däremot höll ingen med om att det kändes genuint eftersom de ses som ett måste. 

 

Huruvida respondenterna ansåg att PMI kan anses och uppfattas som ansvarstagande aktörer 

rådde det tvivelaktigheter kring. Genom att bortse från både företagsnamnet samt produkten 

och bara se till CSR-arbetet i sig, hävdade de att PMI är ansvarstagande. När respondenterna 

såg till hela företagsverksamheten och det faktum att det producerar cigaretter, menade 

respondenterna att situationen är mycket motsägelsefull och att produkten överskuggar CSR-

engagemanget. Samtidigt uttryckte de även att eftersom det finns och förmodligen alltid 

kommer finnas en efterfrågan av cigaretter, är det lika bra att PMI gör det bästa av 

situationen. En utav de medverkade uttryckte även starka åsikter vad gäller PMIs 

marknadsföring- med hänvisning till utlandet- något denne hävdade är högst opassande och 

oetiskt. För att agera som ansvarstagande tobaksföretag bör de inte försöka locka nya rökare. 

De tänkta positiva effekterna av CSR-engagemanget väger därmed inte upp för de negativa 

effekterna av att marknadsföra sig mot potentiella nya kunder. ”Det är egentligen helt fel att 

de tjänar pengar på att de dödar folk”. 

 

Huruvida de medverkade ansåg att de kunde personifiera sig med PMI var tvetydigt. Första 

spontana reaktionen var nej, varvid diskussionen avslutades med att samtliga svarade ja på 

frågan. Sammantaget resonerade de om att olika märken symboliserar olika typer av personer 

och situationer, där somliga märken var helt otänkbara att byta till. 

 

Att PMI skänker miljontals kronor för att förbättra levnadsvillkoren på de landsbygder som de 

själva ödelägg genom odlingar och produktion, var alla eniga om att det borde vara självklart. 

Ansvaret till förbättringar ligger på de som spolierar eftersom ingen annan kommer att ta det 

ansvaret. Här återkom resonemanget om att göra det bästa av situationen. ”Självklart hade det 

varit bättre i detta avseende att företaget inte existerade, men det är inte den verklighet vi 

lever i”.  
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Vid uppfattningen om donationer till välgörenhet är rätt tillvägagångsätt, skapades en 

diskussion kring ändamålet för donationen. Att ge pengar till cancerforskning ansåg somliga 

vara totalt motsägelsefullt. Att utföra CSR-aktiviteter som motverkar företagets business eller 

rikta CSR-aktiviteter mot de problem som skapas som följd av deras verksamhet är oärligt, ett 

resonemang som dock inte fick helt medhåll. Somliga ansåg att företaget bör ta ansvar för de 

negativa effekter som deras produkter sprider, syftat till hälsoproblemen. Båda resonemangen 

fick emellertid medhåll från samtliga respondenter och under samtalets gång kunde även 

samma person säga emot sig själv. De hade svårt att helt ta ställning. Oavsett ansåg ingen utav 

respondenterna att ändamålet hade någon avgörande roll vad gäller om det är fel av 

organisationer att ta emot pengar från PMI. ”Pengar är pengar och kommer i alla avseenden 

göra gott, även om det ses som smutsiga”. Däremot skulle det vara en annan sak att samarbeta 

med PMI eftersom det kan gynna tobaksföretaget och industrin.  

 

4.3 Fokusgrupp 2- Rökare och icke-rökare 
Den andra fokusgruppen bestod utav två icke-rökare samt två rökare. Icke-rökarna hade 

varken någon speciell uppfattning eller inställning gentemot industrin eller PMI eftersom de 

hade begränsad kunskap inom de två områdena. En av icke-rökarna uttryckte däremot att ”det 

är hemskt att företag tjänar pengar på att folk dör”. Rökarna ansåg att det är skevt att 

marknadsföra sig inom tobaksindustrin. De hävdar samtidigt att PMI upplevs som det 

tobaksföretag som marknadsför sig mest frekvent, i form av att bl.a. befinna sig på 

nattklubbar. De ansåg emellertid att så länge det finns en efterfrågan kommer även industrin 

att fortleva. Ingen av respondenterna var dock medvetna om att PMI hade ett CSR-arbete och 

var därmed ovetandes om vilka åtaganden de innebar. Om PMI tydligare skulle kommunicera 

ut sitt CSR-arbete ansåg icke-rökarna skulle öka kännedomen kring arbetet, framstå som mer 

trovärdigt och leda till att fler självmant skulle söka mer information. Rökarna däremot trodde 

snarare att mer kommunikation av PMIs CSR-åtaganden skulle sticka i folks ögon. Det skulle 

uppfattas som motsägelsefullt att företaget försöker framhäva goda gärningar när deras 

produkt medför flera negativa aspekter. Att PMI inte skyltar med sitt CSR-arbete menar en 

respondent framställer det som mer genuint.  

 

Ingen av respondenterna ansåg sig gynnas utav att PMI utövar CSR-aktiviteter, rökarna 

menade att det inte påverkade dem vid köp av cigaretter. Det bakomliggande syftet av PMIs 
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CSR-arbete trodde icke-rökarna låg till att skapa en bättre bild av företaget, vilket rökarna 

höll med om, när de ansåg att företaget vill skapa goodwill. Samtidigt ansåg de även det vara 

taktiskt utav PMI att sträva mot att minimera hälsoriskerna kring rökning. Framsteg inom 

detta område skulle i längden även gynna PMI som företag och inte bara konsumenterna. Att 

PMI arbetar med CSR ansåg respondenterna var rätt, eftersom det är bra att försöka hjälpa 

dem som behöver det. Däremot höll det inte med om att det var genuint. Respondenterna 

uttryckte att det är få saker som känns genuint beträffande stora företag. Dessutom är CSR 

något PMI måste införliva för att undgå negativa konsekvenser och för att det kommit att bli 

ett standardförfarande.  

 

Hur respondenterna ställde sig till frågan om PMI var ansvarstagande var inte tydligt. Överlag 

ansåg respondenterna att det är svårt att uttala sig om huruvida ett företag är ansvarstagande 

när de är verksamma inom tobaksindustrin. En av rökarna hade känslan av att det alltid finns 

en baktanke med goda gärningar eftersom det i slutändan ändå alltid vill maximera 

försäljningen av cigaretter. Det var även tvivelaktigt om gruppen hade förtroende för PMI 

eftersom det förelåg skepticism om vad som faktiskt görs och vilka effekter det får. En av 

respondenterna ansåg emellertid att PMI upplevs någorlunda transparenta eftersom de inte 

försöker underminera de negativa hälsoeffekterna av produkten, vilket gör dem mer 

trovärdiga och skapar en mer genuin känsla.    

 

Varken rökarna eller icke-rökarna kunde personifiera sig med PMI. Trotts att de ansåg att 

PMIs värderingar gick att ställa sig bakom, ville ingen ställa sig bakom tillverkning och 

försäljning av cigaretter. Inte ens rökarna. Generellt fanns även uppfattningen om att företags 

olika värderingar är fina till ytan men ofta tomma till innehåll. Rökarna medgav ändock att de 

inte byter cigarettmärke utan ogrundad anledning. 

 

Att PMI stödjer jordbruks- och landsbygdsutvecklingen ansåg en utav rökarna var skevt 

eftersom det är motsägelsefullt. Diskussionen slutade emellertid med att de ansåg det rimligt 

att PMI försöker ta hand om sina leverantörer och anställda. De kan framgå som om de 

hjälper varandra och blir en win- win situation. De bidrar trots allt till möjligheter för 

lokalbefolkningen att försörja sig genom att PMI bedriver sin verksamhet där.  

 

Att ta ansvar genom att skänka pengar ansågs även som ett av flera bra tillvägagångsätt. Det 

är fina gedigna ändamål, t.ex. katastrofhjälp och utbildning, och pengarna är sannerligen 
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behövda inom dessa områden. Dock anser en utav rökarna att trots detta uppfattas det mer 

rimligt om sådan hjälp skulle riktats mot problem som är direkt kopplat till rökning, t.ex. 

cancerforskning. På så sätt tar de ansvar för sina produkter och de problem som de skapar, så 

gott de kan. Icke-rökarna höll till viss del med om detta resonemang men kommenterade 

samtidigt på den dubbelmoral som uppstår om PMI skänker pengar till cancerforskning eller 

liknande. Till den grad att det blev skrattretande. Ingen utav dessa åsikter hade emellertid 

någon inverkan när välgörenhetsorganisationer tar emot pengar från PMI. Det spelar ingen 

roll vart pengarna kommer ifrån. Det är dessutom alla gånger bättre att pengarna skänks bort 

till ett gott ändamål snarare än att de går till aktieägarna. 

 

Sammantaget ansåg inte de intervjuade att deras åsikter om PMI förändrades efter vetskapen 

om företagets CSR-arbete. Alla stora företag bör ta någon form av ansvar, det är så det är. 

 

4.4 Fokusgrupp 3- Icke-rökare 
Tredje fokusgruppen bestod enbart av icke-rökare och ingen var speciellt insatt i 

tobaksindustrin. De uttryckte att de inte hade något emot individers val av att röka och 

menade på att industrin troligen alltid kommer finnas så länge folk efterfrågar produkten. 

Eftersom de valt att avstå från att konsumera produkten hade samtliga bortsett från industrin 

och dess verksamhet i sin helhet. Respondenterna ansåg att industrin överlag upplevdes 

omoralisk och kontroversiell. De diskuterade den negativa inverkan industrin medför mot 

unga individer och samtliga var glada över de regleringar som finns i Sverige. 

 

Det medverkande kände inte till PMI sedan tidigare och därmed var även deras CSR-arbete 

okänt för dem. Det antog att företaget engagerade sig i någon typ av socialt ansvar och 

menade på att alla smutsiga industrier måste göra det. Ingen av det medverkade ansåg att 

han/hon som individ direkt gynnas av att företaget jobbar med CSR. Dock resonerade en av 

respondenterna att PMI är ett stor vinstdrivande företag och kan därmed gynna samhället i 

stort, från ett ekonomiskt perspektiv. De utryckte att företaget troligen arbetar med CSR i 

syfte att se bra ut. Därmed ansåg ingen att det uppfattades som genuint, snarare 

motsägelsefullt med åtanke på deras produkt. Det bedömde dock att det är bättre att PMI utför 

ett CSR–arbete än att de inte gör det. Först uttryckte det medverkande att det kändes mer 

genuint om CSR-arbetet hänförde sig till ändamål som inte är relaterade till produktens 

negativa aspekter. Denna diskussion avslutades dock med att respondenterna var splittrade 
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och menade att CSR-arbeten borde riktas mot både problem direkt orsakade av produkten 

samt även andra ändamål. Om PMI skulle kommunicera ut sitt CSR-arbete med en högre 

frekvens skulle det enligt respondenterna öka folks medvetenhet kring de olika arbetena 

samtidigt som det skulle bli mindre genuint och trovärdigt. 

 

Respondenterna antydde att de värderingar som PMI har, går emot vad de producerar. En av 

de medverkande uttryckte att ”det bästa vore om det la ner sin verksamhet”. Dock var alla 

eniga om att eftersom det finns en efterfrågan kommer det parallellt även finnas en marknad 

och därmed är det till det positiva att PMI försöker göra det bästa av situationen. 

Respondenterna kunde inte svara på om företaget är ansvarstagande aktörer då detta förhåller 

sig till hur andra företag i branschen arbetar, något respondenterna inte hade några kunskaper 

om. Ingen i gruppen kunde personifiera sig med PMI eftersom de inte kan ställa sig bakom 

industrin. Huruvida respondenterna känner förtroende för företaget råder de tvivelaktigheter 

om. De förmodade att PMI producerar kvalitativa produkter, men huruvida de följer upp och 

utför sina CSR-arbeten upplevde de som osäkert och kunde därmed inte avgöra dess 

trovärdighet.  

 

Om det är rätt tillvägagångsätt av PMI att donera pengar var de medverkande mycket 

splittrade kring. Alla var emellertid eniga om att det alltid är bra att hjälpa dem som behöver 

det. Att PMI skänker miljontals kronor för att förbättra levnadsvillkoren på de landsbygder 

där de är verksamma menade samtliga respondenter var bra. Att som organisation ta emot 

pengar från PMI ansåg respondenterna var självklart då det inte kan tacka nej till pengar - 

hjälp är alltid välkommen. En av de medverkande var dock mer skeptisk och menade att de 

kunde ge negativa associationer till den mottagande organisationen. Alla var dock överens 

över att det känns märkligt om PMI skulle skänka pengar till cancerforskning. Det skapar en 

gråzon. 

 

Respondenternas sammantagna uppfattning om PMI, efter att det fått reda på att de arbetar 

med CSR förändrades inte. Det medverkande utgick från att aktören borde göra det och 

inställningen förblev därmed den samma. 
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4.5 Djupintervju- Rökare 
Respondenten som deltagit i intervjun är rökare och har rökt i ca 8 års tid. Inställningen till 

tobaksindustrin var neutral, dels för att industrin enligt dennes uppfattning alltid har funnits 

och togs till viss del förgivet. Den medverkande uttryckte att det är bra att tobaksindustrin har 

restriktioner som t.ex. 18- årsgräns samt att det inte får ha kontaktsökande marknadsföring i 

Sverige. Däremot finns det många samhällsproblem varav rökning är en i mängden och enligt 

respondenten är rökning ett val som är upp till var och en.  

 

PMI var det enda tobaksföretaget som svarspersonen känner till eftersom de är väl etablerade 

och ofta syns till på klubbar. Respondenten kände inte till att företaget arbetar med CSR, men 

förutsatte att det tar ett socialt ansvar för att se bra ut. Eftersom rökning är ohälsosamt anser 

respondenten att PMI måste kämpa extra hårt och åtar sig därmed CSR som ett sätt att uppnå 

positiv marknadsföring. Om PMI däremot hade kommunicerat ut sina åtaganden tydligare 

trodde svarspersonen att det förmodligen hade uppfattats som marknadsföring till att locka 

kunder och därigenom resulterat i en samhällsdebatt. Respondenten ansåg sig inte gynnas av 

att PMI utför ett CSR-arbete. Denne tyckte även att det känns motsägelsefull att utifrån ett 

CSR-arbete ge sken utav att vara goda aktörer och menar att det känns som att det främst är 

för att förleda kunder. 

 

Respondenten menar att vissa branscher känns mer legitima i sitt arbete med CSR och ansåg 

att köp av t.ex. en tröja för gott ändamål hos H&M känns mer rimligt än att köpa cigaretter i 

välgörenhetssyfte. Respondenten kunde inte klargöra huruvida PMI var trovärdiga i sitt 

genomförande av CSR-arbeten. Denne hade för lite kunskap för att göra ett sådant uttalande, 

men grundade en vag uppfattning på att företaget funnits länge och är väl upprättat, därmed 

fanns ett förtroende till att de utför ett rättfärdigt CSR-arbete. Den intervjuade hade även 

intrycket av att PMI är ansvarstagande och utgår ifrån att de följer de lagar och regler som 

finns. Vad gäller PMI värderingar ansåg denne kunna ställa sig bakom grundvärderingarna, 

däremot ville respondenten inte uttrycka sig personifierad med företaget. Märket på 

cigarettpaket var dock av stor betydelse och den medverkande skulle inte kunna tänka sig byta 

eftersom olika märken representerar olika koncept, känslor och statusar.  

 

Enligt respondent är det både rätt och bra av PMI att utföra CSR-arbeten eftersom de är ett 

stort etablerat företag, att de tillverkar cigaretter har ingen betydelse. Den intervjuade visar 

emellertid på en allmän skepticism mot välgörenhet överlag och kan därav inte hävda att 
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företagets arbete känns genuint. Att PMI skänker pengar till välgörenhetsorganisationer ansåg 

respondenten var godtagbart, så länge pengarna faktiskt kom fram. Därmed är det av vikt att 

följa upp arbetet. Att skänka pengar till ändamål som är kopplade till de konsekvenser 

produkten medför anser respondent vara väsentligt eftersom denne själv är rökare. Likaså 

anser respondenten att det är självklart att välgörenhetsorganisationer tar emot pengar av PMI, 

det ger absolut inte ett dåligt rykte eftersom PMI är ett välkänt företag. 

 

Sammantaget menade respondent att det är bra att PMI jobbar med CSR, men att arbetet inte 

är känt bland konsumenter. Det förändrar dock inte uppfattningen av företaget. 

 

4.6 Djupintervju- Icke-rökare 
Respondenten som deltog i denna intervju är en icke-rökare. Inställningen till industrin var 

klart negativ eftersom respondenten inte konsumerade cigaretter och kunde därav inte 

motivera industrins existens. Däremot fanns det förståelse för att andra är beroende utav 

industrin och dess produkter. PMI som företag hade respondenten ingen specifik åsikt om 

eftersom denne inte besatt några detaljkunskaper gällande industrin. Inte heller var PMIs 

CSR-arbete känt för den intervjuade, däremot kunde denne föreställa sig att sådant arbete 

fanns. Att kommunicera CSR-arbetet mer ansåg respondenten förmodligen skulle gynna PMI, 

inte genom att de skulle påverka respondenten i fråga utan snarare genom att det kan stärka 

PMI relation med deras konsumenter. Enligt dennes åsikt blir det inte mindre trovärdigt bara 

för att kommunikationen tydliggörs.  

 

Den intervjuade ansåg sig inte personligen gynnas något utav att PMI arbetar med CSR, 

eftersom de aktiviteter som genomförs ämnar hjälpa en annan målgrupp. CSR-arbete är inte 

ett tillräckligt hållbart argument för att börja konsumera deras produkt. En stark skepticism 

riktades dock mot PMI syfte med deras CSR-arbete. Denne ansåg att CSR endast var 

strategiskt förankrat i företaget, för att därigenom kunna försvara sin existens genom att visa 

på allt de goda de gör för samhället. Trots misstankarna vad gäller syftet ansåg den 

intervjuade ändå att PMI absolut ska arbeta med CSR. Däremot kunde inte respondenten 

hävda att deras CSR-arbete upplevdes genuint så länge det sätts i likhet med företaget och 

produkten. Den intervjuade kunde dock föreställa sig att PMI har ett omfattande och gediget 

CSR-arbete och gör ett fantastiskt jobb just för att kompensera för de brister deras verksamhet 

i övrigt representerar. Däremot ansåg denne inte att ett utförligt och framstående CSR-arbete 
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var likvärdigt med att PMI kan anses som ansvarstagande aktörer. Först när PMI väljer att 

sluta producera och sälja den produkt som för samhället är skadlig tar det ett verkligt 

samhällsansvar. En sådan handling hade varit moraliskt försvarbar och korrekt, i nuläget 

uppfattades det hela istället som syniskt. 

 

Respondenten kunde vidare inte respondenten personifiera sig med PMI trots att företagets 

värderingar i sig är sådana som respondenten kunde ställa sig bakom. Problemet låg i att 

värderingarna är knutna till företaget och tobaksindustrin, det var inte på grund av 

värderingarna i sig. 

 

Att PMI skänker pengar till landsbygderna ansåg respondenten tyda på dubbelmoral, det är 

trots allt på grund av PMI existens som flera av problemen uppstår. Att skänka pengar överlag 

till välgörenheter uppfattades endast falskt och pretentiöst. Däremot ansåg respondenten att 

det var rätt strategi sett utifrån PMI för att försöka skapa goodwill och rättfärdiga sin existens. 

Att som organisation ta emot pengar från PMI uppfattade inte den intervjuade som något 

negativt, då pengarna är behövda. Det kommer dessutom inte påverka utvecklingen av 

industrin genom att välgörenhetsorganisationer avböjer donationer. 

 

Sammantaget förändrades inte synen på företaget med kunskapen om deras CSR-arbete. Som 

negativt inställd till industrin ställde sig den intervjuade överlag mycket skeptisk till syftet 

men hävdar ändå att det är bra att PMI arbetar med CSR. 

 

4.7 Sammanfattning av empirin 
Sammanfattningsvis skildras det ur empirin att respondenternas inställning till industrin och 

PMI överlag är negativ. Utifrån djupintervjuerna syntes det dock tydligare skillnader mellan 

rökaren och icke-rökaren. Rökaren var neutralt inställd och icke-rökaren var starkt negativ. 

Denna skillnad framgick inte i samma utsträckning baserat på fokusgrupperna då alla var 

delvis negativa. Dock var det rökarna som tydligast belyste sin negativa inställning. Endast en 

av respondenterna- en rökare- hade kännedom om PMIs CSR-arbete, dock förutsatte och 

antog alla de övriga respondenter att sådant arbete existerade. De flesta ansåg att det idag är 

ett krav från samhället och att PMI gör det för att se bra ut, skapa goodwill och dra fokus från 

de negativa aspekterna. 
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Ingen av respondenterna ansåg att de gynnades något personligen av PMIs CSR-arbete. Ett 

entydigt svar från samtliga var även att de inte ville ställa sig bakom industrin eller PMI som 

företag. Trots att PMI värderingar delvis uppfattades fina på ytan upplevdes de samtidigt 

motsägelsefulla och i vissa fall tomma. Ingen av icke-rökarna kunde personifiera sig med 

PMI. Vad gäller rökarna emellertid var de alla eniga om att val av cigarettmärke var av stor 

betydelse. Vissa ansåg därmed att de kunde personifiera sig medan andra ansåg att 

personifiera sig var ett för starkt uttryck. Huruvida PMI är ansvarstagande hade 

fokusgrupperna svårt att avgöra, däremot visade de två djupintervjuerna på åsiktsskillnader. 

Rökaren hade intrycket att de var ansvarstagande och icke-rökaren ansåg att de inte var 

ansvarstagande.  

 

Det rådde viss skepticism bland fokusgrupperna vad gäller om de trodde att PMI faktiskt utför 

det CSR-arbete som de hävdar att de gör. Dock belyste båda deltagarna i djupintervjuerna en 

tydlig åsikt om att de trodde PMI utförde ett bra CRS- arbete. Trots viss skepticism ansåg 

dock alla att det var bra att de hade ett CSR-arbete, bättre än att inte ha. Däremot var det 

ingen som ansåg det vara genuint. Att de tar ansvar för de skador de medför på odlingar och 

landsbygder var både motsägelsefullt samtidigt som de var självklart och rimligt. Att donera 

pengar var överlag accepterat av respondenterna men vilka ändamål donationerna skulle avse 

diskuterades grundligt och inget tydligt svar fastställdes. Majoriteten höll med om att det var 

fullt accepterat att ta emot donationer från PMI eftersom hjälpen är behövd. Rökarna ansåg 

överlag att mer kommunikation utav CSR-arbetet förmodligen skulle uppfattas som 

provocerande, speciellt ur en icke-rökares perspektiv. Icke-rökarna poängterade däremot att 

det skulle öka kännedomen vilket kunde påverka trovärdigheten åt båda håll. Sammantaget 

hade ingen fått en förändrad syn av PMI efter kännedomen om CSR-arbetet. 
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Tabell 1: Sammanfattning av empirin 

 

5 Analys 

I detta kapitel kommer en analys av studiens empiriska resultat att framföras och grundar sig 

i den tidigare presenterade teoretiska referensramen. Först presenteras en analys av CSR i 

relation till tobaksindustrin för att vidare följas upp av den pragmatiska legitimiteten följt av 

den moraliska legitimiteten. 

 

5.1 CSR i relation till tobaksindustrin 
Baserat på det empiriska materialet avgav samtliga respondenter yttre krav och förväntningar 

som en orsaksfaktor till att PMI upprättar ett CSR-arbete. Ett hävdande som även går i linje 

med den neoinstitutionella teorin (Meyer & Rowan, 1977). Likaså tydliggör det empiriska 

resultatet, med stöd utifrån Carrolls CSR- pyramid (2004), att PMI åtar sig samhällsansvar. 

Sett till pyramidens fyra olika aspekter i relation till de åtaganden som PMI utger sig för att 

göra, går det att hävda att PMIs CSR-arbete verkar inom alla olika nivåer. PMI producerar 

efterfrågade och konkurrenskraftiga produkter, något även flera av respondenterna belyser, 

vilket är ett av de främsta incitamenten inom ekonomisk ansvar (Sundaram & Inkpen, 2004). 

Frågor Rökare (7 st) Icke-rökare (7 st) 

Inställning till industrin och PMI Neutral- delvis negativ Delvis negativ- starkt negativ 

Kännedom om PMIs CSR? Endast 1 av 7 hade kännedom Ingen 

Personligen gynnas? Ingen Ingen 

Syfte Goodwill- Krav-Vända fokus Goodwill- Krav- Vända fokus 

Ansvarstagande aktörer? Tveksamt Tveksamt 

Personifiera sig med PMI? Ja och nej- märket är viktigt Nej 

Rätt av PMI att utföra CSR? Ja Ja 

Genuint? Nej Nej 

Ta emot pengar från PMI? Accepterat- hjälp behövs Accepterat- hjälp behövs 

Donationer till landsbygderna Motsägelsefullt- men självklart Motsägelsefullt- men rimligt 

Ändamål för donationer? Riktat till & från verksamheten Riktat till & från verksamheten 

Förändrad åsikt om PMI? Nej Nej 
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PMI följer även det lagar och regleringar som är upprättade (PMI Sustainability, 2013) och tar 

därmed ett legalt ansvar (Carroll, 1991). Genom olika programsatsningar och forskning går 

det även att påstå att företaget tar ett etiskt ansvar. Engagemanget inom dessa områden är inte 

lagliga förpliktelser men är betydelsefulla för att påvisa ett rättfärdigt beteende (Maignan & 

Ferrell, 2000). Vad som går att påvisa utifrån teorin behöver emellertid inte överensstämma 

med vad konsumenterna anser. Då det etiska ansvaret reflekterar samhällets normer och 

värderingar är det svårt för PMI att leva upp till dessa, eftersom de verkar inom en 

kontroversiell industri. Huruvida PMI uppnår ett filantropiskt ansvar är även det en fråga för 

diskussion, då det bygger på företagets frivilliga engagemang att förbättra samhället utan 

moraliska påtryckningar från omvärlden (Carroll, 2004). Genom donationer som främjar 

välfärden går det att hävda, utifrån teorin, att PMI tar ett filantropiskt ansvar (Pinkston & 

Carroll, 1994), något som även PMI själva hävdar (PMI: Charitable Giving, 2013). Vad som 

framgår av resultatet är emellertid att respondenterna ställer sig tveksamma till syftet med 

PMIs CSR-arbete, vilket går emot ett filantropisk ansvarstagandet.  

 

Det filantropiska ansvaret relaterar därmed till hur konsumenterna uppfattar företagets 

bakomliggande orsak till CSR-arbete och är en stor del av problematiken huruvida företag 

inom tobaksindustrin uppnår legitimitet genom CSR.  

 

Tobaksindustrin skiljer sig från andra industrier, sett till bl.a. produkten och avsaknaden av 

trovärdighet (Palazzo & Richter, 2005). Vad som har kunnat urskiljas av studiens empiri är att 

fokusgruppernas sammantagna inställning till tobaksindustrin hade en negativ betoning, då 

många påpekade de kritiska hälsoeffekterna. Icke-rökarna i fokusgrupperna hade dock ingen 

utpräglad inställning, något som förklarades utifrån att de valt att avstå från industrins 

produkter. Att rökarna till viss mån var negativt inställda grundades i deras val av att faktiskt 

bruka produkten samtidigt som de dock var medvetna om konsekvenserna. Djupintervjuerna 

skiljde sig däremot starkt där rökaren var helt neutral till branschen medan icke-rökare 

uttryckte sig starkt negativ och menade på att företaget först tar ett verkligt samhällsansvar då 

det avvecklar produkten. 

 

Utifrån respondenternas inställning av tobaksindustrin, framgick det därmed tydligt en allmän 

skepticism gentemot PMIs CSR-arbete, något även Carson (2003) och Wagner et al. (2009) 

belyser i sina studier är ett vanligt förekommande. Både syftet och arbetets faktiska effekter 

ifrågasattes utav samtliga respondenter vilket Vanhamme och Grobben (2009) påstår är en 
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sedvanlig företeelse som följer av skepticism. Flera uttryckte även att aktörer verksamma 

inom tobaksindustrin eller andra kontroversiella industrier sällan kan påstås vara 

ansvarstagande, av den anledningen att industrin inte är socialt accepterad. Ingen av 

respondenterna vidrörde de faktum att industrin saknar tillit p.g.a. tidigare beklagligt 

beteende, vilket skulle kunna bero på den unga målgrupp studien riktade sig mot. 

Respondenternas unga ålder innebär att de endast blivit exponerade för industrin under en 

kortare tid och därav har de möjligtvis inte blivit påverkade av industrins tidigare beteende. 

Utifrån empirin, med utgångspunkt i teorin, belystes därmed endast produktens hälsoeffekter 

som en faktor som skiljer tobaksindustrin från andra industrier (Carter & Chapman, 2003; 

Hurt et al., 2009; Palazzo & Richter, 2005), vilket tydligt betonades utav samtliga 

respondenter. 

 

Vad gäller den företagsfilantropiska begränsningen, överensstämde inte resultatet helt med 

teorin. Enligt teorin påverkas mottagarens rykte av att ta emot välgörenhetsbidrag från en 

organisation som är aktiv inom en kontroversiell industri, vilket framgår som en begränsning 

för den givande organisationen (Palazzo & Richter, 2005). Ingen av respondenterna å andra 

sidan ansåg att detta bör vara en begräsning. Eftersom hjälpande pengar alltid är behövda 

ansåg alla att det var rätt att ta emot bidraget. Även om välgörenhetsorganisationens syfte i 

relation till givarorganisationens verksamhet kan anses motsägelsefullt, var det ingen som 

skulle se negativt på mottagarorganisationen. Däremot framgick det att ett sådant argument 

inte längre var aktuellt om ett samarbete mellan två sådana aktörer skulle inledas. 

Anledningen baserades på att ett samarbete kan bidra till att framhäva och gynna 

tobaksindustrin.  

 

Olika åsikter skildrades klarligen vid diskussionen om donationernas ändamål och huruvida 

PMI bör inrikta sina CSR-aktiviteter mot eller bort från deras kärnkompetens (Palazzo & 

Richter, 2005). Vad som står klart är att det uttrycktes från alla vara motsägelsefullt att 

återkoppla till det problem som PMI själva orsakade, samtidigt ansågs det även både rimligt 

och väsentligt utav vissa rökare. Eftersom PMI styr sina CSR-aktiviteter åt båda riktningar 

frambringar de både argument för och emot. Eftersom majoriteten utav respondenterna för sig 

själva inte kunde besluta om dess egen åsikt, är det av den anledningen svårt att dra några 

slutsatser kring huruvida riktningar på aktiviteter uppfattades i syfte av att dölja 

verksamhetens inneboende etiska dilemman eller inte. Däremot framgick en tydlig 

uppfattning om att syftet med CSR-arbetet var för att framhäva en mer positiv bild och dölja 
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negativa aspekter. Med hänseende till sådant synsätt, går det att ställa sig frågandes till 

huruvida de kan skapa goodwill för företaget. Vilket trotts allt är en av de tänkta effekterna av 

att bedriva ett CSR-arbete (Houston & Johnson, 2000). 

 
 
Tabell 2: De tre legitimitetskategorierna 

 
 

5.2  Pragmatisk legitimitet 
Huruvida PMI uppnår pragmatisk legitimitet baseras på konsumentens utvärdering kring hur 

organisationens olika beslut påverkar dem, grundat i deras eget intresse (Claasen & Roloff, 

2012; Suchman, 1995). Ett entydigt svar ut av studiens undersökning var att ingen av 

respondenterna upplevde att det gynnades eller fick något i utbyte av att PMI utförde ett CSR-

arbete. Av den enkla anledningen att icke-rökarna inte använder produkten eller har någon 

annan direkt relation till företaget får det inte något i utbyte. Rökarna som däremot hade en 

relation till PMI gynnades däremot inte heller, det var inget som tidigare eller i dagsläget 

påverkade dem vid köp av cigaretter. Det faktum att PMIs CSR-aktiviteter inte var ämnade 

för svenska konsumenter tydliggjorde att effekterna inte heller var tänkt att komma dem till 

godo. Därav uppnår inte PMI kriterierna för utbyteslegitimitet. 

 

Ur empirin kunde även svar som underbyggde teorin kring den influerande legitimiteten 

urskiljas. Eftersom influerande legitimitet ser till individens större intresse (Suchman, 1995) 

överensstämmer det med argumentet om att PMI kan anses som betydande samhällsaktör ut 

ett ekonomiskt perspektiv. Detta eftersom det är ett stort vinstdrivande företag. Ett argument 

som dock undermineras av det faktum att företaget säljer en ohälsosam produkt. Rökarna 

argumenterade även till viss del för att PMIs CSR-arbete bör återkopplas till produktens 

negativa effekter. En trolig anledning för detta argument kan förklaras med att de indirekt 

gynnar dem som konsumenter, sett till ett större intresse och perspektiv. Med stöd av dessa 

åsikter kan kriterierna för den influerande legitimiteten därmed påvisas som delvis uppnådd. 

Pragmatisk legitimitet Moralisk legitimitet Kognitiv legitimitet 
X Utbyteslegitimitet – Procedurlegitimitet Kaotisk miljö 

– Influerande legitimitet X Strukturell legitimitet Tas för givet 

X Disponibel legitimitet Personlighetslegitimitet  

 Konsekvenslegitimiteten  
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Icke-rökarna utryckte däremot att det inte gynnas av verksamheten i stort och därav inte heller 

av företagets engagemang inom CSR. 

 

Vad gäller den disponibla legitimiteten tyder det empiriska resultatet på delade meningar, 

främst mellan rökare och icke-rökare. Vad gäller de värderingar som PMI formulerat och 

inrättas sig efter upplevdes de som generellt bra ord. Däremot fanns det en uppfattning om att 

sådana värderingar ofta var tomma till innehåll och det fanns därmed en osäkerhet kring till 

vilken grad de faktiskt stod för något. Både rökare och icke– rökare antydde även att 

värderingarna upplevdes motsägelsefulla. Likaså uttryckte sig majoriteten av respondenterna 

att detta inte var en industri som de var villiga att stå bakom. Sammantaget tyder detta på att 

värderingarna i sig är bra men för att ställa sig bakom dem krävs det att individerna ställer sig 

bakom PMI som företag samt även industrin i sin helhet, vilket inte var ett alternativ varken 

för icke-rökare eller rökare. Huruvida respondenterna personifierade sig med PMI var icke-

rökarna både distinkta och entydiga när det hävdade att de inte gjorde det. Sett till rökarna 

rådde det dock delade meningar, varvid några inte ansåg sig vara personifierade. Detta trots 

att val av cigarettmärket spelade en avgörande roll. De rökare som däremot hävdade att det 

personifierade sig med PMI grundade sina svar i de statusbetingade aspekter ett cigarettmärke 

symboliserade. Av att tolka utifrån resultatet lägger rökarna en betydande vikt vid anseendet 

av olika märken. Eftersom ingen var villig att ställa sig bakom PMIs värderingar, bekräftar 

den disponibla teorin att de därav inte är personifierade med företaget (Suchman, 1995). Av 

den anledningen blir konklusionen att rökare anförtror sig till märken p.g.a. av att de är socialt 

accepterade bland deras umgängeskretsar. Vad som däremot frambringat de olika 

statusbetingade aspekterna är inte helt fastställt. 

 

Majoriteten belyste att det var svårt att uttala sig om PMI ansågs vara en ansvarstagande 

aktör. Genom att endast se till självaste CSR-arbetet och därmed helt bortse från den industri 

företaget opererar inom, antydde majoriteten att de var ansvarstagande. En åsikt som dock 

blev inaktuell i relation till industrin. Att PMI marknadsför sig för att locka nya kunder ansåg 

rökarna dessutom vara högst opassande och oetiskt agerande utav företaget. För att 

sammanställa analysdiskussionen visade det sig att PMI inte ansågs vara ansvarstagande och 

ingen av respondenterna ville heller stå bakom företaget och kunde därmed inte personifiera 

sig. Av den anledningen uppnår PMI inte kriterierna för den disponibla legitimiteten. 
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5.3 Moralisk legitimitet 
För att uppnå moralisk legitimitet krävs det att en handling är etisk rätt utifrån den allmänna 

sociala kontexten. Den baseras därmed på en normativ utvärdering av organisationen och dess 

verksamhet (Palazzo & Scherer, 2006; Suchman, 1995; Aldrich & Fiol, 1994). Utifrån 

empirin står det klart att alla respondenter ansåg att det var rätt utav PMI att utföra ett CSR-

arbete. Oavsett verksamhet eller industri är det bättre att ha ett CSR-arbete än att inte ha det. 

Att göra det bästa av situationen ansågs rimligt, däremot ansåg ingen av respondenterna att 

arbetet var genuint, eftersom alla hävdade att PMI bedriver sitt CSR-arbete för att de indirekt 

är ett krav. Alla var tillika eniga om att CSR-arbetet överlag känns motsägelsefullt i 

förhållande till deras verksamhet och industri. 

 

Sett till procedurlegitimiteten baseras analysen på huruvida PMI använder sig av accepterade 

metoder och procedurer. Att PMI skänker pengar till välgörenhetsorganisationer ansåg 

majoriteten av deltagarna vara ett korrekt agerande utav företaget, hjälp är alltid behövd. 

CSR- aktiviteternas tillvägagångssätt över lag ansågs som accepterade metoder och därav 

uppnår PMI kriterierna för procedurlegitimitet.  

 

Vad gäller den strukturella legitimiteten ser den till huruvida CSR-arbetet är integrerar i hela 

företagsverksamheten, på alla nivåer (Suchman, 1995). Eftersom alla respondenter ansåg att 

syftet med PMIs CSR-arbete var för att de indirekt var tvungna, varvid deras arbete inte 

kändes genuint, talar det emot den strukturella legitimiteten. Likaså gör den kraftigt 

genomsyrade åsikten om att PMIs CSR-arbete var överlag motsägelsefullt. Trots att CSR-

arbetet i sig är bra, undermineras det när det ställs i relation till industrin och företaget. Att 

PMI bl.a. försöker ta ansvar för de problem som de själva orsakar t.ex. på landsbygder, ansågs 

självklart dock motsägelsefullt. Sammantaget tyder dessa svar på att kriterierna för den 

strukturella legitimiteten inte uppnås då CSR-arbete snarare ses som en påtvingad 

biverksamhet som allt för ofta går emot verksamheten i stort.  
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6 Diskussion och slutsats 

Vid en sammantagen reflektion, baserat på det empiriska resultatet, poängteras den 

obefintliga kännedomen av PMIs CSR-arbete. En tydlig kommunikation mellan företaget och 

dess intressenter är avgörande i alla avseenden för att möjliggöra uppkomsten av legitima 

organisationer (Suchman, 1995). Uppfattningar kan inte formas av något som förblir okänt, 

vilket även belystes av flera respondenter. Eftersom tobaksindustrin är strikt reglerad vad 

gäller kommunikationen av varumärket (Sveriges Rikes Lag. 134th ed, 2013) hämmar det 

självklart förutsättningarna för att manipulera och forma konsumenters uppfattning. Vilket är 

en viktig förutsättning desto mer socialt konstruerade legitimitetskategorier övergå till att vara 

(Suchman, 1995). Det är emellertid viktigt att poängtera det faktum att ökad kommunikation 

inte står i direkt relation till ett positivt utfall. Kommunikationen behöver inte komma att 

framstå som vederhäftig, vilket då kan få en negativ inverkan på företagets image.    

 

Genomgående visade det sig att rökare och icke-rökare till stor del hade mycket lika 

åsikterna, bort sett från vissa aspekter. Icke-rökare hade inte en lika utpräglad inställning till 

industrin så som rökarna hade. De var inte lika insatta, hade inte lika starka åsikter och var 

logiskt nog inte alltid berörda gällande vissa frågor, jämfört med rökarna. Vad gäller de 

fokusgrupper som endast bestod utav rökare eller icke rökare flöt diskussionen på bättre, 

jämfört med den grupp som bestod utav blandade deltagare. Ett sådant faktum stödjer 

antagandet i metoden om att diskussionen kan te sig mer restriktiv och tydliggör även det 

faktum att social acceptans och ämnets sensitivitet har en inverkan på undersökningsobjekten. 

Överlag var det rökarna som yttrade flest åsikter, vilket kan bero på en känsla av att behöva 

försvara sig och sina val att röka. Utifrån studiens två valda undersökningsmetoderna 

framgick dessutom en tydligare skillnad mellan rökare och icke-rökares åsikter vid utförandet 

av djupintervjuer, jämfört med fokusgrupper. Återigen kan detta vara en indikator på att 

social acceptans har en inverkan på respondenternas svar. 

 

Vad som även tydligt framstår vid analysen av det empiriska resultatet är att PMI gör rätt i att 

ha ett CSR-arbete och dessutom utför det väl. Trots detta faktum uppnår PMI inte legitimitet 

av den anledningen att de verkar inom en industri som inte är socialt accepterad. Trots att 

enskilda CSR-aktiviteter delvis eller till fullo uppnår kriterierna för den influerande 

legitimiteten och procedurlegitimitet, överskuggas alla legitimitetskategorier när de ställs i 

relation till företaget och deras produkt. Genom att se till det större perspektivet överväger 
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produktens negativa konsekvenser det positiva aspekterna av CSR-arbetet, något som även är 

ett vanligt fenomen (Baumeister et al., 2001). Konsumenterna anser därmed att PMI inte 

uppnår legitimitet genom att ett bedriva CSR-arbete. Problematiken av att skapa legitimitet 

ligger därmed inte i huruvida PMI utför ett gediget och bra CSR-arbete, problemet utgörs 

snarare av att produkten medför stora hälsorisker varav det anses omoraliskt att bedriva sådan 

verksamhet. Den kontroversiella industrin kämpar därmed efter att uppnå social acceptans. 

Genom att endast se till PMIs CSR-arbete och applicera det på en socialt accepterad 

verksamhet hade de därmed sannolikt uppnått legitimitet. 

 

Vad gäller flera av de frågor som behandlade de etiska och moraliska aspekterna framgick det 

även att respondenterna inte alltid kunde ta ställning. Som oftast beror detta på den 

dubbelmoral som uppstod. Att de medverkande ibland saknade ställningstagande eller helt 

enkelt förespråkade två helt skilda och motsägande argument, kan ha förhindrat dem att vara 

fullständigt sanningsenliga i sina uttryckta åsikter. Vad respondenterna bör tycka utifrån vad 

som är socialt accepterad kanske egentligen inte är vad de skulle ha tyckt om de utomstående 

påtryckningarna inte existerade.  

 

Tobaksföretagens strävan efter legitimitet genom ett CSR-engagemang, kommer först ge ett 

positivt resultat när inställningen hos konsumenterna förändras till att verksamheten och 

produkten blir social accepterad i samhället. Först då kommer CSR kunna generera legitimitet 

åt tobaksföretagen. Eftersom vidden av denna studie och omfånget av undersökningen är 

relativt begränsad påverkar det självklart möjligheten till att generalisera våra resultat. 

Däremot ger vårt resultat tendenser till att detta fenomen även kan vara aktuellt i andra 

kontroversiella industrier eftersom även de saknar social acceptans.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Genom arbetets gång har även andra intressant områden upptäckts som är av intresse för 

vidare forskning. Kommunikationen har som nämnts i diskussionen en betydande inverkan på 

hur CSR-arbetet uppfattas som legitimt och därmed en aspekt som kan undersökas vidare. Ett 

tänkvärt ämne att utforska är att jämföra inställningen samt uppfattningen mellan länder där 

marknadsföring är tillåtet med länder där marknadsföring är förbjudet. Eventuellt kan företag 

med hjälp av marknadsföring skapa en skillnad i vad som är socialt accepterat samt normativt 

i dessa länder, vilket kan ge skild uppfattning av legitimitet i tobaksföretags CSR-arbete. 
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att se på kontroversiella industrier samt icke 

kontroversiella industrier och huruvida det skiljer sig i deras CSR-satsningar. Är det möjligt 

att samhället idag förväntar sig mer av kontroversiella industrier än icke kontroversiella 

industrier, eller tvärtom? Likaså kan en förlängning av denna studie vara intressant att 

genomföra, genom att se till om uppfattningen är skild mellan äldre och yngre konsumenter 

och om det skulle ha någon inverkan på legitimiteten. 
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7.2 Muntliga referenser 
Fokusgrupp 1: 2 december 2013 kl 15:00 

Fokusgrupp 2: 3 december 2013 kl 11:00 

Fokusgrupp 3: 3 december 2013 kl 15:00 

Djupintervju Rökare: 4 december 2013 kl 17:00 

Djupintervju Ick-rökare 9 december 2013 kl 17:00 

 

8 Bilaga 

8.1 Intervjuguide 
 
Övergripande information gavs inför varje fokusgruppintervju samt djupintervju. Den 
text som är markerad i röd färg gavs löpande under intervjuerna. 
 
Alla är anonyma 
 
Vi skriver om tobaksindustrin och deras CSR-arbete och hur de påverkar konsumenten. 
 
Som ni kanske redan vet jobbar allt fler företag idag med CSR. Det har kommit att bli ett allt 
mer standardförfarande bland, speciellt, större företags. 
 
Sammantaget innebär CSR att utifrån ett såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
perspektiv åta sig ansvar gentemot företagets olika intressenter. 
 
Vi har valt att ha Philip Morris som studiens fallföretag. De är ett av de största 
tobaksföretagen och Marlboro och L&M är två av deras främsta märken likväl som de är 
bland de främsta i världen.  
 
Ett av Philip Morris främsta mål är att ”vara ett socialt ansvarstagande företag, både på 
lokal och global nivå” 
 
… trots att deras produkt har en negativ samhällspåverkan från ett hälsoperspektiv. 
 
Frågor 

• Vad är er inställning överlag till hela tobaksindustrin? Och inställning till PM? 
• Känner ni till om PM har ett CSR-arbete? Till vilken utsträckning? 

 
Information: Philip Morris har ett relativt omfattande CSR-arbete. De skänker över $30 
miljoner varje år till olika välgörenheter 

• De förespråkar en effektiv tobaksreglering. 
• Förespråkar för att återförsäljare ska införa Youth smoking prevention program. 

Det är för ”minderåriga” lagar. 
• Bekämpar svarthandel och smuggel. 
• De jobbar med hållbarhetsprogram och strävar efter att vara miljövänliga och de 
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främjar hållbar tobaksodling. 
• Motverkar barnarbete 

 
Pragmatisk legitimitet 

• Anser ni att ni som individ gynnas av att PM jobbar med CSR? Anser ni att ni får 
något i utbyte? 

• I vilket syfte tror du att de jobbar med CSR? 
 
Information: PMs värderingar 

• Ge högsta kvalitet och innovativa produkter till vuxna rökare.  
• Generera hög avkastning för aktieägarna 
• Minska de skador som orsakas av rökning 
• Driva deras verksamhet med integritet och på ett hållbart sätt.  

 
• Anser ni er ha samma värderingar som dem? 
• Kan ni personifiera er med PM? Varför/ varför inte?  

à (Varför röker du det märke du röker? Kan du tänka dig byta?) 
• Tycker ni de är ansvarstagande aktörer? 

 
Moraliskt 

• Anser ni att det är rätt av PM att utföra ett CSR-arbete med tanke på deras produkt och 
verksamhet? 

• Känns PMs CSR-arbete genuint? 
• Hur ser ni på att PM bla skänker miljontals kronor för att förbättra levnadsstandarden 

och villkor på bla de landsbygder som de har sin odling och produktion vid? Anses de 
rimligt och ansvarstagande? När sådan odling påverkar både hälsa och omgivande 
miljö? 

• Är det rätt tillvägagångsätt utav PM att ex donera pengar till välgörenhet? Eller bör de 
ta samhällsansvar på annat sätt? 

 
Tobaksindustrins begränsningar 

• Är det fel av olika organisationer och välgörenhetsorganisationer att mota pengar från 
PM?  

• Är PM trovärdiga i sitt genomförande av CSR-arbete? 
• Blir det mer eller mindre trovärdigt desto mer PM skulle kommunicera med deras 

CSR-arbete?  
• Nu när ni vet att de jobbar med CSR, förändrar det er åsikt om företaget? Varför och 

hur? 


