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SAMMANFATTNING 

Kristofer Åberg 

HUR FÖRETAG HANTERAR OCH UNDVIKER PROTESTER 
– fallstudier av tidskriften Café, Ikea och McDonalds 
 
 
Undersökningar visar att det är få företag som är förberedda för en attack från 
aktivister. Tillvägagångssätten för att bemöta aktivisterna har också ofta visat sig vara 
bristfälliga. Att se över sin egen verksamhet, med inriktning på företagsetik och speciellt 
företagets sociala ansvar gentemot sin omvärld, kan öka beredskapen hos 
organisationen. Det finns också ett flertal principer, riktlinjer och deklarationer att följa 
för den som vill känna sig till freds med sin verksamhet. Omtanken om människor, djur 
och miljö ökar nämligen, och utan rätt beredskap kan företaget bli rubbat av 
utomstående, som med bojkotter och andra påtryckningsmedel försöker påverka 
företaget i en viss riktning. 

Dessa aktivister är ofta del av en större social rörelse. En förståelse av hur dessa 
fungerar, är organiserade och agerar är av stor betydelse för att kunna bemöta dem på 
rätt sätt. En bevakning av grupperna bör utföras, liksom bevakning av det egna företaget 
och av världen runt omkring. Har man väl blivit utsatt för protester, har det effektivaste 
sättet att lösa problemen visat sig vara att föra en dialog med aktivisterna. Dialogen bör 
leda fram till en vinn-vinn-situation, där företaget måste vara berett på att genomdriva 
genuina förändringar, men dialogen innebär också att aktivisterna måste vara villiga till 
en kompromiss. Är de inte det, får man med hjälp av goda kunskaper inom kris- och 
riskkommunikation, konflikthantering, PR, psykologi och med sina samhälls- och 
medierelationer förbereda sig inför en eventuell attack mot företaget. Man kan också 
binda allianser med mer etablerade aktivistgrupper, för att på så sätt öka stödet för det 
egna företaget. 

I uppsatsen har den huvudsakliga metoden varit fallstudier. Dessa har utförts genom 
dokumentanalys och personliga intervjuer. De studerade företagen har varit tidskriften 
Café, Ikea och McDonalds. Café kritiseras i egenskap av manstidning att förstärka 
könsrollerna och motarbeta jämlikheten mellan könen. Ikea har kritiserats för 
barnarbete och för att använda trä från regnskogen. McDonalds till slut, är i 
aktivisternas ögon en symbol för multinationella företag, USA, kapitalet, köttindustrin 
etc. 

Undersökningen visar att de studerade företagen klarat sig relativt bra i dessa frågor. 
Ikea är det mest oproblematiska av de tre företagen, då det vid kritik riktad mot dem, 
agerat snabbt och med stort allvar för att ställa saker och ting till rätta. När det gäller 
Café och McDonalds, är mycket av kritiken mot dem vag, och de ses ofta enbart som 
symboler för något de själva inte tycker att de är. Kritiken ger sällan några förslag till 
förändringar, och är i många fall rent propagandistisk. Det är därför inte bara företagens 
ansvar att komma till rätta med problemen, utan också de mer etablerade aktivisternas. 
De studerade företagen kan därför med fortsatt kritisk granskning av sin egen 
verksamhet, fortsätta utan större samvetskval. 
 
Sökord: företagsetik, sociala rörelser, protester, aktivister, public relations, kriskommunikation, 
Café, Ikea, McDonalds. 
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Inledning 
I juni 2001 samlades mellan 20 000 och 30 000 människor i Göteborg för att under ett par 
dagar delta i några av de senaste årens allra största demonstrationer här i Sverige. Vissa menar 
att det pågår en ny vänstervåg, medan andra menar att protesterna snarare minskat under de 
senaste åren, särskilt efter de kravaller som utbröt under EU-toppmötet i Göteborg. 

Som ett första exempel på de konflikter som kan uppstå mellan aktivister och företag, 
förflyttar vi oss tillbaka till det förra decenniet. Under stora delar av 1990-talet var nämligen 
Shell en självklar måltavla för olika slags demonstranter och aktivister. Företagets planer på 
att dumpa en oljerigg till sjöss samt medverkan till miljöförstöring och kränkande av 
mänskliga rättigheter ledde till skarpa protester från hela världen. Shell hade visserligen de 
vetenskapliga argumenten på sin sida när det gällde vad som var det miljövänligaste sättet att 
dumpa oljeriggen. Shells aggressiva agerande gentemot de protester som blossade upp gjorde 
dock att det rationella tänkandet fick komma i andra hand (Lerbinger, 1997). 
Greenpeaceaktivister bombarderades av vattenkanoner. Demonstrationer i det oljerika landet 
Nigeria attackerades av bland annat paramilitära grupper. Visserligen inte Shells egna, men 
företaget, som är ansvarigt för 40 procent av Nigerias oljeproduktion, anklagades för att vara 
alltför passivt när det gällde att försvara mänskliga rättigheter. Vid ett tillfälle, i oktober 1990, 
dödades 80 demonstranter och runt 100 hus brändes ned av den ökända paramilitära gruppen 
Mobile Police. 1995 avrättades också nio ledare för en nigeriansk rörelse som strävade efter 
politisk självständighet, större andel i oljeintäkterna och äganderätt till oljan på sina 
landområden. 

Under 1996 började Shell så sätta igång ett projekt kallat ”Society’s Changing 
Expectations”, och inledde under de kommande åren ett intensivt samarbete med bland andra 
Human Rights Watch och Amnesty International. Arbetet för mänskliga rättigheter främjades 
därmed, och Shell har även satsat runt 300 miljoner kronor per år på utveckling i landet inom 
bland annat utbildning och hälsovård. Man försöker bygga upp landets ekonomi, och ämnar 
också aktivt stödja den lokala befolkningen. Här i väst ser företaget till att vara öppet och 
inbjudande till dialog med allmänheten. Man genomför också upprepade undersökningar om 
företagets sociala ansvar och ger årligen ut en samhällsrapport med aktuell information om 
företagets verksamhet (Deegan, 2001; Fagerfjäll m.fl., 2001). 

Denna berättelse visar tydligt vikten av att sköta korten rätt när det gäller vilket socialt 
ansvar man tar som företag och hur man hanterar kritiska röster. Bristande hållning leder, 
förutom eventuell skada för de direkt drabbade, inte sällan till negativ publicitet och minskade 
inkomster för företaget. Socialt ansvarstagande blir allt vanligare inom näringslivet, inte bara i 
form av att sponsra det lokala fotbollslaget, utan även helt utan egna anspråk på att göra vinst 
i retur. Som att säga ”Jag älskar dig!” till sin partner utan att ha behov av den bekräftelse det 
är att höra det tillbaks. 

Protester blossar dock upp titt som tätt. För att kunna möta sin ”fiende” (som vi också ska 
se längre fram inte alls behöver vara just en fiende) krävs att man känner denna. En 
genomgång av fenomenet företagsetik följs därför upp av en granskning av hur de sociala 
rörelserna bestående av brevskrivande aktivister och skrikande demonstranter organiserar sig 
och arbetar. Som rubriken dock vittnar om, fokuseras framförallt på hur företag gjort och 
uppmanas göra för att besvara de opinionsyttringar som kan uppkomma. 

Mitt eget intresse i detta uppkom då jag sedan några år tillbaka varit involverad just i olika 
sociala rörelser. När jag först kom över boken Managing Activism (av Deegan, 2001), väcktes 
mitt intresse för att se på de konflikter som uppkommer gentemot företag och myndigheter ur 
ett helt annat perspektiv. Genom att välja denna utgångspunkt kan man naturligtvis riskera 
objektiviteten, men med tiden som engagerad i olika rörelser följer också ökad distans till det 
man håller på med, en intensifierad självkritiskhet och en större vilja till dialog. Därför är det 
snarare mer intressant att kritiskt granska sig själv än att leva kvar i ett stelt tänkande av ”vi 
och dem”. Vidare vill jag med uppsatsen öka kunskapen kring dessa frågor, vilket jag tror kan 
gynna både företag, de som protesterar och de intressenter som de båda parterna har. 
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Bakgrund 
De tre fallstudierna i denna uppsats utgörs av tidskriften Café, Ikea samt McDonalds. Alla tre 
har varit i fokus för protester, vilka klarläggs utförligare nedan. McDonalds var intressant för 
att företaget kritiserats ur så många olika synvinklar, och att de ofta fått stå som symbol för 
USA, köttindustrin, multinationella företag och så vidare. Dessutom hade McDonalds i 
Storbritannien gjort vad som kallats den mest katastrofala pr-blundern någonsin (Schlosser, 
2002), och det var därför intressant att studera svenska McDonalds och se om de lärt sig 
något av händelsen, och därför agerar annorlunda. Ikea är likväl det ett stort internationellt 
företag, men är intressant att studera därför att det lyckats undvika protester på ett annat sätt 
än McDonalds. Ikea skiljer sig också i den meningen att det inte är själva produkten som det 
protesteras mot – McDonalds kritiseras till exempel för att vara världens största inköpare av 
nötkött och därmed ansvarig för dessa djurs död – men i Ikeas fall är ingen aktivist per 
definition mot att tillverka möbler. Café, däremot ligger i denna aspekt snarare närmare 
McDonalds, eftersom kritiker menar att hela konceptet med manstidningar är förkastligt. De 
olika företagen har också valts med hänsyn till att protesterna mot dem kommit från olika håll 
på den politiska skalan. 

Café 
Café är jämte Slitz en av Sveriges största manstidningar. Cafés målgrupp är i första hand män i 
åldern 18-40 år, boende i stad, och tidningen kommer ut med 12 nummer per år. Läsekretsen 
består av 78,8 procent män och 21,2 procent kvinnor, och når varje månad 194 000 läsare. 
Den sålda upplagan ligger på 43 400 per månad (helår 2001). Första numret av Café kom ut i 
maj 1990, och tidningen innehåller reportage, intervjuer och recensioner runt populärkultur i 
form av musik, film, böcker, mode, sex och samlevnad, mat och dryck, sport, resor etc. (Café, 
u.å.). Utsidan av tidningen, liksom några sidor inne i tidningen, innehåller bilder på lättklädda 
kvinnor, vilket bland annat är orsaken till att tidningen blivit hårt kritiserat från feministiskt 
håll. 

Kritiken har kommit från flera håll i den politiska debatten. Birgitta Ohlsson, 
riksdagsledamot för Folkpartiet, har i artiklar benämnt Slitz och Café som ”sexisttidningar” 
och ”mansgristidningar” (Ohlsson, 2002; Rislund, 2002, 16 november). En representant för 
SSU har skrivit att Slitz och Cafés syn på kvinnor är som ”intelligensbefriade sexobjekt som 
gör sig bäst i köket eller tvättstugan” och att ”det är vidrigt att de är så accepterade i 
samhället” (Fråga Sara om, 2000). Den största enskilda kampanjen mot tidningarna har dock 
gruppen Antifascistisk Aktion (AFA) stått för. Med början i maj 1999 spred en kampanjgrupp 
i AFA kallad Shitzkampanjen en affisch som liknade Slitz egna löpsedlar, men där man istället 
drev med tidningens innehåll samt förde fram kritik mot manstidningar i allmänhet. Enligt 
AFA är tidningarnas primära mål att ”tjäna pengar på kvinnoförtryck, bejaka sexismen och 
bekämpa jämlikheten”, och AFA skriver att de ”sprider ett sjukt kvinnoideal och mansideal, 
objektifierar kvinnor (dvs reducerar kvinnor till kroppar) och bygger på och skapar 
föreställningen om att kvinnor är till för att tillfredsställa män” (Shitz-nyhetsbrev 001, 
personlig kommunikation; Shitz-nyhetsbrev 002, personlig kommunikation). 

Kampanjen riktade sig i huvudsak in på Slitz, men i en artikel skriver aktivisterna att Café 
är fylld med samma budskap, men ”något mer förklätt och kanske inte fullt så primitivt 
skrivet”. Man skriver vidare att Cafés budskap är ”den gamla vanliga reaktionära smörjan 
som hör hemma på den tiden då män var män och kvinnor höll käft och lagade mat” och att 
de gör sig skyldiga till att fler kvinnor utsätts för övergrepp och lidande. Som exempel tar man 
upp att Café publicerat reklam som blivit fälld för att vara kvinnodiskriminerande, att de för 
fram kvinnor som viker ut sig samtidigt som de framför anti-feministiska och 
könsrollsbevarande åsikter samt att de haft en okritisk inställning till porr i olika reportage 
(Shitzkampanjen, 2000). 
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Ikea 
”Låga priser, men inte till vilket pris som helst” har blivit ett vinnande koncept för Ikea. Ikea 
är liksom stora amerikanska företag som Nike och McDonalds globala 
konsumentvarumärken, stora delar av produktionen är förlagd i fattiga utvecklingsområden, 
och i likhet med dessa två företag anpassar sig inte Ikea till lokala marknader utan 
marknadsför samma idé och produktsortiment över hela världen. Till skillnad från dessa två 
amerikanska företag har dock Ikea klarat sig bättre när det gäller att undgå att få dåligt rykte 
bland protestgrupper, och har därför ibland blivit kallat för ”teflonföretaget”. När kritik 
funnits har det främst gällt barnarbete i bland annat Pakistan och Indien, vilket 
uppmärksammats i olika TV-reportage under mitten av 1990-talet. Kritik har också riktats 
mot att Ikea använder ädelträ, vilket ansetts bidra till skövling av regnskogen (Fagerfjäll m.fl., 
2001; Prime PR & United Minds, 2002). 

McDonalds 
McDonalds ”gyllene bågar”, det vill säga McDonalds logotyp, är ett av världens starkaste 
varumärken, och företaget behöver därför knappast någon närmare presentation. Den 27 
oktober 1973 öppnades den första restaurangen i Sverige, och idag finns omkring 230 
restauranger. Drygt hälften av restaurangerna ägs och drivs av franchisetagare, det vill säga 
lokala företagare. Franchising är en samarbetsform mellan två oberoende och självständiga 
parter. Den ena parten, franchisegivaren, har ett utvecklat affärskoncept som den andre 
parten, franchisetagaren, mot ersättning tillåts använda i sin affärsverksamhet. McDonalds 
beskriver sig självt som ”den ledande restaurangkedjan i Sverige” (McDonalds, u.å.). 
 
”För en generation sedan var amerikanska ambassader och oljebolag de mest sannolika 
måltavlorna för demonstrationer utomlands mot ’USA-imperialismen’. Idag har 
snabbmatsrestauranger antagit den symboliska rollen, med McDonald’s som en särskild 
favorit.”, skriver Schlosser (2002, s. 331). Kritiken mot McDonalds har ofta utgått från ett 
antikapitalistiskt perspektiv, men också ur miljö- och djurrättsliga synpunkter. Gruppen 
London Greenpeace (som inte är en del av det mer välkända internationella Greenpeace) 
förkroppsligar samtliga dessa ståndpunkter. Organisationen startades 1971, och riktade sig 
främst in på motstånd mot kärnvapen och en kamp till stöd för fackföreningsrörelsen. 
Gruppen beskrivs som en blandning av pacifister, anarkister och vegetarianer, och i mitten av 
1980-talet startade gruppen en kampanj mot McDonalds, bland annat med anti-McDonalds 
dagen, som uppmärksammas än idag, även i Sverige. De såg McDonalds som en symbol som 
gestaltade allt de var mot, och med en folder med rubriken ”Vad är det för fel med 
McDonalds?” började de så smått motarbeta restaurangjätten (Schlosser, 2002). Man 
kritiserade McDonalds ur följande ståndpunkter (McSpotlight, u.å., a): 
 

• Hälsa: McDonalds ansågs helt enkelt sprida skräpmat, med fiberfattig, fet mat, och 
man ifrågasatte skarpt McDonalds för att marknadsföra sin mat som hälsosam. 

• Miljön: McDonalds anklagades för att skövla regnskog för att ge plats åt boskap som 
föddes upp för köttets skull, men även för den mängd förpackningar företaget 
använder. 

• Marknadsföring: Man anklagade McDonalds för att särskilt barn var utsatta för 
McDonalds marknadsföring genom Ronald McDonald, leksaker och TV-reklam. 

• Anställningsvillkor: Här beskylldes McDonalds för att ge sina anställda för låga löner, 
att de konkurrerar ut alla mindre restauranger, att de motarbetar fackföreningar, samt 
att de överhuvudtaget har dåliga arbetsförhållanden för personalen på restaurangerna. 
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• Djurskydd: Som världens största användare av nötkött anklagas McDonalds för att 
vara ansvariga för slakten av hundratusentals kor varje år. Man kritiserar även 
förhållandena för hur djuren fötts upp. 

• Expansion, yttrandefrihet och kapitalism: När McDonalds slår upp portarna i Indien 
anklagas de bland annat för att sprida de västerländska multinationella företagen över 
hela världen. Man menar också att vinsten hamnar hos en liten elit, men man 
ifrågasätter också hela samhällsordningen, man frågar sig om det inte går att skapa ett 
socialistiskt och anarkistiskt samhälle, men McDonalds ses här och nu som ett särskilt 
arrogant och egoistiskt företag. Företaget anklagas också för att tysta alla sina kritiker 
med hjälp av hot om ekonomiska sanktioner. 

 
Under 1980-talet hade McDonalds hotat ett antal brittiska publikationer och organisationer 
som kritiserat företaget. Däribland traditionella motståndsgrupper, men även stora medier 
som Channel 4, Sunday Times, The Guardian och The Sun. McDonalds drog nytta av de 
ärekränkningslagar som funnits i landet sen länge, som där var mycket mer ofördelaktiga för 
de svarande än i många andra länder. När McDonalds anmälde fem aktivister i London 
Greenpeace, var det således upp till den lilla aktivistgruppen att bevisa att allt de påstod var 
sant, och man fick heller inte använda sig av några som helst sekundära källor till sitt 
bevisande, utan enbart förstahandsvittnen och officiella dokument. De flesta andra som blivit 
utsatta för detta hot hade snabbt dragit tillbaka sin kritik, bett om ursäkt och publicerat 
dementier, därför att kostnaderna i och efter en rättegångsprocess helt enkelt riskerade att bli 
för stora. Tre av de anklagade aktivisterna drog sig av samma anledning tillbaka, men så icke 
två av dem, då dessa ansåg att yttrandefriheten och rätten att kritisera företag stod på spel. 
McDonalds hade med hjälp av sju ”spioner” infiltrerat gruppen, dels för att få reda på vilka 
som var ansvariga för flygbladet, men också för att få reda på hur de lade upp försvaret. 

McDonalds hyrde in några av de bästa advokaterna i landet. Paret Steel och Morris från 
London Greenpeace hade inga tillgångar, men med hjälp av en stödkampanj och ett sällskap 
av socialistiska advokater, lyckades de ändå försvara sig. McDonalds hade anmält det aktuella 
flygbladet för att vara felaktigt helt igenom, alltså inte bara de mest propagandistiska delarna. 
Detta gjorde att hela företaget vändes in och ut, och granskades av rätten. Fallet 
uppmärksammades flitigt i brittisk och utländsk media, och blev i mångas ögon en kamp 
mellan David och Goliat. Under själva rättegången tryckte McDonalds också upp flygblad där 
de menade att ”denna händelse handlar inte om yttrandefrihet, utan om rätten att stoppa folk 
från att ljuga”, och de försökte också ett par gånger åstadkomma en uppgörelse med paret, 
gentemot att dessa skulle sluta kritisera företaget. Paret ville å andra sidan att McDonalds 
skulle lova att aldrig mer anmäla kritiker för ärekränkning, och det blev således ingen 
förlikning. 

Rättegången som började i juni 1994, blev den längsta i brittisk historia, och slutade med 
att paret hade lyckats bevisa några av sina ståndpunkter, men inte alla. Mest framgång hade 
paret på områdena kring hälsa, marknadsföring, företagets antifackliga attityd, samt angående 
djurens förhållanden. Anklagelserna om skövling av regnskogen, att maten skulle leda till 
cancer och hjärtsjukdomar samt bidra till svälten i tredje världen kunde inte bevisas. De 
dömdes därmed att betala 60 000 pund i skadestånd till McDonalds, vilket senare sänktes till 
40 000, men McDonalds hade å andra sidan tillkännagett att de inte hade för avsikt att 
inkassera skadeståndet. Paret mottog istället 10 000 pund från Scotland Yard (London-
polisens högkvarter), på grund av att dessa samarbetat med McDonalds och spionerat på 
paret. Fallet har av flera stora medier beskrivits som den dyraste och mest katastrofala pr-
blundern någonsin initierad av ett multinationellt företag (Schlosser, 2002; McSpotlight, 1997; 
McSpotlight, u.å., b). Ytterligare detaljer i fallet ges av Vidal (1997). 
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Syfte och frågeställningar 
Med de tre företagen Café, Ikea och McDonalds som utgångspunkt, vill jag med uppsatsen 
undersöka hur dessa företag ser på sitt eget ansvar socialt sett, hur de ser på de protester som 
riktas mot dem, och hur de hanterar dessa. Genom att studera dessa företeelser hos företagen 
och dess kritiker, hoppas jag kunna skapa en ökad insikt i den situation företag befinner sig i. 
Detta är till nytta både för de ansvariga inom företag vars verksamhet kan komma att 
ifrågasättas och kritiseras, men också för de som strävar efter ett ökat socialt ansvarstagande i 
samhället, med fokus riktat på företagens ansvar. Genom att företag lär känna sina kritiker, 
hur de arbetar, och hur man bör bemöta dem – och aktivister å sin sida kan lära känna 
företagen och hur de arbetar – kan man försöka skapa ett klimat där de båda parternas energi 
inte ödslas på konflikter och stridigheter, utan istället syftar till att åstadkomma den verkan 
som är mest gynnsam för de båda parterna samt för omvärlden. Detta förutsätter naturligtvis 
en förnuftig och resonabel inställning både från aktivisternas sida som från företagens. 
Frågeställningarna är därför: 

1. Vad kan företag göra för att ta ett moraliskt och socialt ansvar, framför allt gentemot 
omvärlden? 

2. Hur ser företag på de sociala rörelser som kan komma i konflikt med företagets 
verksamhet? Är konflikter oundvikliga eller bör man sträva efter ett konsensusförhållande? 

3. Hur hanterar företag protester och kritik av företaget när de väl uppkommit? Gör det 
någon skillnad vilka uttryck protesterna tar? 
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Litteraturöversikt 
När man vill studera bemötandet av protester, är det framförallt inom tre olika områden som 
en genomgång av tidigare skriven teori bör göras. Dels företagsetik, för att se vad företag kan 
göra för att överhuvudtaget inte hamna i en situation där de kritiseras. Dels studier av de 
sociala rörelserna, för att veta vilka de är och hur de arbetar. Dels hur man ska göra om det nu 
uppkommit en situation där företaget i fråga blivit utsatt för protester. Denna 
litteraturöversikt är därför indelad i dessa tre delar. 

Företagsetik 
”Etik är långsiktig lönsamhet”, skriver Brytting (1998, s. 146). Tillvaron för etiken som en 
beståndsdel i företagandet, är dock inget som alltid varit självklart. Under 1960- och 1970-
talet drev bland annat ekonomen Milton Friedman tesen att företagande och etik inte skulle 
förenas. I den neoklassiska ekonomiska teorin tar företaget nämligen, förutsatt att perfekt 
konkurrens råder, sitt sociala ansvar genom att maximera sina vinster. Friedman menade till 
och med att företagsledningar som ägnade sig åt välgörenhet snarare ägnade sig åt en form av 
stöld. De stal nämligen från ägarna, de anställda och kunderna, eftersom dessa annars skulle 
kunnat ha fått en högre aktieutdelning, högre löner respektive sänkta priser på företagets 
produkter. 

Brytting skriver dock att kommande generationer anser att mänskliga tankar och idéer är 
viktigare än pengar, och att detta är en av anledningarna till att Friedmans idéer inom området 
idag inte står speciellt högt i kurs. Uppmärksamhet riktas istället på de etiska frågorna som 
växer allt eftersom. Ekonomer agerar enligt Brytting i en etisk riskzon, eftersom ekonomin kan 
tendera att sätta människor i andra hand. När ekonomin går som önskat blir det lättare att 
visa hänsyn till företagets intressenter, men det etiska perspektivet menar att en sådan omsorg 
måste visas även om det kostar (Brytting, 1998). 

Etiken kan således komma i konflikt med effektivitet och lönsamhet, och ofta pekas porr, 
vapen och droger ut som de mest lönsamma branscherna (Koskinen, 1999). Inom det mesta 
som rör näringslivet gäller dock att för att ett företag ska vara långsiktigt bärkraftigt, krävs att 
det befinner sig i såväl ekonomisk som ekologisk och etisk balans. Goda relationer med 
kunder, leverantörer, anställda och konkurrenter gynnar också affärerna. Vad etiken 
egentligen syftar till är kort uttryckt: ett individuellt ansvar för det gemensammas bästa, att 
främja livsvillkor i samhället som tillåter olika grupper och individer att utveckla sina 
möjligheter fullt ut. Bryttings formel för detta tar sig följande uttryck (1998, s. 19): 

 
Omsorg före effektivitet? Ja, helst. Omsorg och effektivitet? Ja, naturligtvis, så långt det är möjligt. 
Omsorg utan effektivitet? Ja, ibland. Effektivitet utan omsorg? Nej, aldrig. 
 

Etik är enligt Brytting synonymt med moralfilosofi, och är också en normativ vetenskap, det 
vill säga att den inte enbart är beskrivande utan också föreskrivande. När man står inför ett 
företagsetiskt problem ger Brytting följande frågor som en slags checklista (ss. 61-62): 

 
Hur ser förhistorien ut? Vilka är de berörda, och vilka rättigheter och skyldigheter har de gentemot 
varandra? Kan vi – de berörda – lösa problemet gemensamt? Vilka värden står på spel? Vilket är 
egentligen det etiska problemet – handlar det om kolliderande intressen, värdesystem, normer, 
principer? Vilken åsikt har mina mer erfarna kollegor? Vad vill jag själv uppnå? Vilka är 
handlingsalternativen i så fall? Vilka prioriteringar skulle jag själv kunna argumentera för? Hur 
kommer situationen att utvecklas? Hur känns det nu efter att beslutet är fattat? 
 

En mer slagfärdig formulering ges i de tre frågorna: Är det lagligt? Känns det bra? Skulle jag 
vilja se det på TV ikväll? 

Brytting (1998) har också utarbetat en så kallad intressentmodell, där företaget är placerat 
i mitten och intressenterna bestäms som: ägarna, personalen, konkurrenter, miljön, 
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underleverantörer, kunderna samt samhället. Avsikten är att intressenternas bidrag till 
företaget görs av fri vilja, men att intressenterna lämnar organisationen och att denna så 
småningom dör om företaget förgriper sig på någon av dem, eller undlåter att kompensera 
dem för deras uppoffringar. Det ligger således i organisationens eget intresse att sörja för sina 
intressenter. 

När det gäller företag som agerar internationellt, med olika lagar och olika kulturer i varje 
land, kan situationen bli än mer problematisk. Brytting presenterar därför följande sex etiska 
principer, utarbetade av Richard De George: 

 
1. Ett internationellt företag har en plikt att inte medvetet åstadkomma skada. 
2. Det bör dessutom åstadkomma mer gott än ont för de länder där det har etablerat sig. 
3. Internationella företag bör bidra till värdlandets långsiktiga utveckling. 
4. De grundläggande mänskliga rättigheterna ska alltid respekteras. 
5. Internprissättning och liknande bör inte användas för att undfly rimliga skatteuttag i 

värdlandet. 
6. Den lokala kulturen ska respekteras så långt det är möjligt, men kulturell anpassning 

får inte användas som ett argument för att åsidosätta etiskt välgrundade normer. 
 

Ett något mer omfattande dokument är The Caux Round Table Principles, utarbetat av ett 
antal prominenta företrädare för näringslivet och den internationella politiken. Riktlinjerna 
formulerades 1993 och anses som ett av de mer inflytelserika dokumenten på området. 
Dokumentets huvudprinciper återges av Brytting (1998, ss. 185-188), och det baserar sig på 
två grundläggande etiska ideal: kyosei och mänsklig värdighet. Innebörden i dessa två ideal 
beskrivs enligt följande: ”Det japanska begreppet ’kyosei’ betyder att leva och arbeta 
tillsammans för det gemensammas bästa – och därigenom göra samarbete och ömsesidigt 
välstånd möjligt att samexistera med hälsosam och rättvis konkurrens. ’Mänsklig värdighet’ 
syftar på varje människas unika värde och värdighet, som är ett mål i sig och inte bara ett 
redskap för att uppnå andra syften, inte ens en majoritets önskemål.” 

Ytterligare läsning inom området ges av Edlund (1999) samt Hermerén (1989). 

Sociala rörelser 
Beroende på vilka forskare man vänder sig till, finns en rad olika definitioner av sociala 
rörelser. Enligt vissa definitioner inrymmer sociala rörelser så vitt skilda fenomen som 
revolutioner, religiösa sekter och politiska partier. Diani (1991) har därför identifierat vad som 
skiljer sig åt, respektive vad som förenar olika synsätt. Vissa skolor lägger mer vikt vid det 
organisatoriska, andra lägger större vikt på hur de sociala rörelserna tar sig uttryck i konkreta 
aktioner. Ytterligare annan forskning riktas in på varför istället för hur, och fokuserar på 
själva konflikterna samt rörelsernas koppling till politiska och kulturella strömningar. Diani 
definierar sociala rörelser som ”ett nätverk av informella interaktioner mellan en mängd 
individer, grupper och/eller organisationer, engagerade i en politisk eller kulturell konflikt, på 
basis av en delad kollektiv identitet” (1991, s. 13, fritt översatt). 

En social rörelse konstitueras av olika typer av handlingar och handlingsformer: 
produktion och spridning av kunskap, information och symboler, resursmobilisering, 
formerandet av organisationer, nätverk, kampanjer, demonstrationer och aktioner av olika 
slag (Thörn, 2002). 

Det nya i de nya sociala rörelserna 
När det gäller förhållandet mellan gamla och nya rörelser, brukar man analysera och diskutera 
den rörelsekultur som är knuten till respektive tid. Historiska exempel är franska 
revolutionens politiska kultur, arbetarrörelsens kultur från förra sekelskiftet samt de så kallade 
alternativkulturer som etablerades på 1960-talet med anknytning till student-, freds-, miljö- 
och kvinnorörelserna. 
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Efter studentrevolten och dess stora manifestationer 1967-1968 fragmenterades 
studentrörelsen, och man kan urskilja två tendenser inom de nya rörelsekulturer som uppkom 
strax därefter. Dels ett mer traditionellt politiskt förhållningssätt, och dels ett mer kulturellt. 
De förstnämnda återvände till arbetarrörelsens teori och organisationsformer, och riktade 
blickarna åt Vietnam och Latinamerika. De mer kulturellt inriktade frigjorde sig från en 
världsbild sedd enbart ur ett samhälleligt perspektiv, och kulturbegreppet fick större 
inflytande. Man hämtade här inspiration från freds- och antiatomvapenrörelsen som uppkom i 
skuggan av andra världskriget, men även från den amerikanska medborgarrättsrörelsen. 

Under 1970-talet gick den politiska strömningen in i diverse vänsterpartier och grupper, 
medan den kulturella gick mot mer eller mindre subkulturella strömningar, men också i en rad 
nya organisations- och handlingsformer med politiska teman som global solidaritet, feminism 
och miljö. Den politiska strömningen dominerade under 1970-talet, men fick träda tillbaka 
under decenniet därpå, då den mer kulturella strömningen fick sitt stora genombrott. Idag är 
gränserna mellan det nya och det gamla inte fullt så påtaglig som då de nya rörelserna först 
trädde fram, men ofta betecknar man ändå dessa rörelser under begreppet nya sociala rörelser. 
(Thörn, 1991; Thörn, 2002). 

Gränsöverskridande rörelser 
De frågor som tas upp av de nya sociala rörelserna är också kännetecknande för vad som är 
just nytt med dem. Global solidaritet och miljöfrågor kräver att engagemanget går utanför den 
egna nationens gränser, och mot ett mer globalt samhälle. Detta hänger också samman med 
industrialismens och kapitalismens globala expansion, samt utvecklandet av nya 
kommunikationsteknologier. Man går från en internationell universalism till en global sådan. 
Nationernas betydelse avtar, samtidigt som man ändå betonar det lokala ansvaret. ”Tänk 
globalt, agera lokalt”, som är ett av miljörörelsens mest kända slagord, definierar 
miljörörelsens kollektiva identitet som ”glokal” – det vill säga den är global samtidigt som den 
är lokal (Thörn, 2002). 

De nya rörelserna är gränsöverskridande, inte bara geografiskt sett, utan även när det 
gäller handlingsformer. Parlamentariskt arbete blandas med utomparlamentariska, och civil 
olydnad ses som en av de viktigaste handlingsformerna. Den civila olydnaden utförs delvis av 
grupper som är kritiska till hela den representativa demokratin, och istället vill verka för ett 
direktdemokratiskt samhälle, men även av grupper som med sin civila olydnad snarare har den 
parlamentariska demokratin som utgångspunkt. Ofta är civil olydnadsaktionerna att betrakta 
som symboliska aktioner, som ofta iscensätts på ett visuellt-dramatiskt sätt, för att få plats i 
nyhetsrapporteringen. Detta har å ena sidan lett till en politik som premierar förenklade, 
komprimerade och starkt retoriska budskap, där utrymme för den rationella argumentationens 
offentliga samtal minskat; men har å andra sidan lett till att även mindre resursstarka grupper 
kunnat göra sig hörda. 

Förutom en medveten mediestrategi med inrättandet av speciella informationsansvariga 
inom rörelserna, spelar de egna medierna en betydande roll. Detta sker dels för att man anser 
att motståndarna är alltför resursstarka (att de har tillträdde till de etablerade medierna 
antingen genom ideologiskt eller ägarmässigt inflytande, eller genom att köpa sig 
medieutrymme i reklam eller betald information), dels att man ifrågasätter mediernas 
objektivitet eller mediernas fokusering på just det dramaturgiska (Thörn, 2002). 

Nya handlings- och organisationsformer 
De nya rörelserna har också skapat alternativa sätt att organisera sig på. Den traditionella 
formella medlemsorganisationen har fått minskad betydelse till förmån för en organisering i 
form av nätverk. Dessa är ofta mer informella, och anses av förespråkarna leda till en mer 
icke-hierarkisk rörelse, där möjligheterna till förändring, aktivt deltagande och spontana 
initiativ underlättas. Koalitioner mellan aktörer har också gjort att grupper med olika 
ideologiska ståndpunkter gått samman i särskilda frågor, vilket också visar på att nätverken 
inte nödvändigtvis ersätter gamla organisationssätt, utan snarare modifierar dem. 
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Det politiska har också hamnat på dagordningen inte enbart i traditionellt politiska 
sammanhang. Ekonomiska, statliga och kulturella institutioner anses definiera och forma våra 
liv, och därmed våra individuella och kollektiva identiteter. Saker som förut ansetts vara 
privata angelägenheter, som hur man bor, arbetar, vad man äter och så vidare, ses nu som 
genomsyrat av samhällets maktrelationer, vilket omöjliggör en gränsdragning mellan det 
personliga och det politiska. Att synliggöra och ifrågasätta detta har därmed blivit en 
komponent i utvecklandet av den så kallade livspolitiken inom nya rörelser. Att leva 
annorlunda och förändra samhället ses som komplementärt. Denna politik inbegriper också 
nya politiska handlingsformer. Framförallt är det tre typer av livspolitiska strategier som går 
att urskilja i de nya rörelserna (Thörn, 2002): 

 
• Den ökande betydelsen för konsumentbojkotten som politisk handling. (Återspeglar en 

förskjutning från den produktionsorienterade nationella ekonomin till en 
konsumtionsinriktad och globaliserad ekonomi. Används såväl för tillfälliga aktioner 
som för att bringa företag och regeringar på fall.) 

• Livsstilspolitik. (Exempelvis val av ekologiska och rättvisemärkta varor.) 
• Livsformspolitik. (Rörelsekulturernas byggande av alternativ till etablerade 

samhälleliga institutioner, vad gäller boende, handel och så vidare. Nya 
samhällsformer byggs underifrån snarare än via ett övertagande av den statliga 
politiska makten). 

Koppling till ungdomens revolter och identitetsskapande 
Sociala rörelser är också i hög grad knutna till en gemensam erfarenhetsbas av något slag. Det 
kan gälla klass, kön eller etnicitet, men en annan central aspekt är den generationsrelaterade. 
Såväl 1800-talets folkrörelser som de nya sociala rörelserna, har oftast uppstått med en 
förankring hos unga människor. Detta tycks dock vara extra tydligt hos de nya rörelserna. Två 
förklaringar finns till detta: dels att nutidens ungdomar växt upp i ett samhälle där kulturella 
idéer och rollmönster snabbt kan distribueras över stora avstånd. Dels att vi övergått till ett 
samhälle där förvärvade egenskaper har större betydelse än tillskrivna. En viktig faktor är då 
att ungdomar i hög grad studerar istället för att lönearbeta. Ungdomar umgås längre tid i 
åldershomogena grupper där inflytande från familjen, närmiljön och arbetsgivaren minskar till 
förmån för kamratgruppen. Ungdomarna får möjligheten att under lång tid forma värderingar 
som inte är förankrade i arbetslivet. De får därigenom också få varaktiga kontakter med andra 
vuxna än föräldrar och lärare. Ungdomar med högre utbildning tenderar i högre grad än 
ungdomar med lägre utbildning att söka sig till de nya rörelserna. Här kan de både möta ett 
behov av personlig uppmärksamhet och identitetsutveckling, som en möjlighet till inflytande, 
påverkan och makt (Thörn, 1991). 

En ytterligare förklaring är att traditionella referenspunkter som klass och parti försvagats 
av de sociala förändringarnas takt, mängden av tillhörigheter och det övermått av möjligheter 
och budskap som strömmar över individen. Därför har behovet av att bekräfta vem man är 
blivit starkare, och denna grundläggande existentiella hemlöshet har ökat behovet av att bygga 
och återuppbygga sitt ”hem”. (Melucci, 1989). 

Medvetenheten ökar också om att dagens behov är föremål för val och inga 
nödvändigheter som kommer av nöd. Man kämpar för rätten till en meningsfull existens och 
rätten till mångfald. Att leva ett meningsfullt liv blir viktigare än ett liv präglat av yttre 
framgångar. Detta innebär ett ifrågasättande av industrikapitalismens värderingar och 
ideologi, och man åberopar istället universella värden (Melucci, 1989). Utöver detta har vi 
också fått se en avtraditionalisering av världen, vilket inneburit att religiösa och traditionella 
världsbilder förlorat sitt grepp om människor, och att man nu uppfattar sig själv och inte en 
högre makt som skapare av den värld man lever i (Thörn, 1991). 

 
Till skillnad från folkrörelserna som kom till vid och innan sekelskiftet 1900, är alltså de nya 
sociala rörelserna i högre grad friställda från de kulturella traditionerna och klasskulturerna. 
De nya rörelserna kan därför ses som försök att kollektivt skapa nya kulturella identiteter, 
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livsformer och livsstilar, och kan därför betraktas som identitetsrörelser. Under 1970-talet 
utgjorde exempelvis den progressiva musikrörelsen en kulturell mötesplats, medan 1980-talet 
med dess husockupantrörelse var mer influerade av punken. 1980-talets revolt sägs också i 
högre grad än under 1960-talet bestå av redan marginaliserade grupper. 1960-talets 
studentrevolt utgick från ett utopiskt tänkande inbäddat i decenniets tillväxtoptimism, medan 
framtiden såg mörkare ut för 1980-talets revoltörer med oljekriser, inflationer och 
arbetslöshet. Kampen var nu mer inriktad på nuet än på ett framtida utopiskt samhälle 
utformat enligt bestämda teorier (Thörn, 1991). Carsten (1985, s. 225) skriver att det 
synbarligen inte existerar en tro bland de unga på 1980-talet att omskapa samhället, utan att 
de istället försöker etablera ”små befriade öar” där de kan utveckla sina egna livsstilar. I 
husockupanternas självförståelse låg en vision om autonomi liksom känslan att representera en 
absolut kulturell annorlundahet. Gränserna mellan att stå utanför och vara en del av samhället 
blev skarpare. 

Eftersom situationerna sett så olika ut, varnar också flera författare för den stereotypa bild 
av revolterande ungdom, som 1960-talsrevoltens omfattning och genomslagskraft gett upphov 
till (Bjurström, 1985). 

Idealism kontra egoism 
Huruvida livsstilen och självidentiteten kan vara det styrande hos vissa aktivister, diskuteras av 
Björk och Wångersjö (1990). Kan det vara så att de som engagerar sig i sociala rörelser 
egentligen är ute efter ett mer spännande liv, och att de trivs bättre med aktivismen som 
livsstil, än den som övriga samhället erbjuder dem? Är de i så fall egoister i den meningen att 
kampen mer blir ett sätt att hitta en grupp och en livsstil man trivs med, än ett sätt att göra 
världen bättre? Och kan kampen bli ett självändamål, på så sätt att när målet är uppnått, så 
försvinner också den gemenskap och livsstil som finns i den sociala rörelsen? Känner man då 
glädje eller saknad efter att ha uppnått det man kämpat för i åratal? Och om man uppnår en 
värld utan strider och konflikter, där alla lever i konsensus – blir det inte en tråkig värld? 

En invändning mot att egoism skulle vara den drivande kraften i ett engagemang är dock 
frågan om det inte snarare är resultatet av ens liv som i slutändan är det som räknas? Orkar 
man verkligen vara engagerad om ens personliga tillfredsställelse är ens enda drivkraft? För att 
leva ett aktivistliv måste man trivas, och cirkeln sluts då av att man bara kan trivas om man 
delar det mål som kampen man kämpar för har. Kanske samverkar egoism med idealism, 
vilket gör att man känner att man mår bra själv genom att även tänka på andra, frågar sig 
Björk och Wångersjö. 

Hantering av protester 
Deegan (2001) menar att det är få organisationer som är förberedda för en attack från 
aktivister, trots att dessa är ett växande hot mot bland annat företag. Tillvägagångssättet för 
hur man bemöter aktivisterna har stor inverkan på hur aggressiva eller samarbetsvilliga de 
kommer att bli. Hanteras protesterna bara på rätt sätt, har det ofta visat sig att angreppen går 
från aggressivitet till samarbetsvillighet, vilket kan gynna båda parter. Deegan (2001, s. 19, 
fritt översatt) skriver att ”aktivister går över från direkta påtryckningar och lobbying mot mer 
tillitsfull, samarbetsvillig attityd vid första tecknet till att vilja förhandla från företagets sida”. 
Organisationer som lär sig hantera protester effektivt, sägs också utveckla en mer effektiv 
kommunikationsstruktur i företaget generellt. Även Grunig (1992) menar att aktivister, trots 
att de utgör ett hot mot företag, ändå kan medföra en möjlighet. Företag med en dynamisk 
och turbulent atmosfär utvecklar nämligen en mer flexibel och framgångsrik PR än företag 
med en statisk atmosfär. Det ligger dock i företagets intresse att inte frånsäga sig dess 
effektivitet och autonomi till förmån för aktivistgruppen. 

Företag hamnar ofta i en underlägesposition gentemot protestgrupper, eftersom dessa ofta 
ses som att arbeta för ”samhällets bästa”, vilket placerar dem i en slags högre moralisk 
position än det angripna företaget. Aktivister sägs även ofta spela på folks osäkerhet, och att 
allmänheten är rädda för sådant de upplever som hot, speciellt sådant som är svårt att förstå 
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sig på och som de själva inte kan påverka. På grund av denna rädsla hamnar ett rationellt 
tänkande ofta i skymundan. Att spela på känslor är således ett vanligt vapen i aktivisternas 
händer. Ofta ses dessutom organisationen som skyldig tills den bevisat motsatsen, och då kan 
det redan vara för sent för att rädda företagets skadade anseende. Man bör dock notera att det 
ibland kan ligga andra faktorer bakom protester, exempelvis aktivistgruppernas strävan efter 
uppmärksamhet, och det finns också exempel på hur konkurrerande företag under 
aktivistflagg drivit på protester mot sina konkurrenter. Aktivisterna kan också vara otåliga 
eller missnöjda med det parlamentariska politiska arbetet, och anser sig därför uppnå snabbare 
och bättre resultat genom att gå direkt på det företag de kritiserar. Oavsett vilka strategier 
aktivistgrupperna har, eller hur länge protesterna varar, utgör de dock alltid ett avbrott i 
företagens verksamhet (Deegan, 2001). 

Granskning av det egna företaget 
Det första steget för att förbereda sig för protester är att ta reda på om man överhuvudtaget 
ligger i riskzonen för aktivism. Utan detta steg kan företaget i fråga bli helt oförberett när 
eventuella protester blossar upp. De i riskzonen är speciellt företag involverade i branscher 
som kan vara riskfyllda på olika sätt, för miljön, människor och djur. Exempelvis branscher 
som sysslar med kemikalier, genmodifiering, djurförsök, tobak, kärnkraft, men också företag 
som anses behandla anställda illa i andra delar av världen, med dåliga löner, 
arbetsförhållanden och så vidare, eller företag som har spektakulär marknadsföring. Samtliga 
statliga institutioner bör också läggas till denna lista (Deegan, 2001). Lerbinger (1997) lägger 
också till att aktivister ofta väljer ut ett speciellt företag, som de tycker är värst när det gäller 
den aspekt de protesterar mot. Meningen är att det företaget ska ändra sig, och sen sätta 
standard för resten av branschen. 

Såklart bör man sträva efter att driva företaget så etiskt som möjligt. Frånsett faktumet att 
ett etiskt beteende alltid är eftersträvansvärt, bör man också vara medveten om att det alltid 
finns en risk att allmänheten får reda på företagets hållning, antingen genom granskning 
utifrån eller från företagets egna anställda (Deegan, 2001). Grunig (1992) påpekar också att 
man inte ska tro att man undgår protester blott genom att följa de lagar som finns. Lagarna 
sätter i aktivisternas ögon bara ett lägsta värde för vad som är acceptabelt beteende. 

Granskning av aktivisterna 
Förutom att granska sin egen verksamhet, och ens prestationer i omtvistade frågor, bör man i 
samma process också lära sig så mycket som möjligt om aktivisterna i fråga. I denna 
efterforskning, som kan ske både kvalitativt och kvantitativt, ingår en analys av alla grupper 
som kan utgöra ett eventuellt hot (redan innan dessa påbörjat en eventuell kampanj), målet för 
dessa grupper, hur stor kännedomen är om företaget samt gruppens och samhällets syn på det 
samma (Deegan, 2001). Grunig (1992) understryker vikten av att inte ignorera mindre 
grupper, utan att bevaka samtliga, oavsett storlek. Mindre grupper kan nämligen vara mer 
effektiva och mer benägna att ta till handling än större grupper. Medlemmarna i en stor grupp 
känner ofta att deras medverkan inte har så stor betydelse, och är ofta medlemmar av 
egennyttiga skäl, såsom att få ta del av gruppens tidning. Ibland kan medlemskapet också vara 
föreskrivit, som exempelvis med fackföreningar. De mer driftiga aktivisterna söker sig ofta 
därför till mindre grupper, skriver Grunig, och menar därför att små grupper har en omvänt 
proportionerlig makt. 

Bevakning av omvärlden 
Omvärldsbevakning i form av att vara uppdaterad om insändare, åsikter uttryckta på Internet 
etc. bör också observeras; liksom rapporter och tidskrifter om ny forskning och nya rön inom 
den politiska, lagstiftande och teknologiska utvecklingen. Detta för att få tidiga 
varningssignaler om eventuella faror som kan leda till protester. Undersökningar bör också 
utföras gällande allmänhetens attityder, och hur dessa ändras med hänsyn till företaget och 
eventuella aktivister. Ett enkelt sätt att hålla sig à jour om detta är genom kontakter med 
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branschorganisationer av olika slag, vilkas uppgift är att tillhandahålla denna information 
(Deegan, 2001). 

Att lära sig av andras misstag 
Man kan mycket väl lära sig av andras misstag hur man inte ska hantera protester. Deegan 
(2001) nämner ignorerande av protesterna som ett av dessa, och menar att detta oftast bara är 
en ursäkt för att inte handla överhuvudtaget. I studier har det framkommit att de flesta företag 
agerar enligt denna linje av icke-handlande. Det är dock inte ”business as usual” med 
aktivistgrupper som söker sätta företaget i dålig dager, och om företaget väntar med att dra sig 
in i konflikten tills det inte längre är hållbart, upptäcker man ofta att det är en oerhört stor 
uppgift att påverka den allmänna opinionen. Att ignorera aktivister medför således att ge över 
kontrollen till dem som protesterar mot en. Aktivistgrupper som blir ignorerade tenderar 
också att i större utsträckning än annars söka intresse hos tredje part, exempelvis myndigheter 
eller medier. 

En annan mindre lyckad strategi är att ignorera protestgrupperna, men att försöka påverka 
den allmänna opinionen. Att påverka en opinion är svårt, även när företaget går som bäst. Att 
försöka nå sin publik under tider av protester gör därför knappast saken lättare. Snarare kan 
ofta företagets utsaga ses som partisk eller rentav felaktig. Och för varje gång företaget går ut 
och informerar, svarar aktivisterna med sin syn på saken. Resultatet blir ett informationsflöde, 
där allmänheten ofta får svårt att kritiskt granska de uppgifter som läggs fram, och de kan 
också vara oförmögna att göra en sådan analys. 

Man bör heller inte försöka överleva på kort sikt, genom att vilseleda aktivister eller 
allmänhet, eftersom detta just bara fungerar på kort sikt. Att övertyga aktivisterna om ens 
egen ståndpunkt utan att skapa en dialog, eller att motarbeta aktivisterna rekommenderas 
heller inte. Aktivisterna, som tagit initiativ till protesterna, lär inte vara mer lättövertygade än 
allmänheten; och genom att motarbeta aktivister genom smutskastning eller stämningar 
trappar man snarare upp stämningen. Medierna lär också ställa sig på aktivisternas sida i ett 
sådant skede, eftersom de ofta väljer att porträttera historier ur ett David mot Goliat-
perspektiv, där medierna alltid väljer Davids parti (Deegan, 2001). Lerbinger (1997) pekar 
också på att förtroendet minskat kraftigt för stora företag, i mitten av 1960-talet svarade 51 
procent att de hade stort förtroende för stora företagsledare. Runt 20 år senare var den siffran 
nere i 19 procent. Att motarbeta aktivister har dessutom visat sig vara mycket krävande i 
resurser av tid och pengar. Grunig (1992) varnar också för kortsiktiga segrar, som företaget 
kan känna av att motarbeta aktivister, och menar att detta ofta bara leder till en långsiktig 
förlust med ännu mer uppretade aktivister. Lerbinger (1997) varnar också för att koppla in 
myndigheter, exempelvis polisen, för att bemöta aktivisterna, och menar att detta bör göras 
först vid massdemonstrationer eller om det förekommit skadegörelse etc. 

Vägen till samarbete 
Även om aktivister och företag ofta kan ses som varandras motsatser; där företagen ser 
aktivisterna som felinformerade bråkmakare och aktivisterna ser företagen som opålitliga, 
korrupta bjässar, finns det sätt att kunna samarbeta. Målet är att skapa en långvarig relation 
och en atmosfär av öppenhet mot varandra, och att uppnå ett läge som tillgodoser båda 
parters intressen – en vinn-vinn-situation. Medlet är en tvåvägs dialog med utgång i att båda 
parter måste acceptera att en kompromiss kan bli nödvändig. Man bör försöka utveckla ett 
ömsesidigt beroende och en varaktig relation, med återkommande personliga kontakter med 
aktivister och potentiella sådana (Deegan, 2001). 

Företagets vinst i att arbeta redan i ett tidigt skede består i att ett relationsbyggande gör att 
man kommer närmare potentiella protestgrupper, det skapar en ökad kontroll över kommande 
eventuella hotbilder, det minskar risken att medier och myndigheter lägger sig i, och man ökar 
också sitt förtroende i aktivisternas ögon i händelse av en eventuell olycka. Man undviker helt 
enkelt större konflikter, med alla dess negativa följder. 

Aktivisternas vinst å andra sidan, utgår från den ståndpunkten att de nödvändigtvis inte 
hade uppnått eller kommit närmare sitt mål genom att tvinga sig till eller pressa igenom sina 
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krav. Ett samarbete med organisationen ger dock ett löfte från organisationens sida om att 
förbättra sig, det ger en möjlighet att ta del i företagets förbättringsprocesser, det kräver 
mindre resurser jämfört med att driva stora kampanjer, det kan ge snabbare resultat, det ger 
en argument mot kritiker som menar att man är ovillig till samarbete, och om man ändå inte 
gör några framsteg kan gruppen dra sig ur utan att ha slösat några betydande resurser 
(Deegan, 2001). 

Kommunikationsplan 
I den kommunikationsplan som utarbetas för att bemöta protestgrupper, bör flera personer 
ingå i ett team för att kunna bemöta protestgrupperna, men en speciell kontaktperson på 
företaget bör också utses. Idealet är en person med god kommunikativ kompetens, med 
inriktning på konfliktlösning, PR, kris- och riskkommunikation, samhälls- och 
medierelationer, psykologi samt med god kunskap om företaget, protestgrupperna och 
relevant lagstiftning. Ledningen bör även den vara delaktig i processen, och övertygad om dess 
fördelar. 

En kommunikationsplan där man bestämmer målen som bör uppnås, samt en utvärdering 
av dess effektivitet är av största vikt. Man bör vara öppen angående organisationens 
aktiviteter och aktivt uppmuntra feedback. Detta ger företaget en möjlighet att identifiera 
viktiga frågor, att tidigt starta en dialog och att rikta in sig på de punkter som vållar oro 
(Deegan, 2001). 

Dialog med protestgrupperna 
Deegan (2001) skriver vidare att kontakt med grupperna bör tas redan innan de skapat sig en 
åsikt om företaget. Har gruppen investerat tid och pengar, och redan dragit igång en kampanj, 
är de nämligen mindre benägna till förhandling. Planerar företaget ett nytt projekt, så bör 
eventuella kritiska röster tas med redan i planeringsstadiet. Man bör inleda med att ta kontakt 
med de grupper som är minst fientliga först, gärna olika grupper ur den lokala befolkningen, 
men också rikta in sig på de grupper som utgör det mest direkta och kortsiktiga hotet. Tar 
man kontakt med de mindre fientliga grupperna först, kan man dels få reda på mer om de 
fientliga och hur dessa ska hanteras, dels kan det också leda till att misstänksamheten bland de 
fientliga aktivisterna minskar, då dessa får reda på att företaget gjort framsteg med de mer 
traditionella grupperna. 

Den första kontakten kan gärna tas genom en tredje part som har någon relation med 
båda sidor. Denna tredje part kan utgöras av företagets anställda eller deras 
familjemedlemmar, vänner till de anställda, konsulter som företaget anlitat eller med andra 
aktivistgrupper som företaget varit i kontakt med. Hittas ingen tredje part bör personen från 
företaget som sköter detta vara av avsevärd hög rank, för att visa på företagets goda vilja. 

Vid det första mötet bör syftet med dialogen förklaras tydligt. Man ska undvika att 
försöka övertyga aktivistgruppen, och istället försöka se deras rädslor som legitima, även om 
de kan verka ologiska; Deegan skriver att man bör öva sig på att tänka som en aktivist. Man 
bör inte förvänta sig för mycket av det första mötet, och även om det inte går som man tänkt 
sig, bör man inte ge upp. En utomstående neutral expert kan också inbjudas. Han eller hon 
kan utses av aktivistgruppen, men båda sidor måste vara nöjda. Experten kan bidra med 
kunskap och erfarenhet, analysera olika förslag, och kan också påpeka till aktivistgrupperna 
om deras krav skulle vara alltför orealistiska. 

Möten kan sedan hållas med jämna mellanrum, förslagsvis var sjätte till åttonde vecka. 
Framsteg måste dock åstadkommas under mötena för att båda parter ska känna sig 
tillfredsställda, och mål samt tidsramar måste sättas upp. Det första målet bör vara att försöka 
skapa en ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter. Man ska försöka skapa en vinn-
vinn-situation, och om den ena sidan trycker på för mycket minskar chanserna till en sådan. 
Båda sidor måste därför vara nöjda med de kompromisser de gör. Företaget måste också vara 
berett att göra genuina förändringar, eftersom brutna löften kan leda till ett avslutat samarbete 
och ett negativt intryck av företaget. Alla förbättringar av företaget bör också dokumenteras 
noga, så att de kan diskuteras i detalj på mötena. Man bör dock vara försiktig med att gå ut 
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med resultaten av samarbetet till allmänheten innan man noga diskuterat det med 
aktivistgruppen. Man riskerar annars att dessa känner sig utnyttjade och överkörda. Fungerar 
samarbetet bra, kan man också överväga att få med aktivisterna direkt i företagets 
beslutsfattande. Bland annat av den anledningen att folk som känner att de är med och fattar 
beslut också lättare accepterar dessa än om de inte hade varit delaktiga. Ett alternativ är att 
sätta samman ett arbetslag bestående av representanter från olika intressenter, bland andra 
företagets egna anställda, aktivister, lokalbefolkning, akademiker etc. Fördelen med detta är 
att man tar hänsyn även till andra än aktivisternas ståndpunkter. I denna situation kan det 
vara svårt att komma överens med samtliga parter, men samtidigt behöver organisationen 
nödvändigtvis inte göra de tuffaste utspelen, och det man kommer fram till är också det som 
är troligast att ha det bredaste stödet (Deegan, 2001). 

Mer fientliga aktivistgrupper 
Aktivister kan dock av flera anledningar vara ointresserade av att föra en dialog. De kan vara 
misstänksamma över företagets motiv, de kanske inte ser någon nytta av att förhandla, de 
kanske inte vill bli distraherade från deras inarbetade strategier, eller så kanske de helt enkelt 
inte är intresserade därför att de kämpar för ett mål som inte går att kompromissa med i deras 
ögon. Målet här är oftast att företaget lägger ned sin verksamhet helt och hållet. I de tre första 
fallen måste man helt enkelt få fram fördelarna med förhandling för aktivisterna. När det 
gäller det fjärde fallet, bör man undvika ytterligare konflikter. Istället kan man söka kontakt 
med andra grupper för att på så sätt visa sin villighet till dialog. Dessa kan också ge 
rekommendationer hur man bäst hanterar mer militanta och fientligt inställda grupper. 

Hamnar man i dialog med de mer fientligt inställda grupperna är det viktigt att inte avslöja 
någon känslig information förrän man är klar över att man har ett seriöst samarbete. Man bör 
också göra det klart för sig om/när man hamnat i ett dödläge och därmed bör avbryta 
samarbetet. 

Om gruppen fortsättningsvis motsätter sig en förhandling, måste företaget agera för att 
skydda sig från olika typer av attacker. Upprepade möten kan hållas med viktiga intressenter, 
exempelvis medier, allmänhet, andra aktivistgrupper, beslutsfattare, anställda etc., och det är 
viktigt att i deras ögon ses som ett ansvarstagande företag, utan att för den sakens skull 
betraktas som skrytsamt. Detta minskar risken att försvagas ifall företaget skulle utsättas för 
en attack. Det kan också vara till företagets fördel att kunna visa upp att man försökt ta 
kontakt med kritiska grupper, men att dessa har vägrat. Vidare bör man ha en väl utarbetad 
plan för risk- och kriskommunikation. Blir man utsatt för en attack, bör medier och polis 
kontaktas, och man bör tänka på att agera öppet, och inte försöka tysta ned de delar av ens 
verksamhet som aktivisterna gärna talar om. Helst bör man ha agerat redan innan 
händelserna, med öppenhet och tillgänglig information om ens verksamhet, så inte aktivisterna 
utmålar en som om man har något att gömma och skämmas för. Man bör också se till att ha 
övertaget när det gäller att föra ut information om det som hänt, och att noga känna till vilka 
argument som ens motståndare använder sig av för att vara beredd vid en utfrågning (Deegan, 
2001). 

Riskkommunikation 
När det gäller riskkommunikation, poängterar Deegan (2001) vikten av att vara öppen i sin 
kommunikation när det gäller de faror som eventuellt kan uppkomma. Att inte göra detta 
minskar förtroendet för företaget, ökar allmänhetens och aktivisters oro, ökar chansen för 
rättsliga tvister och gör även tilliten till överdrivna utsagor om företagets verksamhet större. 
Risker skapar som mest oro när det handlar om något som inte förståtts av motparten, om 
dess konsekvenser kan bli ödesdigra, om diskussionen kring riskerna inte tagits frivilligt av 
företaget eller om företaget ses som opålitligt. 

Riskkommunikation innebär att försöka minska den oro som finns genom att lyssna på de 
berörda, förklara vilka risker som finns och genom att lyfta fram vad företaget gör för att 
minska dess risker och för att förebygga olyckor. Det innebär också att få med viktiga 



 15

intressenter i beslutsfattandet. Riskkommunikation bör alltid inledas i ett neutralt 
opinionsmässigt läge, det vill säga innan allmänheten skapat sig en uppfattning i frågan. 

Eftersom det är den lokala befolkningens hälsa och livsstil som löper störst risk att drabbas 
vid en eventuell olycka, kan de också komma att utgöra mycket bestämda och dedikerade 
aktivister. Lokala grupper kan både vara kritiska till företag på plats, samt motsätta sig 
ytterligare etableringar. Deegan menar därför att stor hänsyn måste läggas vid 
kommunikationen med dessa. 

Medierelationer 
En annan viktig aspekt är ens relationer med medierna, och där framhäver såväl Deegan 
(2001) som Grunig (1992) vikten av att tidigt etablera en långsiktig relation, inriktad på en 
tvåvägskommunikation. Grunig jämför aktivisterna med en sovande jätte, och menar att de 
har stora möjligheter att nå ut i medierna på det sätt de önskar. Medierna ger dels 
aktivistgruppen självbekräftelse, men sätter också vissa händelser på agendan. Allmänhetens 
bekymmer om vad som händer runt dem, styrs i stort sett av vad som tas upp av medierna. 
Från det ögonblick medierna kopplas in i en konflikt, eskalerar också kontroverserna. Grunig 
skriver också att ju mer medierna skriver om ett kontroversiellt ämne, som kan ha innefattat 
protester, desto mer negativ blir allmänhetens syn på organisationen som kritiseras. Medierna 
är dock inte enbart en positiv samarbetspartner för aktivisterna. Exempelvis är medierna 
inriktade på att bevaka händelser, inte olika ståndpunkter, och det kan därför vara svårt att få 
fram ett ideologiskt budskap i medierna. Dessutom tenderar medierna att överdriva det 
konstiga och annorlunda hos aktivistgrupperna i strävan att öka nyhetsvärdet hos dessa. Och 
samtidigt som företagen ofta ser medierna som partiska för att de tar ”Davids” sida i 
konflikter, tycker aktivisterna tvärtom, det vill säga att medierna ofta tar de etablerade 
företagens sida, på grund av ägarförhållanden, ideologisk inriktning, att medierna inte vill 
stöta sig med annonsörer etc. 

Man bör också vara väl förberedd hur man ska agera vid händelse av en olycka. Olyckor 
kan nämligen vara till stor nytta av aktivisterna, som ett tillfälle för de att synas, skaffa nya 
medlemmar, inkomster och så vidare. Existerar då inte redan en relation mellan företaget och 
aktivistgruppen är risken liten att aktivisterna skulle ingå i en förhandling vid denna tidpunkt. 
Har man däremot goda kontakter med dem kan man använda sig av dessa för att ta hand om 
situationen på bästa tänkbara sätt (Deegan, 2001). 

Ej väl förankrad i verkligheten 
Grunig (1992) instämmer i stort med Deegans (2001) slutsatser, men har i studier funnit att 
tvåvägskommunikation med aktivistgrupper inte är speciellt väl testat i verkligheten. Hon 
påpekar dock att de andra sätt som företag brukat för att bemöta aktivister inte fungerat med 
tillräcklig tillfredsställande. Tillvägagångssättet rekommenderas dock av Grunig, som menar 
att det är det sällsyntaste men också effektivaste sättet att handla. Inget av de fall Grunig 
studerat ledde till en klar seger för företagets sida i konflikten, och stödet för dialogen kommer 
således inte från några succéhistorier från verkligheten, utan snarare på bristen på framgångar 
när man prövat andra sätt. Lerbinger (1997), som är mer aktuell i sina studier, 
rekommenderar också han dialogen, och menar att allt fler företag föredrar denna form av 
konfliktlösning. I undantagsfall tror Lerbinger dock att det kan vara effektivt att bemöta 
aktivisterna mer aggressivt. 

Världsfrånvända aktivister 
Lesly (1992) är mer cynisk i sin syn på aktivister än tidigare författare. Han menar att aldrig 
förr har så många olika viljor funnits som idag, och jämför dagens samhälle med ett tygstycke 
som det dras i från alla håll och kanter. Tidigare hierarkiska strukturer som begränsat 
människors handlande till vad som var allmänt accepterat har försvunnit, menar Lesly. 

Han varnar också för att tro att alla aktivister ska behandlas på samma sätt. Han menar 
snarare att man kan dela in aktivister i ett par olika kategorier: seriösa människor och sådana 
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som bara vill gott, sådana som anser sig vara moraliskt och intellektuellt bättre än andra, de 
som anser sig ha fått en kallelse att överföra sin formel om hur världen ska styras på alla 
andra, och till sist de som är mot allt och som allmänt är missnöjda med sina liv och det mesta 
här i världen. 

Medan man bör resonera med de förstnämnda och eventuellt till och med anställa de som 
konsulter, menar Lesly att för att klara av de sistnämnda ska man istället rikta in sig på att få 
bort det stöd som dessa är beroende av. Lesly skriver att miljoner av människor har fått lära 
sig att de ska ha en speciell roll i samhället. Men när de sedan blir besvikna på verkligheten 
och att ingen lyssnar på dem, blir de uttråkade, frustrerade och tar därför på sig uppgiften att 
förändra samhället. För att bemöta dessa menar Lesly att man helt enkelt gör klart för övriga 
medborgare att aktivisterna är ute efter en förändring som varken företaget eller samhället 
skulle tjäna på. Han poängterar också vikten av att ligga ett steg före aktivisterna med 
information till allmänheten, därför att man hamnar i en negativ försvarsställning genom att 
bara reagera på kritik efter att den uppkommit. Enligt Lesly kan man oftast läsa av folks 
åsikter kring en halvcirkelformad kurva, där fem procent på varje sida står fast vid sina 
åsikter, 40 procent på varje sida är ganska apatiska till ämnet i fråga, men att man bör rikta in 
sin energi på de tio återstående procent som är genuint intresserade av olika frågor och ofta 
relativt öppenhjärtade. Han understryker också vikten av bra medierelationer, men att alltid 
avkräva ett ansvar för vad medierna rapporterar om. 

En PR-firmas rekommendationer 
Omvärldsanalysföretaget United Minds har på uppdrag av byrån Prime PR (2002), 
sammanställt en rapport framför allt inriktad på vad Säpo kallar ”det autonoma nätverket”, 
det vill säga anarkister, antifascister, autonoma, porrmotståndare, globaliseringsmotståndare, 
miljö- och djurrättsaktivister etc. I rapporten presenteras grupperna, och man frågar sig om 
det drar en ny vänstervåg över Sverige. Grupperna och deras organisering och aktivitet 
beskrivs, tillsammans med deras åsikter och hur de skiljer sig från tidigare vänstervågar, 
exempelvis den på 1970-talet. Enligt författarna är det på många sätt imponerande vilket 
genomslag grupperna fått med tanke på de små resurserna grupperna har till sitt förfogande. 
De ser därför dessa grupper som en utmaning för näringslivet, och menar att det krävs 
noggranna förberedelser och att det ställer speciella krav att kommunicera med dessa grupper, 
eller med anledning av deras aktivitet. Det är klokt att betrakta dem som professionella 
kommunikatörer, skriver man, men menar att det ofta kan vara svårt att föra en debatt med 
dem, då det inte alltid går att hitta ansvariga för olika typer av protestaktioner. I dessa fall 
uppmanas man istället att söka föra debatten med traditionellt organiserade representanter. 

Rapporten ger ingen övergripande policy i hur man ska agera i de här situationerna, men 
ger råd på hur man kan upptäcka om man ligger i farozonen genom att ställa sig följande 
frågor: 

 
• Är er verksamhet, marknadsföring eller era ägarförhållanden kontroversiella? 
• Används ni ibland som exempel i aktivistkretsar? 
• Är verksamheten global? 
• Bedrivs verksamheten (delvis) i u-länder? 
• Används djurprodukter i produktionen eller testas produkterna på djur? 
• Är er verksamhet/bransch föremål för politisk reglering eller politisk debatt? 
• Är ni störst i branschen? 
• Är era produkter konsumentprodukter, eller finns en tydlig konsumentkoppling? 
• Är ni en medial symbol för något som kan kritiseras? 
• Finns bra substitut för era produkter? 
• Har ni goda relationer med de fackliga organisationerna? 
• Har ni goda relationer med ideella organisationer av olika slag? 
 

En rad förslag ges också på hur man skyddar sig om man skulle ligga illa till: 
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• Bevaka och analysera debatten i aktivistkretsar. 
• Analysera företagets mediebild ur aktivistperspektiv. 
• Analysera företagets varumärke och verksamhet ur aktivistperspektiv. 
• Inventera den egna verksamheten samt underleverantörerna, och finns det 

missförhållanden så åtgärda dem. 
• Ta fram och sprid en policy för hur er och underleverantörernas verksamhet ska 

bedrivas. 
• Se till att företagets historia, mål och vision är kända och förankrade internt. 
• Ta fram förebyggande faktaunderlag, som sakligt beskriver läget på eventuellt utsatta 

områden. 
• Ta fram en policy för hur ni ska hantera kritik av detta slag. 
• Ta fram en plan för kriskommunikation i denna typ av frågor. 
• Bygg i förväg allianser med kompetenta och trovärdiga organisationer i er omvärld. 

 
Har man väl drabbats av en aktivistattack uppmanas man att undvika att hamna i David och 
Goliat-läget, bland annat genom att undvika att leva upp till de myter som kan finnas om en; 
att visa upp eventuella skador som skett samt att peka på kortsiktiga såväl som långsiktiga 
effekter av aktivisternas framfart. 

Olagliga protestaktioner 
Deegan (2001) skriver att även om det förekommer att aktivister tar till olagliga medel för att 
föra fram sitt budskap, så är det relativt sällsynt, och sker enbart av en liten del av 
aktivisterna. I dessa fall är det inte enbart företagets ansvar att handskas med problemen som 
uppkommit, utan framför allt polisens. Säkerhetspolisen och Rikspolisstyrelsen har därför 
bland annat gett ut en rapport om deras strategi mot olagliga aktioner som sker av miljö- och 
djurrättsaktivister (RPS 1999:2). Säkerhetspolisen ger även varje år ut en rapport (Rapport 
från Säkerhetspolisen) om brottslighet kopplat till rikets inre säkerhet. I denna fokuseras dels 
på brottslighet kopplad till vit makt, främlingsfientlighet, antisemitism och homofobi, dels till 
brottslighet med koppling till antifascism/vänsterideologi. Dessa rapporter riktar sig i första 
hand inte till de drabbade företagen, utan beskriver snarare polisens egen hantering av 
aktionerna. 
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Metod 
I denna uppsats har fallstudier med inriktning på personliga intervjuer och dokumentanalys 
utgjort den huvudsakliga metoden. Fallstudier innebär en kvalitativt inriktad fallundersökning, 
och utgör en holistisk, intensiv beskrivning och analys av en företeelse eller enhet. I jämförelse 
med metoder som enkätundersökningar eller experimentella studier syftar fallstudier främst till 
vad som benämns som tolkning i kontext. Fallstudier är också partikularistiska i det avseendet 
att de riktar in sig på en specifik situation eller företeelse. Den är som annan kvalitativ metod 
induktiv, det vill säga den fokuserar på process och förståelse. Går den utöver ett rent 
beskrivande av fenomenet i fråga anses den också som tolkande. Forskaren kan då använda 
den insamlade informationen för att analysera, tolka och teoretisera kring företeelsen i fråga. 
Ofta är fallstudier också värderande, eftersom de vill bedöma hur en viss företeelse fungerar. 
Den är också deskriptiv och heuristisk, vilket innebär att den ger insikter om den företeelse 
som undersökts (Merriam, 1994). 

Metoden har utvecklats av pedagogiska forskare, men när teorier eller begrepp lånas från 
andra discipliner kan man se fallstudien som en del av dessa discipliner. Urvalet sker vanligtvis 
enligt ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att man inte är ute efter att generalisera utan 
efter att lösa mer kvalitativa problem, där generalisering i statistisk mening varken är 
nödvändigt eller legitimerat (Merriam, 1994). Larsson (2000) menar istället att sättet att göra 
urval beror på studiens syfte och vad man vill att urvalet ska representera. En vanlig typ är 
variationsurval, där man sätter samman grupper av intervjuer så att personerna representerar 
en bredd inom fenomenet. 

Validitet och reliabilitet 
En tillit till forskaren som det primära instrumentet för att samla in och analysera information 
kan enligt Merriam (1994, s. 49) ge ”strålande insikter om en företeelse”, men det kan också 
resultera i en ”trivial, felaktig och till och med vilseledande analys”. Forskaren måste därför 
besitta vissa kvalifikationer för att kunna få till stånd en väl genomförd fallundersökning; 
bland annat goda kommunikationsfärdigheter, stor tolerans för mångtydighet och oklarhet, 
samtidigt som han eller hon måste vara synnerligen sensitiv i förhållande till kontexten, 
informationen och sina personliga värderingar. En god självkännedom, framför allt i mer 
etiska filosofiska frågor kan också utgöra ett riktmärke för att göra de avgöranden som behövs 
för att göra en etiskt acceptabel undersökning. 

När det gäller den inre validiteten – det vill säga i vilken utsträckning resultaten stämmer 
överens med verkligheten – kan detta lösas genom att be andra forskare kommentera de 
resultat man fått, vilket också gjorts under arbetet med denna uppsats. Man kan också 
kombinera olika metoder, kontrollera sina tolkningar med de personer som intervjuats eller 
observerats, samt genom att man klargör sina egna värderingar och teoretiska ståndpunkter. 
Huruvida fallstudier kan vara generaliserbara till andra situationer, det vill säga den externa 
validiteten, är något som är föremål för diskussion (Merriam, 1994). Larsson (2000) menar 
dock att man kan jämföra fallstudier med upprepade experiment, och menar att om flera fall 
ligger i linje med de teoretiska utgångspunkterna i en studie så kan man resonera i mer 
allmängiltiga termer. 

Vad beträffar reliabilitet, alltså i vilken utsträckning det finns ett pålitligt sammanhang 
eller logik i ens resultat, kan detta stärkas av att klargöra de utgångspunkter och teoretiska 
perspektiv som styrt undersökningen. Man kan också använda sig av triangulering (det vill 
säga att man kombinerar exempelvis en intervjustudie med andra metoder), samt att i detalj 
beskriva hur studien genomförts och hur man kommit fram till slutsatserna i den tillgängliga 
informationen (Merriam, 1994). 
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Informationskällor 
Deltagande observation, intervjuer, och en genomgång av dokument är de tre huvudsakliga 
källorna till information när det gäller fallstudier. I denna uppsats har de två sistnämnda 
kommit till användning. Merriam (1994) menar att intervjun är den huvudsakliga källan, och 
att det är det bästa sättet att få reda på vad en person vet eller tänker på. 

Larsson (2000) skriver också att om man ska studera en redan inträffad händelse eller 
relationen mellan två grupper, så rekommenderas i första hand intervjuer som metod. När det 
gäller studier med någon form av maktaspekt betonas också behovet av att komma bakom den 
observerbara scenen för att komma åt mer underliggande dimensioner av ett fenomen. 
Fallstudier sägs också ge unik kunskap om organisatoriska och politiska fenomen, med mål att 
nå en nyanserad beskrivning av olika situationer och handlingar. I dessa fall framhåller 
Larsson också vikten av att det krävs en kritisk inställning till respondenten, och en vetskap 
om att även den intervjuade har ett syfte; utöver att bidra till forskningen även att hävda sin 
situation, försvara sig, kritisera någon annan eller visa sin position och makt. Han skriver 
också att i studier där man granskar en relation mellan två grupper finns det en risk att 
parterna uppträder annorlunda än i verkligheten när en utomstående deltagare kommer på 
besök. Parterna kan då försöka upprätthålla en önskad (och mindre verklig) bild av sig själv, 
och undvika eventuellt avvikande beteende. 

Det vanligaste tillvägagångssättet när det gäller intervjuer är en delvis strukturerad 
intervju, som utarbetats efter en uppsättning teman. Intervjuerna till denna uppsats är 
uppdelade i likartade teman som litteraturöversikten ovan, det vill säga företagsetik, syn på 
protesterna och hur protesterna hanterats. Under varje tema fanns ett antal frågor, som 
använts som grund under intervjuerna. Följdfrågor och diskussion till följd av respondenternas 
svar har varit en självklarhet under intervjutillfällena. 

Hur pass framgångsrik en intervju blir påverkas till stor del av samspelet mellan 
intervjuaren och respondenten. Intervjuaren bör ägna särskild uppmärksamhet åt att bedöma 
riktigheten i, och att registrera den information som kommer fram. Det finns dessutom stora 
möjligheter att sondera olika svar, begära förtydliganden och att avgöra respondentens 
kunskapsnivå, engagemang och status i den aktuella miljön (Merriam, 1994). Intervjuer utgår 
enligt Larsson (2000) från teorier och tidigare forskning, egna kunskaper och eventuell 
erfarenhet av ämnet samt runt de frågor som forskaren ställt sig utifrån den insamlade 
informationen. 

När det gäller genomgång av dokument, innefattar detta exempelvis offentliga handlingar 
och mer personliga källor. Dokument av alla dess slag kan assistera forskaren att utveckla 
förståelse, upptäcka innebörder och förmedla insikter som är viktiga för forskningsproblemet. 
De flesta av dessa dokument har tillkommit av skäl som inte först och främst har med 
forskningen att göra, utan har således en empirisk grund i den kontext som studeras. På grund 
av detta kan det också krävas viss uppfinningsrikedom för att få fatt i rätt dokument 
(Merriam, 1994). 

Analysnivåer 
När det kommer till analysen kan man bearbeta de data man samlat in antingen kronologiskt, 
utifrån fallets inre logik eller utifrån vilka personer som intervjuats, vilka dokument man 
samlat in och så vidare. Merriam (1994) menar också att analysen kan avbrytas när man vet 
hur informationen ska struktureras på bästa sätt, och resulterar då i en deskriptiv 
fallundersökning. Man kan också utveckla en andra analysnivå, då man utvecklar kategorier, 
teman eller annat system för att tolka innebörden i sin information. När dessa teman och 
kategorier finslipas och kopplas samman genom preliminära hypoteser, går analysen framåt i 
riktning mot en teori som kan förklara informationens betydelse. I en tredje analysnivå 
används denna teori för att förklara olika företeelser och förklara hur de är relaterade till 
varandra. 
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Respondenter 
Intervjun hos Café gjordes den 28 november 2002 på deras redaktion i Stockholm med 
förlagsredaktör tillika ansvarig utgivare Fredrik Helmertz. Fallstudien skulle egentligen rikta in 
sig på Slitz eftersom denna tidning stått i fokus för protesterna, men trots löfte om medverkan, 
drog sig Slitz ur dagen innan bestämt intervjutillfälle. Café blev därför kontaktade via e-post 
och fick således tillgång till frågorna en dag i förväg. Intervjun spelades in på band, och 
frågorna för denna intervju hittas i Bilaga A. 

Dokument från Ikea har erhållits genom personlig kommunikation per telefon och e-post. 
Dokumenten handlade till största del om Ikeas ställning i frågor kring socialt ansvarstagande 
och hänsyn till miljön. Anledningen till att Ikea inte intervjuats som de två andra företagen, 
var att det relativt snabbt framkom att Ikea var mest intressant att studera – inte för deras 
hållning gentemot aktivister – utan för hur de själva snabbt och seriöst agerat när det funnits 
något som skulle kunna ha lett till protester. En intervju ansågs därför överflödig, då 
informationen redan fanns producerad. 

Intervjun hos McDonalds gjordes den 28 november 2002 på huvudkontoret i Stockholm 
med deras presschef Birgitta Mossberg. Frågorna inför intervjun skickades per e-post cirka en 
vecka innan avtalat intervjutillfälle. Dessa hittas i Bilaga B. Även denna intervju spelades in på 
band. På eget initiativ besvarade även Birgitta Mossberg frågorna per e-post. 
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Resultat 

Café  
Eftersom kritiken mot manstidningarna oftast riktat in sig på Slitz snarare än Café, var det av 
stort intresse att klargöra vilka skillnader det finns mellan tidningarna. Fredrik Helmertz på 
Café, menar att Cafés ideologi från start varit annorlunda än Slitz; deras syn på journalistik, 
deras syn på sig själva, på killar och tjejer, på tidningen och så vidare. Snarare än att definiera 
sig som en manstidning, har grunden för Café varit sprungen ur modebranschen, och att 
således vara en modetidning för män. Man har också lagt stor vikt vid tidningens kvalitet, man 
har velat ha de bästa skribenterna inom respektive område man bevakar, man har satsat på 
spännande dokumentärer, och man har sett till att arbeta med de bästa svenska och utländska 
fotograferna. När Café startades riktades den till stor del till den ”yuppiepublik” som fanns 
under 1980-talet, men under lågkonjunkturen på 1990-talet kände man sig tvungna att bredda 
innehållet till att skriva om ”mer genuina grabbsaker” än bara mode. En jämförelse mellan de 
båda tidskrifterna visar dock att Slitz ändå är den mest grabbiga av de båda. Där Café har 
bokrecensioner och krönikor om aktuell media har Slitz fotboll, hockey och de senaste 
bilmodellerna. Café uppger också att man gärna skämtar med sig själva och killars 
tillkortakommanden, men aldrig om tjejers, att man gärna driver med gamla klichéer etc. 

Med denna profilering på den mer urbana kulturen från Cafés sida räknar man heller inte 
med att bli omtyckt av alla, även bland killarna, och de säger sig också vara för smala för att 
”vara den stora säljtidningen på bensinstationen i Bollnäs”. 

Den etiska problematiken kring Café 
När det kommer till de kvinnor som porträtteras i tidningen, menar Helmertz att det är som 
en modeplåtning för tidningen. Café har alltid valt att föra fram artister av olika slag, kända 
framgångsrika kvinnor, ”folk i tiden”. Till skillnad mot Slitz bilder som man menar ”är som 
en parodi egentligen, om man tänker sig en klichébild av hur en pinuppa ser ut” med korsett, 
stringtrosor och platådojor på oftast okända unga svenska tjejer; ”och där är de i varje 
nummer exakt på samma sätt: hon är alltid 20 år och snyggast i Bollnäs”. Café uppger också 
att de aldrig ställer några krav på hur artisterna ska posera eller vara klädda, utan att det 
måste ske på artisternas egna villkor. Café menar också att Slitz sprider en ”klichébild så det 
skriker om det” när man inte bara har dessa pinupbilder, utan också journalistiskt sett 
objektifierar kvinnorna genom att de ständigt får prata om att de vill ha sex oavbrutet och 
hela tiden. 

Men medan kvinnorna poserar i underkläder, porträtteras män oftast ur höga positioner i 
samhället, och i regel i skjorta och kostym. Helmertz menar dock att så inte är fallet, och att 
de inte låter kvinnor vara passiva objekt, utan att det snarare beror på hur personerna själva 
vill bli porträtterade. ”Vi skulle gärna vilja klä ut näringslivet i kanindräkter, men de vill ju 
vara klädda som de själva vill och då får vi försöka ta så bra bilder som möjligt”, menar han. 
Och medan näringslivet vill ha kostym, gör till exempel Jennifer Brown sig bättre i en annan 
outfit, och pratar ihop sig med en stylist till något mer snyggt och sexigt. 

Att målgruppen är just män gör också mycket i vilket anslag Café har i tidningen, vilka 
bilder de har, texter, tonträff etc. ”En genusteoretiker skulle naturligtvis säga att det är för j-t, 
men faktum är – och det kan inte ens genusteoretikerna ta bort – att det ännu inte har gått att 
göra den här typen av tidning, där man når en 50-50-publik. Det finns inte ett framgångsrikt 
exempel i världen, utan det framgångsrika är helt enkelt när du vänder dig koncentrerat till 
tjejer eller killar.” Männen i tidningen fungerar därför som förebilder för läsarna, exempelvis 
hur man lyckas i karriären, medan kvinnliga artister inte fungerar som föredömen på samma 
sätt, utan mer är där för att man tycker om hennes musik, att hon är cool eller snygg etc. Man 
påpekar också att det går utmärkt att köpa Amelias stora sexspecial med nakna killar i 
tidningen utan att skämmas, men att målgruppen då istället är kvinnor. 
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Syn på debatten kring manstidningarna 
Det är ingen direkt lovprisning av Slitz från Cafés sida, och det är inte bara på grund av en 
lägre upplaga som Café känt sig besvärade av konkurrensen med Slitz. I debatten har det 
nämligen oftast varit ”Café och Slitz”, där kritikerna mestadels skjutit in sig på Slitz, hämtat 
sina exempel därifrån och så vidare. Ändå har Café ofta befunnit sig i den sitsen att Slitz hukat 
sig lite under Café, och att Café tvingats sitta och försvara båda tidningarna, när de egentligen 
inte velat det. ”Vad är det för mening att sitta i en diskussion där man bara lyfter fram grejer 
ur Slitz, och så ska Café behöva svara på det? De har ju en egen redaktion, en egen ansvarig 
utgivare. Jag hade ju inte gjort samma bedömning som dem.” Debatten ses därför av Café som 
förgrovad, och ibland har kritikerna också försökt bunta ihop diverse porrkungar med de 
båda tidningarna Slitz och Café. 

Vidare menar man att kritiken ofta är rätt vag, och att Café snarare används som symbol 
för patriarkatet och så vidare, och att de då hamnar i en situation där de avkrävs att försvara 
något som Café sägs stå för, men som den i själva verket inte gör. Endast vid ett fåtal tillfällen 
ska kritiken ha riktat sig konkret mot sådant som Café verkligen har gjort. Själv säger sig 
Helmertz vara intresserad av att föra en debatt kring manstidningar med de kritiker som ofta 
är sprungna ur en feministisk tradition, och han säger att han någon gång mer utförligt skulle 
vilja bevisa tidningens existensberättigande, och att kritikerna har fel. De andra på 
redaktionen är dock inte lika intresserade av denna mer ideologiska debatt. 

Inget ansvar för folkbildning 
Han menar att de 13 år Café funnits, framförallt har präglats av könsrollernas uppluckring 
inom alla plan. Snarare än att förstärka könsrollerna, menar han att Café ofta hamnat i ett 
mer bögvänligt och fjolligt fack, genom homoerotiska bilder och modereportage med snygga 
män. Han menar också att det finns siffror på att män idag jobbar lika mycket i hemmet som 
kvinnor, och att mäns sammanlagda arbetsdag snarare är längre än kvinnors. Cafés närvaro 
har därför inte lett till att ”killar blivit mer grottvarelseliknande”, men han tillskriver heller 
inte direkt dessa framsteg till Café. 

Han menar snarare att Café på det hela taget inte har något direkt ansvar för någon slags 
folkbildning eller att föra fram värderingar. Cafés ansvar är istället att göra en tidning som är 
så intressant, underhållande och användbar som möjligt för läsarna. Däremot finns bland de 
som arbetar på Café ett tankesätt på hur tidningen ska skrivas, och han nämner under 
intervjuns gång ett antal exempel på infallsvinklar de inte skulle kunna ha. 

Cafés syn på människorna bakom kritiken 
Protesterna menar Helmertz, uppkom runt 1997-1998, ungefär i samband med den 
feministiska boken Fittstim. Nu efteråt anser han att det i stort sett varit en liten kärna av 
aktivister som stått för den mesta uppmärksamheten och att kritiken aldrig kommit från fler 
än 300-1 000 personer. Han menar också att insändarstormar och debattartiklar varit riggade 
av ett litet antal människor, härstammande i stort sett från den AFA-grupp som stod bakom 
Shitz-kampanjen. Att debattinläggen emanerade från samma personer kunde märkas på 
ordvändningar och språk etc., och att de oftast bara varierades på lite olika sätt, menar han. 
Oftast agerade dessa personer också anonymt, av egen utsago av rädsla för nazistattacker. 

”Men hela poängen med en debatt är ju att det sker öppet”, menar Helmertz, som också 
är kritisk till den mediebevakning som skedde av kampanjen. Kampanjmakarna fick oftast 
säga vad de ville, och ofta hörde sig tidningarna inte ens av sig till Café för motkommentarer. 
Vid något tillfälle menar han att en tidningsredaktör i princip gått samman med AFA-
aktivisterna för att skriva en i grunden anonym artikel, där syftet bara varit att skada, inte att 
få till stånd en diskussion. Själv hade han hellre sett ett givande meningsutbyte, där man fört 
ihop de båda grupperna för en debatt. 

Överhuvudtaget menar Helmertz att det ofta är journalister som riggar upp och får till 
stånd många av de utspel som gjorts mot bland annat Café. Dels för att driva igenom frågor 
som journalisterna själva håller om hjärtat, men också för att sälja lösnummer. Kvällstidningar 
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har exempelvis använt sig av exakt samma bilder som Café haft i tidningen, vilka oftast är på 
kändisar, och därmed drar uppmärksamhet; och har sedan använt sig av en annan känd 
kvinna i egenskap av Café-kritiker. Han menar också att framförallt kvällstidningarna ofta 
skapar en andra verklighet, en annan alternativ, hårdare, häftigare och mer tabloidiserad 
verklighet. När sanningen inte är tillräckligt säljande så bygger man ut den existerande. 
Kvällstidningarna har således behövt bygga upp en schablonbild av hur Café är, trots att de 
vet att det inte är sant. 

Ofta har det gått så långt att Helmertz och hans kollegor kan sitta och läsa artiklar om 
företaget de arbetar på, men att de inte kan känna igen sig överhuvudtaget; de tänker först 
”vilka skurkar”, men hajar sen till och får reda på att ”jaha, är det oss de skriver om?”. 

De passiva respektive de aktiva kritikerna 
Efter kvällstidningarnas bild av Café skapas också andra mediers syn på situationen, och 
Helmertz menar att de flesta ”passiva” kritikerna fått sin ståndpunkt just från denna mer 
ogrundade mediebilden av tidningen. ”Av våra kritiker, vill jag säga till nästan 100 procent 
har de aldrig läst tidningen, i bästa fall har de öppnat tidningen, men ofta inte ens det”, säger 
han. ”Och hur diskuterar man med folk som inte är intresserade av tidningen, som inte har 
läst tidningen och som praktiskt taget påstår att man är hustrumisshandlare? Det är ingen bra 
början på en diskussion.” Han menar också att bland de tjejer som läst tidningen, och kanske 
har en kille som prenumererar, så är synen mycket mildare. 

De mer aktiva kritikerna tror han ofta är medelklasskvinnor med akademisk bakgrund, 
som drivs av en slags ideologisk övertygelse att jämföra med karaktären hos extremvänstern 
på 1970-talet. Han menar att de ofta inte är intresserade av en debatt, och inte heller vill 
problematisera sin egen bild av verkligheten, utan att man helt enkelt bestämt sig för att Café 
är en del av patriarkatet och att det ska störtas. 

Att kritikerna tillhörde gruppen AFA verkar också ha straffat sig självt. AFA var nämligen 
en av de grupperna som deltog i, och stödde de kravaller som pågick under EU-toppmötet i 
Göteborg 2001. Samma dag som kravallerna utbröt, ”den dagen dog alla protester mot Café”, 
menar Helmertz. 

Han tror att detta beror på att medierna då, över en natt, förstod att det finns en annan 
sida av de aktivister som man tidigare ”applåderat som duktiga, påhittiga och roliga 
ungdomar”. Att de ”i ena stunden slår sönder Göteborg, och i nästa stund så är de väldigt 
goda och fina”. I Göteborg menar Helmertz, hände samma sak som tidigare hänt 
manstidningarna, nämligen att en liten grupp människor ansett sig ha rätten att själva kunna 
föra debatten, utan hänsyn till samhällets lagar och normer eller andra människors 
uppfattning. 

Kritikerna tappar i styrka 
Kritiken går dock i vågor menar han. Idag är det snarare Cafés motståndare som det raljeras 
över i krönikor menar han, och han säger att det finns ett skimmer av löje när Margareta 
Winberg idag angriper Ewert Taube för att vara en mansgris. Han säger att det nästan är 
komiskt att vi i Sverige blivit så genomsyrade av det här genusperspektivet, och att det nästan 
blivit en statsideologi. Han ser också att ”tabloid-feministerna” nu problematiseras, och 
anklagas för att göra verkligheten värre än den är. Att kritiken kommer i vågor kan eventuellt 
dock gynna Café. Kritiken är nämligen ofta densamma gång efter gång, och när kritiken, som 
Helmertz menar är felaktig, basuneras ut om och om igen, så tröttnar folk till slut, och de 
märker själva att ”det här stämmer ju inte”. Därmed tappar också kritikerna i styrka och 
trovärdighet. 

Dessutom blir det svårare och svårare att angripa Café, när medieklimatet allmänt blivit 
förråat, med program som Farmen, Big Brother, och Temptation Island, där biffiga killar och 
silikontjejer skickas iväg till semesterorter i princip för att dricka sprit och ligga med varandra. 
Och Aftonbladet publicerar mängder med sexundersökningar och har mer avklädda bilder på 
vissa kvinnor i sin Puls-bilaga än vad Café haft. ”Det är verkligheten, då vore det ganska svårt 
att ha en trovärdig kritik mot Café, med en genomsnittlig publik på 24-25 år, med en 
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utbildning över snittet, och tro att dessa plötsligt skulle vara lättledda offer som omedelbart 
förvandlades till brutala dreglande våldtäktsmän.” Så utvecklingen har alltså sprungit ifrån 
Café och Slitz i viss mån, menar Helmertz. ”Vi är snarare en mildare variant av många andra 
produkter, ändå riktar sig kritiken bara mot Café.” 

Cafés bemötande av protesterna 
När det kommer till att bemöta den kritik som ges mot Café, har de själva inga goda 
erfarenheter av aktivister, myndigheter, politiker eller journalister. Svar till insändare, 
debattartiklar och övriga artiklar kommer ändå in för sent, anser man. De får en undanskymd 
plats i tidningen, och kortas ofta ned. Är det en ledarskribent man besvarar, så får denne alltid 
sista ordet, och han/hon får dessutom ytterligare tid till att formulera sitt svar. ”De är ju inte 
tillsatta för att de vill lyssna eller lära sig något eller ta del av andras åsikter, de är ju 
ideologer”, menar Helmertz. Även politiker ses som arroganta, där politiker som gjort utspel 
mot tidningen, inte bryr sig om att besvara brev de fått skickat till sig från Cafés chefredaktör. 
Idag tycks Café istället ha accepterat att det inte kommer att vara möjligt att existera utan att 
få kritik. 

”Det är meningslöst att ägna tid och kraft åt att försöka övertyga de som inte tycker om 
dig, det är felriktad energi”, menar Helmertz, och menar att han hellre lägger ned sin tid och 
kreativitet på de som redan står på hans sida. Han ser det som meningslöst att ägna tid åt dem 
som inte är intresserade av en dialog, ”då kan man ju faktiskt lika gärna stå och diskutera med 
en radio”. Han menar dessutom att när kritiken är felaktig, så ser folk igenom den, och bryr 
sig inte. 

Den enda gången Café anser sig ha kunnat föra en vettig dialog, var när KF, som drivs i 
mer demokratisk anda än andra företag, hade fått en motion om att sluta sälja tidningen. Café 
diskuterade då med KF var de stod i olika frågor, och de satte sig också ned och tittade igenom 
hur tidningen såg ut. Men med skvallertidningar med paparazzibilder på nakna kändisar och 
övrigt utbud, kom man fram till att KF hade ett stort utbud som var grövre än Café, och det 
blev således ingenting av motionen. 

Café kommer därför i fortsättningen inte att aktivt bemöta eventuella aktivister. Däremot 
visa maximal öppenhet, och om medierna eller kritiker är intresserade av att föra en dialog, så 
ställer man gärna upp. 

Ikea 
Att Ikea klarat sig så bra undan protester är ingen slump, menar flera författare (Fagerfjäll 
m.fl., 2001; Prime PR & United Minds, 2002). Direkt när det uppkommit någon kritik riktat 
mot företaget har de agerat snabbt och med stort allvar. Dokumentärfilmen Mattan, som 
visades i mitten av 1990-talet, uppmärksammade Ikea på något man tidigare inte ägnat många 
tankar, nämligen frågan om barnarbete bland de mattarbetare företaget samarbetade med i 
Pakistan. För Ikea blev dokumentären ett chockartat uppvaknande, och man fick börja från 
grunden med att söka information eftersom man helt enkelt inte visste så mycket om hur 
mattorna tillverkades i de lokala samhällena. Dessutom saknades kunskap om den 
problematik som omgärdar barnarbete. 

Samarbete till följd av krisrapporter 
Tillverkningen av mattor i bland annat Indien beskrivs som ett svårövervakat system, och 
liknar det system Sverige hade på 1800-talet, med affärsmän som lade ut och samlade in 
produktionen från en mängd tillverkare. Det var sällan det gick att hitta bevis för barnarbete, 
men efter nya larmrapporter från medier och frivilligorganisationer kändes det ohållbart att 
bara reagera på krisrapport efter krisrapport. Ikea började därför tidigt arbeta tillsammans 
med Rädda Barnen, och arbetsgrupper träffade också representanter för Unicef och 
International Labour Organization, de lokala regeringarna samt diverse frivilligorganisationer. 
Ikea var också med och bildade den så kallade Mattgruppen i Sverige tillsammans med 
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mattimportörer, Rädda Barnen, Bonded Labour Liberation Front Sweden samt 
fackföreningarna Industrifacket och Handelsanställdas Förbund. Senare startades också 
samarbete med bland andra BRIS samt Internationella Byggnads- och Träarbetarunionen. 
Huvudansvaret för kontrollerna ligger på inköpare och tekniker som regelbundet och ofta 
besöker de olika leverantörerna. Ikea har idag 40 inköpsservicekontor i cirka 30 länder, vilket 
gör att de alltid är nära produktionen och har möjlighet att lära känna leverantörerna och 
tillverkningen. Utöver detta anlitar man också utomstående företag för att få en objektiv 
övervakning av de leverantörer som finns. 

Erbjuder alternativ för drabbade medarbetare 
Att bara avbryta samarbetet med leverantörer som använder barnarbete har inte setts som 
tillräckligt av Ikea och dess samarbetspartners. I värsta fall riskerar barnen i sådana fall att 
hamna i ännu värre situationer, och det har därför setts som viktigt att erbjuda barnen något 
alternativ som förbättrar deras situation. Därför har Ikea satsat i projekt för att starta 
lärandecentra och därmed ge barnen möjlighet till skolundervisning av godtagbar kvalitet. För 
att finna fler långsiktiga lösningar, och för att angripa problemet från en helhetssyn, har man 
också varit tvungna att förstå grundorsakerna till och drivkrafterna bakom att barn tvingas 
arbeta. Den främsta anledningen till att barn tvingats arbeta har nämligen varit den 
skuldsättning och det skuldslaveri som framförallt många kvinnor befunnit sig i, och som gjort 
att de inte haft någon annan utväg. Unicef hjälper därför kvinnor att bland annat starta 
självhjälpsgrupper, de får hjälp med utbildning, tillgång till krediter och att finna alternativa 
inkomstbringande sysselsättningar. 

Uppförandekod för socialt ansvarstagande 
När det gäller miljön, strävar Ikea efter att minimera skadliga miljöeffekter av deras 
verksamhet. Det finns omfattande beskrivningar av deras miljöarbete som riktar in sig på 
följande fem områden: miljöanpassning av produkter och material, skogsbruk, miljöarbete hos 
leverantörer, transport och lagerverksamhet i distributionen samt miljöarbetet vid varuhusen. 
Man samarbetar bland andra med Stiftelsen Så ett frö samt med World Resource Institute för 
att bevara orörda naturskogar, och följer de krav som ställts av Forest Stewardship Council 
när det gäller det ädelträ som tas upp i diskussionen kring regnskogarna. 

Ikea beskrivs som ett idéstyrt företag, som är till för de många människorna och deras 
vardag. Man pratar om ”Ikeanismen”, likställt med en slags folkrörelse, som gjort att 
företaget står där det gör idag. Den starka företagskulturen tar sig bland annat uttryck i den 
uppförandekod företaget har vad gäller arbetsförhållanden, anställdas rättigheter, barnarbete, 
miljö och säkerhet – ”The Ikea Way on Purchasing Home Furnishing Products”. De 
grundläggande krav som ges i denna är att alla leverantörer måste följa internationella 
konventioner och nationella lagar om miljö, arbetsvillkor och barnarbete. Respekt för 
mänskliga rättigheter ska hörsammas och allt ska göras för att minska skadorna på miljön. 
Klarar inte någon leverantör kraven så tar Ikea fram en handlingsplan för att lösa problemen 
inom två år. Görs inte detta avslutas samarbetet. 

Fagerfjäll m.fl. (2001, s. 30) skriver att: ”Resultatet av det arbete som Ikea genomfört 
hittills är att organisationen står bättre rustad för framtida konsumentaktioner. Det har också 
fördjupat kunskaperna om mänskliga rättigheter. Men kanske ännu viktigare; man bidrar till 
att skapa förbättrade arbetsförhållanden och i vissa fall, kommer det att leda till ökad 
produktivitet hos leverantörerna. Det nya skapar också en förstärkt känsla av ’meningsfullhet’ 
hos ett flertal medarbetare på olika nivåer i företaget.” 

McDonalds 
Det är idag ett par år sedan härvan med London Greenpeace pågick som mest, men enligt 
Birgitta Mossberg, presschef på svenska McDonalds och med ett engagemang i företagets 
samhällsansvar och säkerhetsfrågor, märks rester av London Greenpeace fortfarande kvar. 
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Mer om detta senare, men först ska vi fokusera framför allt på den svenska delen av företaget 
och deras hållning kring företagsetik, protester och hantering av de samma. 

McDonalds företagsetiska ansvar 
”Ibland kan man tro att ett företag är ett hus”, säger Mossberg, men pekar på att så inte alls 
är fallet, utan att företag, liksom alla organisationer, består av människor, och att viljan att 
göra bra saker finns hos väldigt många människor, och att man då även som företag ska gå ut 
och ta ett ansvar. Hon pekar på att Ray Kroc, entreprenören bakom McDonalds, redan på 
1950-talet menade att företagen ska ge något tillbaks till samhället, samt att det finns så 
mycket att göra att alla på något sätt behöver dra sitt strå till stacken. Till största delen sker 
det engagemang McDonalds lägger ned kring frågor som på något sätt rör restaurangen och 
dess intressenter – kunder, medarbetare och så vidare. Bland annat är McDonalds med och 
stödjer Stiftelsen för Respekt för att motverka våldet i samhället, Fryshuset, Stiftelsen Friends – 
elever mot mobbing, och de startade 1990 Ronald McDonald Barnfond. Barnfonden har bland 
annat finansierat speciella hus, där familjer med barn som behöver specialistvård får bo och 
får stöd i svåra situationer. Eftersom McDonalds delvis är frenchisedrivet, bestäms också vissa 
projekt lokalt sett, exempelvis stöd till idrottsföreningar, nattvandrande föräldrar, 
handikapporganisationer och kvinnojourer. 

McDonalds menar också att naturen, i dubbel mening, är deras levebröd. Deras mål är 
därför att leva i harmoni med naturen och vara en aktiv part i utvecklandet av ett ekologiskt 
hållbart samhälle. Man samarbetar därför med organisationen Det Naturliga Steget, och 
miljöarbetet sker främst inom de sju huvudområdena avfall/förpackningar, byggnation, 
distribution, rengöringsmedel/kemikalier, kontorsmiljö, energi samt råvaror (McDonalds, 
u.å.). 

Grundläggande riktlinjer för hantering av protesterna 
När det gäller kritiken som riktas mot McDonalds, menar Mossberg att den kan ta sig uttryck 
på många olika sätt. Dels kan de få ris efter någon konkret miss som företaget har gjort, 
kanske att tvätta toalettsitsar i den vanliga diskmaskinen, men det kan också sträcka sig till 
mer aggressiva olagliga handlingar som exempelvis när McDonalds restauranger blev 
sönderslagna under EU-toppmötet i Göteborg 2001. 

Som anställd på informationsavdelningen får Mossberg tillgång till alla insändare, artiklar 
och så vidare som handlar om företaget. Är det någon konkret sak som hänt, brukar oftast 
den ansvarige på orten, frenchisetagare eller restaurangchef, eventuellt tillsammans med 
Mossberg, besvara den aktuella kritiken. Likadant är det den restaurangansvariga på orten 
som, om det sker någon demonstration eller flygbladsutdelning vid restaurangen, bemöter de 
som protesterar. Är kritiken mer generell, och inriktad mot McDonalds som företag, är det 
däremot vanligare att någon på informationsavdelningen går in och bemöter kritiken. För 
mindre organiserade protester finns också McSvar, en slags gästservice från McDonalds sida, 
där det kan komma in alla tänkbara frågor, och som då besvaras främst per e-post och telefon. 
Företagets hemsida ger också fakta om företaget, samt deras engagemang i samhället, för 
miljön etc. 

Mossberg skiljer också på protester som hon menar alla har rätt till, som sker i 
demokratisk anda, och på dem som innebär att aktivisterna klivit utanför lagens gränser. 
Bland annat har McDonalds blivit utsatt för aktioner i form av krossade fönsterrutor, sprejade 
slagord och nedbrända restauranger. Som extremfall tar hon även upp EU-kravallerna, där 
hon befann sig på plats i Göteborg. McDonalds var dock det enda företag som valt att stänga 
sina affärer den dagen, av hänsyn till restaurangens medarbetare och kunder. Hon nämner att 
hon valde att engagera sig i säkerhetsfrågor kring företaget efter att ha känt empati med de 
medarbetare som blivit utsatta för rån. Ett rån, säger Mossberg, som sätter väldigt djupa spår i 
själen, tar kanske sju till tio minuter – i Göteborg var de svartklädda aktivisterna inne i affärer 
och banker i uppåt 40 minuter och förstörde, plundrade och hotade anställda. Vid sådana 
situationer, och brott i allmänhet mot McDonalds, låter de det helt gå över till att bli ett 
ärende för polisen. 
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Allmän syn på protesterna 
Mossberg tror också att aktivisterna ofta missar det lokala-globala perspektivet som 
McDonalds befinner sig i. Totalt sett, med 29 000 restauranger i 120 länder, så är det 
självklart ett stort företag, med stora inkomster, men detta utan att varje enskild restaurang i 
McDonalds nödvändigtvis tjänar så förskräckligt mycket pengar. Är det frenchisedrivna 
restauranger, så är det dessutom inte svenska eller internationella McDonalds som förlorar 
pengar på uteblivna kunder eller förstörda rutor, utan bara den lokala frenchisetagaren. 
Mossberg tycker sig också se en bild bland de här aktivisterna om att företaget skulle vara 
väldigt toppstyrt med en guru i USA som sitter och styr och ställer, men säger att det 
naturligtvis inte är så, och att företaget snarare har fokus på att vara ett lokalt företag för att 
fungera bra på orten. 

När det gäller de hårdföra protesterna mot McDonalds, tycker Mossberg att det är synd 
att deras engagemang tar sig sådana uttryck, och att de istället skulle satsa sin energi på något 
som var mer konstruktivt än att förstöra saker och hota människor. Att de skulle kunna 
tillföra något i samhället. Mossberg tror dock att den ilska och frustration som finns bland 
dessa aktivister ibland kan bygga på att de bara har en liten skärva av verkligheten, vilket ofta 
innebär att de får felaktig information och en sned syn på företaget och omvärlden. Att de tror 
att saker och ting är på ett visst sätt, och därför blir så upprörda, men skulle man ha tagit reda 
på mer fakta skulle det ha visat sig att det inte alls var som man trott. 

När McDonalds har hamnat i dialog med olika protestgrupper, har det nämligen visat sig 
att man ofta haft mer gemensamt än man trott, och att det från aktivisternas sida kan råda 
missförstånd som gör att det blir en missriktad aktivitet att rikta in sig mot McDonalds. För 
att återknyta till engelska London Greenpeace, så tar Mossberg upp hemsidan McSpotlight, 
som startades till stöd för de åtalade London Greenpeace-aktivisterna. På denna och andra 
sidor tycks många olika grupper ha tagit all sin information om McDonalds, och Mossberg 
menar att mycket information inte är faktabaserad, att mycket är felaktigt och att många av 
hemsidorna är mindre seriösa. Trots detta hämtas alltså fortfarande information från sidorna, 
och Mossberg menar att man kan känna igen formuleringar etc. på flygblad här i Sverige som 
härstammar från dessa hemsidor. 

Mycket av denna kritik är dock alltför vag, menar Mossberg, och den ger sällan några 
konkreta förslag på förändringar. Snarare används McDonalds som symbol för 
multinationella företag, för USA eller för kapitalet. Mossberg menar också att aktivisterna 
hamnar i ett slags beroende av de stora företagen för att föra ut sitt budskap: ”Vad är det man 
vill? Jo, man vill få maximal uppmärksamhet. Hur får man maximal uppmärksamhet? Jo, man 
söker en symbol. Och har den symbolen i sig ett starkt varumärke, eller är ett oerhört välkänt, 
välrenommerat företag, så skapar man också publicitet för det man själv vill få fram.” 

Som Mossberg ser det så fanns det därför heller ingen anledning att gå i stämningsprocess 
med London Greenpeace. Snarare menar hon att man gjorde precis det som aktivisterna ville, 
eftersom det skapades maximal publicitet kring ärendet. 

Förhållande till de mer hårdföra kritikerna 
Bland denna mer vaga kritik ser också Mossberg ett svartvitt tänkesätt som påminner henne 
om vänsteraktivister från 1968. Hon tar som exempel upp en av dagens vänsteraktivister, som 
hon menade var väldigt verbal, men samtidigt väldigt fyrkantig i sina reflektioner; med ett 
tankesätt om att alla företag är onda, och att multinationella företag är det värsta som finns. 
Hon menar att det inom denna värld inte finns ”en millimeter av vilja till någonting som för 
samhället framåt”, att de lite grann ställt sig utanför samhället, och säger att McDonalds 
snarare är positiva till kritik som gör att man kan snabba upp processer och få igång en 
förändringsprocess. Ett annat exempel var i Umeå, där bland annat djurrättsaktivister 
demonstrerade mot McDonalds restaurang. Mossberg närmade sig en av demonstranterna och 
försökte inleda en dialog: ”’Jag vill veta vad det är du protesterar mot, kan jag kanske ge dig 
information som du inte har?’ ’Mördare’, sa han då till mig, och så försökte jag resonera med 
honom och så svarade han ’mördare’, och då insåg jag att det var inte meningsfullt, det gick 
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överhuvudtaget inte att föra en dialog med honom.” Mossberg tror att antingen var det så att 
han helt enkelt inte var tillräckligt påläst, och att han därför hade svårt att ge sig in i ett 
resonemang, eller att hans världsbild helt enkelt var så svartvit att han inte såg att det fanns en 
människa framför honom som gick att resonera med, utan bara någon som ”liksom dödade 
djur”. 

Förhållande till de mer samarbetsvilliga kritikerna 
Andra gånger har det dock lyckats bättre. Mossberg nämner diskussioner med Grön Ungdom, 
där hon och miljöchefen Bertil Rosquist kunde bidra med information som Grön Ungdom inte 
hade, och visa på att den miljövision som McDonalds hade faktiskt låg nära Grön Ungdoms 
egen. Här närmade de sig varandra, fick en ömsesidig respekt och kunde se att det fanns 
gemensamma mål. Senare skrev även Grön Ungdom i sin tidning om förvåningen över att det 
fanns människor bakom den blanka logotypen. Även vänsterpartister som varit kritiska vid 
etableringen av nya restauranger har efter diskussioner fått en annan syn; och vid flera 
tillfällen säger Mossberg att demonstrerande aktivister ofta slutat med protesterna och istället 
avslutat kvällen inne på McDonalds. Ibland har diskussionerna uppkommit direkt i samband 
med protester, men vid vissa tillfällen har McDonalds redan i ett tidigt skede visat sig villiga 
till dialog och bjudit in grupper till diskussion. Hur öppensinniga och villiga till dialog 
grupperna varit går dock inte att generalisera, utan Mossberg pekar på att det finns ett både 
och i alla organisationer. 

Konstruktiv kritik alltid välkomnat 
Att all kritik skulle försvinna är dock inget som Mossberg varken tror eller önskar sig. Som 
sagt kan snarare konstruktiv kritik, med förslag på förändringar, leda till att få igång en 
förändringsprocess, och grupper utanför McDonalds kan tillsammans med medierna också 
sätta fokus på frågor som de gärna tar till sig. ”Alltid finns det ju någonting man kan 
förbättra”, menar Mossberg. Hon tror också att aktivisterna själva genom en konstruktiv 
dialog kan åstadkomma mer för den saken man kämpar för än man skulle ha gjort annars. 
Detta bygger dock på en vilja till dialog, och att man inte har en för svartvit världsbild. Denna 
sista sorts aktivister tror inte Mossberg heller kommer att försvinna. Ändå upplever hon att 
det är en lugnare situation idag jämfört med vad det varit tidigare. Hon upplever också att det 
blivit väldigt lugnt efter kravallerna i Göteborg. Hon tror att kravallerna på något vis var en 
urladdning som fick människor att börja reflektera om att det som hänt kanske inte var så bra 
i alla fall. Hon tror att den hårdaste kärnan fortsätter i samma svartvita tänkande, men att 
”svansen”, som tidigare kan ha varit vilseledd, kanske börjar reflektera och ifrågasätta om det 
som hände var vettigt; om det är så man vill få till stånd en förändring eller om det kanske 
snarare är så att människor vänder sig emot en. I Umeå har Mossberg också upplevt just att 
den lokala McDonaldschefen, efter att restaurangen blivit attackerad, fått stöd och empati av 
”vanliga” människor. 

Den hårdaste kärnan tror hon är väldigt svår att nå överhuvudtaget. ”Vandaliserar man en 
restaurang så gör man ju det i skydd av mörkret oftast, och då är man inte heller ute efter att 
föra en dialog. (…) ’Man tjafsar inte med de autonoma’ hade man sprejat på en skylt när jag 
gick ned för Avenyn i Göteborg, och det syntes kan jag säga. Det kändes som man hade 
vandrat igenom en krigszon på något sätt. Helt otroligt.” 
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Diskussion 
Det verkar som om de tre företagen i denna uppsats klarat sig hyfsat bra när det gäller att 
hantera de problem som kan uppstå med olika aktivistgrupper. Café ses som en mildare och 
schysstare manstidning än till exempel Slitz, och kritiken mot McDonalds ser jag själv mest 
som populistisk pseudokritik, utförd av ganska marginaliserade grupper. Ikeas situation är 
ännu mer oproblematisk, då de i stort sett knappt existerar i denna kritikens värld 
överhuvudtaget. Vi ska i alla fall börja med en diskussion kring vilka motiv företag och 
aktivistgrupper egentligen har för sitt agerande. 

Aktivisters och företags motiv 
Av de studier som gjorts av sociala rörelser, pekar mycket på att det inte bara är de mer 
moraliska ställningstagandena som är drivande. Personlig uppmärksamhet, självbekräftelse 
och identitetsutveckling nämns som psykologiska faktorer, som troligen mer undermedvetet 
gör aktivisterna till dem de är. När det ständigt här i Sverige är medelklassen som kämpar mot 
kapitalismen och för ett socialistiskt samhälle, bör man ställa sig frågan om det inte är andra 
skäl än rent praktiskt politiska som spelar in. Snarare än att dessa åsikter är sprungna ur den 
vardagliga verkligheten, kommer nog snarare engagemanget antingen ur ett rent ideologiskt 
intresse för andra sätt att driva samhället, men också ur en känsla av att skapa någonting, 
antingen sin egen identitet eller vad som kallats en kulturell annorlundahet – att stå utanför 
samhället och den roll man blivit given. 

Att någon formar sin livsstil utefter vissa politiska ståndpunkter, behöver dock 
nödvändigtvis inte vara ämne för en mer kritisk analys än att andra skapar sin identitet efter 
sport, musik, nöje eller andra intressen. Var drar man annars gränsen för vilka som är genuint 
intresserade av det de kämpar för, och vilka som dras in i politiken av andra skäl? Är även 
Göran Persson bara involverad för sin egen personliga tillfredsställelses skull? Och vem har 
rätt att avgöra vilka åsikter och vilka rörelser som är att betrakta som seriösa respektive 
mindre seriösa? 

När man i egenskap av att hantera protester mot ens egna företag, kan det dock vara av 
viss betydelse att hålla detta i bakhuvudet. Inte att ta upp det med aktivisterna, men att ha en 
vetskap om hur de fungerar och hur man ska agera för att kunna lösa de problem som 
uppstått. Att försöka föra över aktivisterna från den känslomässiga propagandistiska 
dramaturgin, till en mer jordnära och förnuftig argumentation, och väga olika förslag och 
idéer mot varandra. Att tänka på att man som företag nödvändigtvis inte burit sig så illa åt, 
utan att man ibland kan hamna i rampljuset av helt andra skäl. Man bör dock inte försöka 
använda aktivisternas identitetssökande som ett argument mot dem, och jag anser att flera av 
författarna är fel ute då man beskriver aktivister som fanatiker, extremister eller militanta 
proffsdemonstranter. Visst kan man få tycka att så är fallet, men det skapar knappast något 
bra debattklimat. 

Man bör heller inte vara så konservativ i sitt betraktande av aktivisterna, att man likt Lesly 
(1992) drömmer sig tillbaka till ett samhälle där yttringar som inte var etablerade trängdes 
undan och tystades ned. Därför är det onödigt, och kanske också odemokratiskt, att se på 
aktivister och en mångfald av åsikter som något som drar i samhället likt ett tygstycke, där 
tygstycket i det närmaste riskerar att slitas sönder. 

Vikten av självkritik 
Det är också att överskatta de möjligheter till inflytande som aktivistgrupper har, och här bör 
man också dra samband med den källkritik som är nödvändig i dessa frågor. PR-byråer har ju 
nämligen ett egenintresse av att måla upp aktivistgrupper som stora hot, och att dessa kräver 
professionell hjälp för att klaras av. Det kan också finnas andra motiv till att måla upp 
aktivistgrupper som hot mot företag och samhället. Exempelvis har PR-byrån Prime, enligt 
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Rognerud (2002, 16 juli), nära kopplingar till Moderaterna, och i sin rapport målar Prime 
(2002) enbart ut diverse vänsteraktivister som hot mot dagens samhälle. Prime erkänner också 
att de hoppas kunna sälja in sin information till olika företag, och bland annat har de redan 7-
Eleven och Coca Cola som kunder (Rognerud, 2002, 16 juli). 

Även aktivistgrupperna borde kunna tjäna på en mer självkritisk approach. Mycket talar 
ändå för att delar av dess verksamhet bedrivs på ett ganska oförnuftigt sätt. Kritiken både mot 
McDonalds och Café är förenklad och propagandistiskt, och företagen beskylls ofta för sådant 
som ligger utanför deras verksamhetsområde, samt blir tillskrivna egenskaper de inte har. 
Aktivistgrupperna borde i större utsträckning också kunna sprida sina åsikter utan behovet av 
att ha en tydlig fiende som man gärna demoniserar. Kritiken borde bli mer konstruktiv, med 
tydliga förslag på förändringar hos dem man kritiserar, och inte bara slagord om att ”krossa” 
och ”störta” än det ena, än det andra. Som Helmertz själv säger tappar också kritikerna i 
styrka och trovärdighet när man går ut med felaktig och vag propaganda. Det borde därför 
även ligga i aktivisternas intresse att öka sina kunskaper om sig själva, om hur företag och 
allmänhet ser på dem, och hur de kan få igenom sina krav. Initiativ till samarbete borde därför 
kunna tas även av aktivistgrupperna. Bedriver aktivisterna kampanj efter kampanj utan att 
uppnå några vidare resultat framstår ju kampen ännu mer som ett sätt att bara sätta sig själv i 
uppmärksamhet. Det svartvita tänkandet, som både Mossberg och Helmertz diskuterat 
tidigare, verkar dock relativt utbrett bland många aktivistgrupper, och i aktivisters recensioner 
av Deegans bok Managing Activism (2001) blir tonen lite som när Fan läser Bibeln. 

”PR-byråer söndrar och härskar” 
Stauber (2002) jämför PR-byråer med Anticimex, och att PR-byråerna – likt Anticimex utrotar 
kackerlackor – gör allt för att bli av med olika protestgrupper. Han skriver att kackerlackor 
knappast läser Anticimex manualer för hur de ska utrotas, men att det är av stor vikt för 
aktivister att läsa PR-byråernas skrifter för att kunna veta hur man undviker att fastna i deras 
fällor. Deegan beskrivs som en härdad krigskämpe i kampen mot aktivister, och att hon och 
hennes kollegor envist kommer att fortsätta kampen för företagen, och mot demokrati, 
mänskliga rättigheter, ekologisk hållbarhet och en rättvis handel. Stauber ser dialogen som 
Deegan föreslår som ett sätt att söndra och härska, och att den används för att marginalisera 
och utesluta mer radikala röster. Det enda resultatet han ser av en sådan förhandling är att 
företagen får göra mindre och tillfälliga uppoffringar, men att de fundamentala bristerna 
kvarstår. Till sitt försvar nämner Stauber PR-byrån Mongoven, Biscoe and Duchin, en av de 
största på detta område; och hur de fick till en förhandling med de grupper som protesterade 
mot Nestlés marknadsföring av bröstmjölksersättning i tredje världen. Bröstmjölksersättningen 
ledde på grund av bland annat vattenförhållanden till att mängder av spädbarn dog. Enligt 
Stauber ändrades enbart Nestlés marknadsföring ytterst lite. Spädbarnen fortsatte dö, skriver 
han, men protesterna hade tystnat, och de radikala aktivisterna som stod kvar fick vetskap om 
att en bojkott som en gång avbrutits inte är så lätt att starta om på nytt. 

Verklig företagsetik 
Själv har jag inte samma negativa syn på vare sig företag eller de PR-byråer som hjälper dem. 
Naturligtvis finns det undantag och rötägg, men det finns ju överallt, också bland aktivisterna. 
När man vill höja kritiska röster mot företag, är det därför av största vikt att inte fastna i 
gamla invanda stereotypa mönster av hur man uppfattar sina antagonister. Ofta hamnar 
företagen i fällan av att bli ”dubbelbestraffade”, det vill säga de blir utpekade som onda och 
karaktärslösa oavsett om de tar något socialt ansvar eller inte. Har de ingen policy för socialt 
ansvarstagande och företagsetik så blir de beskyllda för det, och har dem det, så blir de istället 
beskyllda för att deras motiv helt igenom är själviska. 

Dock finns det också anledning att rikta viss uppmärksamhet mot att företag faktiskt kan 
vilja framstå som ansvarstagande av andra anledningar än dem som företaget gör gällande. En 
del formuleringar av exempelvis Deegan, pekar på att riskerna kring företaget bör undvikas 
inte i första hand för till exempel miljöns skull, utan för att det annars kan generera allt för 
dålig PR för företaget. Hon skriver bland annat om en plåtburkstillverkare, och att ”hade inte 
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plåtindustrin agerat när de fick reda på farorna med bly, hade strålkastarna riktats aggressivt i 
dess riktning” (2001, s. 63, fritt översatt). Således tycks det vara som att kritiken aldrig får 
avta helt gentemot de företag och myndigheter som styr stora delar av våra liv. Idag kanske 
företagsetik ligger rätt i tiden, men att överlåta ansvaret helt och hållet åt företagen kan vara 
riskfyllt, då situationen nödvändigtvis inte är likadan om fem, tio eller 50 år. 

Hur Café hanterar och undviker protester 
Som tidigare nämnt har Café klarat sig relativt bra i jämförelse med de konkurrenter man har. 
Kritiken har i varje fall till stor del drabbat andra än Café själva, men kanske hade man blivit 
hårdare drabbat om ens konkurrenter mer grundligt tänkt över de frågor som kritiken handlar 
om. 

Cafés företagsetiska ansvar 
Helt oproblematisk är därför inte Cafés hållning, och jag ställer mig skeptisk till deras 
uttalanden om att män hjälper till lika mycket i hemmen, samt påståendena om att Café inte 
skulle porträttera män i maktpositioner i högre grad än de porträtterar kvinnor i bikinis etc. 
Detta är dock inte upp till denna uppsats att avgöra, men i vilket fall som helst så går det ändå 
att konstatera att vi inte lever i ett helt jämlikt samhälle. Därför kan det vara idé för Café att 
utförligare än tidigare tänka igenom sitt eget ansvar gentemot hur man porträtterar män och 
kvinnor i Café. De uppger att de tar ett visst företagsetiskt ansvar genom att aldrig skämta om 
tjejers tillkortakommanden, att de inte ställer krav på hur tjejer ska posera i tidningen, och att 
de överhuvudtaget har en intern vetskap på redaktionen om vad dom är okej att skriva och 
inte. Genom detta, och sin bakgrund som modetidning med de homoerotiska bilderna, har de 
lyckats undvika den machostämpel som Slitz i många fall fått. 

Själv ser jag inga problem principiellt med Café, och läser gärna tidningen. Kritiken att 
kvinnor inte ska vika ut sig, ser jag som ganska fånig, eftersom nakenhet i sig inte behöver 
vara könsdiskriminerande. Café riktar sig till män. I Café vill dessa män läsa om sina intressen. 
Män är i huvudsak heterosexuella, och ett av deras intressen är således kvinnor. Att män som 
läser Café tittar på lättklädda kvinnor, borde således inte vara värre än att kvinnor som läser 
Amelia tittar på lättklädda män. Café är dessutom en nöjestidning, inte en akademisk 
avhandling i genusvetenskap, och ska således inte läsas, granskas och analyseras med lupp, 
utan snarare tas med glimten i ögat. Att män sedan porträtteras i kostym och ofta är i höga 
positioner, borde av samma anledning inte vara några problem ur jämställdhetsperspektiv. De 
som läser tidningen vill ju troligen läsa om förebilder, och har då antagligen lättare att 
identifiera sig med en annan man, än med kvinnor. Därför borde det också vara 
tjejtidningarnas uppdrag att inspirera sina läsare med starka kvinnliga förebilder. 

Som Helmertz också påpekar så kanske en genusteoretiker helt motsätter sig konceptet 
med kill- och tjejtidningar; och det finns också många feminister som menar att alla skillnader 
mellan män och kvinnor är sociala konstruktioner (åsidosatt de fysiska skillnaderna förstås). 
Men även om dessa personers utopi är ett samhälle helt utan könsroller, så måste man ändå se 
på verkligheten som den är idag. Män och kvinnor, har på gott och ont, uppfostrats olika, och 
har således ofta olika intressen, vilka också märks om man jämför Amelia eller Veckorevyn 
med Café. Och så länge dessa olika intressen finns, kommer det också finnas en efterfrågan 
och ett utbud av de här tidningarna. Därför blir det något felriktat att välja exempelvis Café 
som symbol för ett sexistiskt och könsrollsbevarande företag, eftersom de bara utgår från 
verkligheten, och nödvändigtvis inte förstärker könsrollerna särskilt. Problemet är snarare att 
killar och tjejer under hela sin uppfostran behandlas annorlunda; men att en tidning som riktar 
sig till en genomsnittspublik på 24-25-åringar skulle påverka så mycket, är inte särskilt troligt. 
Det säger också en hel del att synen är mildare bland de tjejer som fått bilda sig en egen 
uppfattning av tidningen, och som inte bara går efter vad som är allmänt politiskt korrekt i 
den offentliga debatten. 

När det gäller den mer specifika kritiken mot Café, kan jag dock i större utsträckning hålla 
med kritikerna. Jag ser det som onödigt och korkat att när man nu porträtterar kvinnor på det 
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sätt man gör, och därmed är ute på någorlunda hal is, att dessutom låta dessa kvinnor sprida 
propaganda mot feminismen, och säga att de aldrig skulle kunna tänka sig att deras killar 
skulle stryka, laga mat etc., vilket Shitzkampanjen (2000) påstår att Café gjort. Feminism är 
för mig en självklarhet, på samma sätt som att man inte ska diskriminera någon på grund av 
etnisk härkomst, religion, politisk övertygelse, sexuell läggning eller liknande. Att Café i stor 
utsträckning råkat ut för vad de kallar ”tabloid-feminister”, ger de därför inte rätt att 
motarbeta hela idén med feminism. 

Cafés syn på sina kritiker 
Trots att Café menar att kritiken mot dem är förgrovad, att kritikerna ofta bara använt Café 
som en symbol och att många kritiker endast varit ute efter att skada tidningen, har de ändå 
inte blivit direkt cyniska eller bittra i sin syn på kritikerna. Visserligen menar de att det är 
”komiskt” att Sverige blivit så genomsyrat av feminismen, men det är i övrigt inga direkt 
negativa utfall mot kritikerna, som man istället ser som välutbildade etc., och Cafés egen kritik 
av aktivisterna är ofta relativt välgrundad och genomtänkt. 

Cafés bemötande av protesterna 
Då Café ofta attackerats relativt ogrundat, och ofta blivit dåligt bemötta av journalister, 
politiker och myndigheter, kan det vara lätt till hands att tro att frustration gjort att de tappat 
hoppet om att kunna få igång en diskussion. Till viss del verkar så också vara fallet, och efter 
att Café enbart fått igång en vettig diskussion med KF, verkar de inte ha några planer på att 
direkt bemöta eventuella protester som kommer upp. En aning hopp verkar dock finnas, då 
Helmertz uppger att han hellre än en smutskastning från något av hållen, hellre hade sett ett 
givande meningsutbyte där man fört ihop Café med dess kritiker för en debatt. Likadant 
uppger han att man kommer agera med maximal öppenhet gentemot medier och aktivister om 
de är intresserade av att föra samtal. 

Som utomstående, studerande, och utan erfarenhet av hur arbetet går till hos Café, kan det 
naturligtvis vara lätt att peka på att de ska göra si och så. Helmertz tankar om att det är 
felriktad energi att försöka övertyga sina värsta motståndare, och att de hellre lägger ned sin 
arbetsiver på att göra en bra tidning, är därför fullt förståeligt. För att återkoppla till vad som 
skrevs ovan om Cafés intervjuer med kvinnor som motarbetar feminismen, kan det nog ändå 
vara klokt av Café och liknande tidningar att tänka över vad de skriver och hur de agerar i 
dessa frågor. Som Helmertz själv påpekar så finns det ju andra feminister än ”tabliod-
feministerna”, och man borde därför kunna vända sig till dessa för att föra den dialog som 
Deegan (2001) så entusiastiskt förfäktat. Man kan då utarbeta en policy tillsammans med 
feminister som samtidigt som de är gediget intresserade av ett jämlikt samhälle, också klarar 
av att föra en vettig dialog. På så sätt kan Café undvika att göra om de misstag man gjort, som 
i Cafés fall ändå är undantag snarare än regel. 

Hur Ikea hanterar och undviker protester 
Tack vare att Ikea agerat som de gjort när det uppkommit kritik – svarat snabbt och med 
eftertryck, skapat samarbete med olika organisationer och myndigheter och även agerat för att 
hjälpa exempelvis de barn som använts i barnarbete – har de inte så mycket att komma med 
när det gäller huvudfrågan i denna uppsats, nämligen hur man hanterar själva protesterna. 
Eftersom det inte heller finns någon organiserad proteströrelse mot Ikea, hittar man heller 
inget om Ikeas syn på den samma. Ikeas roll är dock inte ointressant, därför att företaget står 
som utmärkt exempel på hur viktigt det är att ta tag i kritik tidigt i händelseutvecklingen, och 
göra det man kan åt det. Har organiserade protester väl uppstått, måste ju kritiken ha funnits 
relativt länge, kanske utan tillräckligt stora åtgärder från företagens sida. Andra företag, både 
inom samma bransch och inom andra gebit, kan därför mycket väl använda Ikea som förebild 
för deras egen verksamhet i dessa frågor. 
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Hur McDonalds hanterar och undviker protester 
McDonalds har, med klar och lättillgänglig information på sin hemsida, och med en vilja till 
dialog med aktivister, gjort – precis som Stauber (2002) skrivit om ovan – att de mer extrema 
kritikerna har marginaliserats. 

McDonalds företagsetik 
Trots att jag själv är vegetarian, och därför av många ses som en självskriven motståndare till 
McDonalds, ser jag dock inget fel i detta. Snarare tycker jag att kritiken likväl här är rätt 
fånig, och egentligen inte har något med McDonalds att göra. McDonalds verksamhet tär på 
miljön, den gör att miljontals djur dödas och det kan hända att man inte får en lön på 20 000 
kronor i månaden av att steka hamburgare. Vad jag dock inte förstår är varför denna 
verksamhet skulle bli värre, bara för att den utförs av en stor kedja snarare än 29 000 enskilda 
restauranger. Människor måste äta mat för att överleva, de flesta har valt en diet av blandkost, 
och då spelar det ju knappast någon roll att restaurangen man besöker ser precis likadan ut 
som 28 999 andra restauranger – verksamheten är ju ändå den samma. Kött säljs ju, och 
miljön påverkas, även om restaurangen man går in på heter Mimmis korvkiosk, och är den 
enda i sitt slag. Eller om man för den sakens skull köper sin mat själv i en större 
livsmedelsaffär. 

McDonalds har som jag ser det således gjort sitt för att driva sitt företag så bra det går 
med utgångspunkt från dagens samhälle. Man har välarbetade policys om hänsynstagande till 
medarbetare, kunder, miljön etc. 

McDonalds och kritikerna 
Även McDonalds syn på sina kritiker tycks vara sund och vettig. De välkomnar all konstruktiv 
kritik, och önskar sig heller inte att kritiken ska upphöra, då den kan hjälpa företaget att 
utvecklas. När det gäller de mer oresonabla kritikerna, menar man att de ofta är oupplysta och 
vilseledda, att deras tänkande är för stelt och svartvitt – och precis som Helmertz gör 
Mossberg kopplingar till extremvänstern på 1970-talet. Visserligen kanske det är att ta i att 
säga att det inte finns en millimeter av vilja till något som för samhället framåt i de här 
grupperna. Men samtidigt är Mossbergs avståndstagande inte totalt, då hon menar att deras 
engagemang kunde ta sig bättre uttryck, och att de skulle kunna få mer gjort genom att vara 
mer inriktade på dialog – precis som Deegan (2001) också framhållit. 

Hantering av protesterna 
McDonalds olika sätt att bemöta kritik är helt klart godkänd. Med tydlig information på sin 
hemsida, McSvar för nyfikna och kritiska konsumenter, och genom tydlig vilja till dialog med 
aktivister som protesterar, tycks man ha täckt de flesta som på något sätt kritiserar företaget. 
Man har också lärt sig av misstag från till exempel McLibel-rättegången i England, och verkar 
också själva ta initiativ till många möten med aktivister och potentialla sådana. Kvar återstår 
naturligtvis de mer oresonabla aktivisterna, men McDonalds tycks i mångt och mycket ha 
gjort sitt för att föra ett samtal med sina kritiker, och jag ser det därför snarare som de mer 
seriösa aktivisternas uppgift att ”tämja” sina ”radikala” medaktivister. 

Svagheter i uppsatsen 
Som beskrivit i metodkapitlet, kan fallstudier ge strålande insikter om en företeelse, men den 
kan också vara vilseledande, felaktig och ge en för trivial analys. Särskilt problematiskt borde 
detta bli om man har att göra med politiska och etiska frågor, speciellt då man försöker 
bevaka en eller båda sidor av ett ärende. I fallet med denna uppsats riktas huvudfokus på 
företagens syn på de konflikter som uppstått kring dem. Medan företagen fått bidra med såväl 
dokument skrivna av de själva, som utförliga resonemang i intervjuerna, har 
motståndarsidorna bara medverkat genom att deras propagandamaterial blivit observerat. En 
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uppsats som istället hade utgått från aktivisternas sida, skulle därför kunna komma fram till 
andra slutsatser än vad som gjorts här. 

Förslag på vidare studier 
Denna uppsats riktade i huvudsak in sig på företags hantering av protester och hur de genom 
att ta ett socialt ansvar kan undvika att hamna i fokus för aktivisters uppmärksamhet. Under 
uppsatsens gång har det dock framkommit att många av de argument som aktivistgrupperna 
använt sig av inte alltid hållit för en kritisk analys. Det har dock inte varit meningen att allt för 
ingående granska aktivisternas verksamhet i denna uppsats. Det vore ändå intressant, och 
därför skulle vidare studier kunna inrikta sig på argumentationsanalys av de sakskäl som tagits 
upp av respektive sida i de debatter som förts. 

En annan intressant infallsvinkel vore att studera vilka kommunikativa strategier som har 
mest framgång när det gäller att föra ut sitt budskap. Särskilt med inriktning på att jämföra de 
mer resonabla aktivisterna med deras mer ickekompromissande kollegor, bland annat med 
anledning av att såväl Café som McDonalds tog upp att kravallerna i Göteborg lett till att 
protesterna i princip avtagit helt och hållet. 
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Intervjuguide till Café 
 
Företags sociala ansvar/företagsetik 
Varför anser ni att ert företag har ett socialt ansvar gentemot omvärlden? 
 
Sociala rörelser/aktivisterna och deras motiv 
Hur märker ni av de protester som sker mot ert företag? 
Hur ser ni på de grupper/personer som protesterar mot er? (Vad som driver dem osv.) 
Har ni någon förståelse för den kritik som riktas mot ert företag? 
Har ni förändrat något i er verksamhet efter protesterna? Och har dessa förändringar känts 
legitima eller enbart som eftergifter för aktivisterna? 
Hur stor inverkan har protesterna på er verksamhet? 
Tror ni att det är möjligt för ert företag att undvika kritik? (Vissa protestgrupper är ju 
principiellt mot vissa företeelser, medan andra nöjer sig med att införa reformer etc.) 
Går det att komma överens med aktivisterna på något sätt? Kompromissa fram något som båda 
parter går med på? 
 
Hantering av protester 
Vad har ni för allmän strategi för att bemöta protester? Och vilken skillnad gör ni utifrån vilka 
det är som protesterar, och hur protesterna tar sig i uttryck? Sådana som är mer 
samarbetsvilliga gentemot mer fientliga grupper. 
Vilka lärdomar har ni dragit av tidigare erfarenheter? Vilka sätt har lyckats och vilka har varit 
mindre bra? Till exempel bemötandet av Shitz-kampanjen. 
Sker någon kommunikation direkt med de som protesterar, eller bara gentemot 
allmänhet/media? Även gentemot till exempel till de affärer som säljer er tidning som blir 
påhoppade av aktivister?

BILAGA A 



Intervjuguide till McDonalds 
 
Företags sociala ansvar/företagsetik 
Varför anser ni att ert företag har ett socialt ansvar gentemot omvärlden? 
 
Sociala rörelser/aktivisterna och deras motiv 
Hur märker ni av de protester som sker mot ert företag? 
Hur ser ni på de grupper/personer som protesterar mot er? (Vad som driver dem osv.) 
Har ni någon förståelse för den kritik som riktas mot ert företag? 
Har ni förändrat något i er verksamhet efter protesterna? Och har dessa förändringar känts 
legitima eller enbart som eftergifter för aktivisterna? 
Hur stor inverkan har protesterna på er verksamhet? 
Tror ni att det är möjligt för ert företag att undvika kritik? (Vissa protestgrupper är ju 
principiellt mot vissa företeelser, medan andra nöjer sig med att införa reformer etc.) 
Går det att komma överens med aktivisterna på något sätt? Kompromissa fram något som båda 
parter går med på? 
 
Hantering av protester 
Vad har ni för allmän strategi för att bemöta protester? Och vilken skillnad gör ni utifrån vilka 
det är som protesterar, och hur protesterna tar sig i uttryck? Sådana som är mer 
samarbetsvilliga gentemot mer fientliga grupper. 
Vilka lärdomar har ni dragit av tidigare erfarenheter? Vilka sätt har lyckats och vilka har varit 
mindre bra? Till exempel bemötandet i England av London Greenpeace som utmynnade i den 
så kallade McLibel-rättegången. 
Sker någon kommunikation direkt med de som protesterar, eller bara gentemot 
allmänhet/media? Till exempel till de som protesterar utanför restaurangerna? 

BILAGA B 
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