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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma tarkastelee monikansallisten yritysten harjoittamaa sosio-poliittisten arvojen markkinointia, mikä viimeisten tutkimusten mukaan on
1990-luvulla lisääntynyt selkeästi. Ilmiötä lähestytään ns. moraalimarkkinat käsitteen avulla, jonka mukaan nyky-yhteiskunnan arvot ovat
jatkuvan muutoksen alla, ja niiden luomiseen ja vahvistamiseen osallistuvat eli toimijat moraalimarkkinoilla.
Tutkielma on ns. pilottitutkimus ilmiöstä, joka on vasta kehittymässä ja jota on siten hyvin vähän mennessä tutkittu. Sen vuoksi tutkielman
tavoitteena on systemaattisesti analysoida yritysten arvomarkkinointia ja siihen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Kontekstuaalisena teoriana on
käytetty systeemianalyysia, joka korostaa organisaation ja ulkoisen ympäristön vuorovaikutusta. Systeemiteoriaa on käytetty pohjana
muodostettaessa malli 'moraalimarkkinoiden' toiminnasta ja sen taustalla vaikuttavasta valtahierarkiasta. Varsinaisena tutkimuksellisena teoriana
on käytetty David Beethamin teoriaa vallan legitimaatiosta, jonka mukaan legitiimi valta koostuu kolmesta osasta: 1) ilmaistusta hyväksynnästä,
2) moraalisesta oikeutuksesta ja 3) legaalista validiteetista.
Tutkielma on luonteeltaan tapaustutkimus, jonka empiirisessä analyysissä on käytetty kvantitatiivista sisällönerittelyä ja kvalitatiivista
tekstianalyysiä. Tutkimuskohteiksi on valittu neljä 1990-luvulla boikottiin joutunutta suurta monikansallista yritystä: Shell, Nestlé, McDonald's
ja Nike.
Tuttkielman kvantitatiivisen analyysin osalta todetaan, että arvomarkkinointi on suhteellisen laajaa ja intensiivistä lähes kaikissa
tapausyrityksissä. Kaikissa tapausyrityksissä boikottiarvojen osuus oli yli 50 %, minkä mukaisesti vaikuttaisi siltä, että arvomarkkinoiden ja
boikottien välillä on yhteys. Kvantitatiivisen analyysin pohjalta muodostetaan yritysten arvomarkkinointia koskevat profiilit: 1)
boikottikeskeinen aktiivisuus (Shell, Nike), 2) symbolinen lisäarvokeskeinen aktiivisuus (McDonald's) ja 3) boikottikeskeinen passiivisuus
(Nestlé).
Analyysien perusteella vaikuttaa siltä, että Shell ja Nike ovat yrityksiä, jotka osallistuvat aktiivisesti moraalimarkkinoiden toimintaan ja joiden
suhde ulkoiseen ympäristöön on suhteellisen avoin. Kvantitatiivisen analyysin mukaan myös McDonald's on aktiivinen erilaisten arvojen
edistäjä, mutta ko. yrityksellä arvot saattavat toimia lähinnä huomion suuntaajina pois boikottia koskevista ongelmakohdista ja niiden
seurauksista.. Nestlé on sekä arvomarkkinoinnissaan että suhtautumisessaan ulkoiseen ympäristöön lähinnä passiivinen ja defensiivinen. Yritys
pyrkii hankkimaan laillista validiteettia (legal validity) toiminnalleen lähinnä lain ja valtion sääntelyn kautta.
Tutkimusaineisto koostuu tapausyritysten internet-sivuista, joita on analysoitu em. menetelmin. Muina lähteinä on käytetty ilmiön uutuuden
vuoksi lähinnä tieteellisiä aikakausjulkaisuja, internet-aineistoa ja talous- ja sosiaalitieteellistä kirjallisuutta.
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