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Abstract 

This study aims to examine what type of legitimacy three betting companies are expressing 
with  Corporate  Social  Responsibility  activities  in  their  sustainability  reports.  With  help  of 
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  outlines,  these  companies,  engaged  in  the  gaming 
industry,  are  communicating  with  various  parties  such  as  government,  stakeholders  and 
customers with  their  annual  reports.  This  however  is  not  a  simple  task  in  a  controversial 
industry. This study examines a one state‐owned company, Svenska Spel and the two public 
companies Unibet and Paf. 

 

Services provided of  these type of companies  is unwanted due to negative  impacts on the 
individuals. These services manifests among other things elicit reactions of distaste and lack 
of morality (Moura‐Leite & Padgett, 2012; Wilson & West, 1981). Earlier conclusions of Cai et 
al.  (2011)  show  positive  effects  among  companies  engaged  with  CSR  activities.  Since 
sustainability  reports  have  become more  important  the  last  decade, we’re  studying  if  the 
companies are expressing pragmatic, moral or cognitive  legitimacy, with help of  their CSR‐
activities  and  whether  there  are  any  differences  in  which  of  these  legitimacies  are  being 
expressed depending on form of ownership. 

 

In conclusion, on the basis of three companies approached in this exam, the result shows that 
the  gambling  industry’s  CSR  activities primarily  aimed  for pragmatic  and moral  legitimacy. 
Activities  that were  able  to  identify  as  pragmatic  legitimacy was  primarily  activities which 
gained self interest among the stakeholders. The activities identified as moral legitimacy was 
preventive actions that demonstrated responsibility within the gambling industry. 
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Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till Gun Abrahamsson för hennes aldrig sinande vilja att hjälpa oss 

under uppsatsens gång.  Med din höga ambitionsnivå och hjälpsamhet har du både utmanat 

oss och motiverat oss att skriva en ännu bättre uppsats.  

 

– Allan Dahl och Markus Akcan. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Spelindustrin har varit på stor frammarsch på senare tid tack vare en enorm expandering via 

internet. Idag har kunderna tillgång till spelandet online dygnet runt med ett betydligt större 

utbud än spelombud och kasino, och är därför inte begränsade till att spela endast hos dessa. 

Detta avspeglas på det sätt som branschen fortsätter att växa. Dock har spelindustrin ansetts 

vara kontroversiell och förknippande med negativa sociala effekter (Grinols, 2004).  

 

Det har blivit allt vanligare och viktigare för företag att arbeta för en hållbar utveckling där 

hänsyn tas till miljö och samhälle, och inte endast till vad som regleras i lagen (Grafström & 

Windell, 2011). Det har blivit  viktigt  för  företag att uppfattas  som en organisation som tar 

ansvar och respekteras av samhället i strävan efter att uppnå och bibehålla ett positivt rykte 

och det diskuteras flitigt i vad som utgör ett företags skyldighet och ansvar för att minska på 

den  negativa  påverkan  på  miljö  och  samhälle  (Hooghiemstra,  2000).  Detta  arbete  har  i 

företagsvärlden kommit att benämnas Corporate Social Responsibility, CSR, där företaget tar 

ett samhällsansvar och arbetar med tre delar, nämligen: 

 

 hållbar utveckling – att klara av att tillgodose sociala, ekonomiska och miljöfrågor på 

lång  sikt  utan  att  det  hotar  våra  nästkommande  generationers  chanser  till  att 

tillgodose sina behov  

 företagens  ansvar  –  det  fokuseras  på  företagens  trovärdighet  och  används  i 

sammanhang där diskussioner förs kring företagets sätt att hantera den situationen 

och, 

 hur  företag  sköts  –  berör  diskussion  kring  hur  ett  företag  sköts  och  handlar  om 

öppenhet och trovärdighet (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

CSR är ett verktyg för organisationer att dels stärka sin legitimitet och dels bidra till samhället. 

Begreppet  CSR  definieras  på  sitt  eget  sätt  av  den  som  använder  sig  av  begreppet.  Vilken 

definition som än väljs så handlar CSR om att företag frivilligt arbetar med att ta ansvar för 

omgivningen och i vilken grad omgivningen påverkas av företagens samhällsansvar (Grafström 

& Windell, 2011).  

 

I takt med att det är allt fler företag som engagerar sig i CSR, blir det också en ökning av företag 

som  rapporterar  sitt  CSR‐arbete  i  sina  årsredovisningar  (Grafström  et  al.,  2008).  Denna 

rapportering  av  CSR‐arbetet  benämns  hållbarhetsredovisning.  Beroende  på  typ  av 

organisation  finns  det  olika  riktlinjer  som  ska  följas  i  årsredovisningen.  Global  Reporting 

Initiative,  GRI,  innehåller  riktlinjer  som  företagen  kan  välja  att  förhålla  sig  till  vid 

hållbarhetsredovisning (Löhman & Steinholtz, 2003). Statligt ägda bolag har däremot ett krav 



2 
 

på  sig  att  följa  riktlinjerna  i  enlighet med  GRI  vid  publicering  av  hållbarhetsredovisningen 

(Regeringen, 2015).  

 

1.2 Problematisering 

För en organisation som utövar verksamhet på en marknad med produkter och tjänster som 
av omgivningen kan betraktas som moraliskt tveksamma kan det vara svårt att i CSR‐arbetet 
verka trovärdiga. Det finns risk för att CSR‐arbetet inte uppfattas av alla som trovärdigt och 
det kan ses som ett sätt för att avleda uppmärksamhet från det oetiska som medföljer i en 
sådan bransch (Miller & Michelson, 2012). Men en organisation som lyckas i sitt arbete med 
CSR kan få starkare legitimitet. Detta gäller även organisationer i en bransch som betraktas 
som moraliskt  tveksam  (Frostenson  et  al.,  2015). Moura‐Leite &  Padgett  (2012)  definierar 
kontroversiell  bransch  som en bransch där  organisationer  ägnar  sig  åt  verksamhet  som är 
oönskad av en del av samhället, Wilson & West (1981) skriver angående kontroversiell bransch 
“products, services or concepts that for reasons of delicacy, decency, morality, or even fear, 
elicit  reactions  of  distaste,  disgust,  offence  or  outrage  when  mentioned  or  when  openly 
presented”.  Några  vanliga  branscher  som  innefattas  i  vad  som  anses  vara  kontroversiella 
branscher är alkohol‐, tobaks‐ och spelbranschen, vilka erbjuder produkter och tjänster som 
kan ha en negativ påverkan på individen (Moura‐Leite & Padgett, 2012).  

 

Förespråkare för CSR i kontroversiella branscher menar att företagen bör ägna sig åt CSR då 
det är ett viktigt verktyg för ett företag att förbättra sitt rykte (Cai et al., 2012). Det går att 
fråga sig om företag i kontroversiella branscher kan vara socialt ansvarstagande och uttrycka 
legitimitet genom CSR samtidigt som de utövar verksamhet på en marknad med produkter 
och tjänster som det argumenteras för har skada på individen. Ett företag som gör en insats 
för samhället har som mål att skaffa sig ett gott rykte. Även om företag arbetar med CSR för 
att skaffa sig ett positivt rykte (Moura‐Leite och Padgett, 2012) måste de företag som verkar i 
en kontroversiell bransch acceptera att de får kämpa mer än andra företag i andra branscher 
med att uppnå legitimitet. Att lyssna på intressenternas förväntningar innebär vanligtvis att 
ett  företag  strävar  efter  att  legitimera  aktiviteterna,  vilket  kan  öka  företagets  sociala 
acceptans (Hillman & Keim, 2001). 

 

Spelbranschen  har  ökat  markant  de  senaste  åren  och  detta  syns  inte  minst  i  media  där 
spelbolagen är allt mer aktiva genom reklam på tv, tidningar och internet. År 2014 omsatte 
den  svenska  spelmarknaden  på  internet  tillsammans med  aktörer  som  inte  har  tillstånd  i 
Sverige 4,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,3 miljarder kronor, eller 40 %,  från 
föregående  år  (Lotteriinspektionen,  2014).  Spelbolagens  vinster  kommer  av  kundernas 
förlorade pengar på alla de tjänster som spelbolagen erbjuder kunderna, vilket kan anses vara 
ett kontroversiellt sätt för ett företag att tjäna pengar på. Vidare är det möjligt för kunderna 
att ha  tillgång  till  spelandet på  internet dygnet runt och med ett betydligt större utbud än 
spelombud  och  kasino.  Ju  mer  en  individ  spelar  bort  pengar  kan  det  leda  till  skada med 
ekonomiska svårigheter och missbruk till följd av spelbolagens tjänster (Binde, 2005; Pratten 
& Walton, 2009). Bakomliggande orsaker till att spelandet har ökat är dels att utbudet blivit 
större hos många spelbolag men också ett allt större marknadsföringsarbete. 
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Spelbolag har börjat införa olika samhällsfrämjande åtgärder, bl.a. ansvarsfullt spelande för 
kunderna,  för  att  minska  på  de  negativa  samhälleliga  effekterna  som  spelandet  medför 
(Pratten  &  Walton,  2009).  Dock  kan  ännu  mer  göras  enligt  Pratten  &  Walton’s  (2009) 
slutsatser  utifrån  deras  forskning.  Tidigare  undersökningar  har  visat  att  CSR‐arbete  har 
påverkat ett företags image positivt trots att det verkar i en bransch som anses vara moraliskt 
tveksam (Cai et al., 2011). Cai et als (2011) studie uppvisar positiva effekter bland företag som 
är engagerade i CSR i en bransch med moralisk tveksamhet. Frostenson et. al (2015) menar 
att större företag är ofta granskade av olika aktörer. Eftersom de är medvetna om detta så har 
ansvarskommunikationen blivit ett sätt att hantera frågor som ligger intressenterna nära. Det 
är intressant att se om det skiljer i hur olika typer av bolag uttrycker legitimitet beroende på 
ägandeformen. Sedan år 2007 är det obligatoriskt att statligt ägda bolag hållbarhetsredovisar. 
Hållbarhetsredovisningen  ska bl.a. upplysa  läsaren om personalfrågor,  sociala  förhållanden 
samt miljön. Den ska dessutom beskriva  företagets policy  i hållbarhetsfrågor och framhäva 
väsentliga riskerna kopplade till företagets verksamhet (Årsredovisningslagen, 2016). Svenska 
Spel  är  ett  statligt  ägt  spelbolag  som  upprättar  hållbarhetsredovisningar.  De  har  valt  att 
särskilja hållbarhetsredovisningen från den finansiella redovisningen.  

 

Paf  och  Unibet  är  två  privata  spelbolag.  Dessa  två  spelbolag  är  således  inte  tvungna  att 
upprätta  en  hållbarhetsredovisning.  Även  om  alla  tre  spelbolag  hållbarhetsredovisar  kan 
ägandeformen  komma  att  påverka  innehållet  av  hållbarhetsinformationen  och  hur  de  vill 
legitimera  sin  verksamhet.  Det  är  främst  p.g.a.  att  det  innehållsliga  i  Svenska  Spels 
hållbarhetsredovisning styrs av Bokföringsnämnden och EU‐direktivet, medan det finns icke‐
bindande riktlinjer och normer för upprättning av hållbarhetsredovisning för privatägda bolag 
(Bokföringsnämnden, 2016). Paf och Unibet behöver bara kommunicera om sådant som de 
själva anser vara väsentligt för intressenterna i sin hållbarhetsredovisning. Det finns inget krav 
på  vad  de  två  spelbolagen  behöver  hållbarhetsredovisa  om,  medan  statligt  ägda  bolag 
behöver upprätta  i enlighet med GRI:s  riktlinjer  för hållbarhetsredovisning vilket  ställer ett 
större krav på  jämförbarhet, korrekt bild, väsentlighet och  tillförlitlighet  (Frostenson et al., 
2015).  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Företag i kontroversiella branscher får anstränga sig mer än andra för att uppnå legitimitet, 
vilket gör det intressant att studera hur de kommunicerar detta till intressenter och samhället 
i  stort, och  i  synnerhet om det är en specifik  typ av  legitimitet som önskas av spelbolagen 
beroende på om det är privatägt eller statligt ägt spelbolag. Denna studies syfte är att utifrån 
hållbarhetsinformation i spelbolagens årsredovisningar ta reda på och öka förståelsen för om 
olikt ägda spelbolag inom spelindustrin uttrycker en viss legitimitetstyp och hur spelbolagen 
då kommunicerar detta. Frågeställningen för denna studie blir då:  

 

 Vilka former av legitimitet kommer till uttryck med tre spelbolags CSR‐aktiviteter och 
skiljer det i hur legitimitet uttrycks beroende på ägandeform? 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras och behandlas den  teoretiska  ram som vi valt att utgå  ifrån vid 
analysen  av  arbetets  syfte  och  frågeställning.  Avsnittet  inleds  med  en  presentation  av 
begreppet  CSR  utifrån  CSR‐pyramiden,  sedan  går  vi  igenom  legitimitetsteorin  och  de  olika 
legitimitetstyperna som studerats vilka är pragmatisk, moralisk och kognitiv. Vidare beskrivs 
en teori kring CSR med koppling till legitimitet och slutligen presenteras en sammanfattning 
av  teoriavsnittet  samt  analysmodell  utifrån  den  valda  teorin  som  utgör  för  hur  analysen 
kommer att gå till. 
 

2.1 CSR‐pyramiden  
Carroll (1991) beskriver CSR utifrån fyra olika typer av socialt ansvarstagande i en organisation. 
Han illustrerar en pyramid på de här fyra områdena bestående av ett ekonomiskt, ett legalt, 
ett etiskt och ett filantropiskt ansvar, där de också befinner sig i pyramiden i ordningsföljd med 
det ekonomiska som utgör det grundläggande nederst i pyramiden och med de andra delarna 
som bygger upp pyramidens topp. Tillsammans utgör de fyra delarna i pyramiden helheten av 
vilka olika delar av samhällsansvar som en organisation behöver bestå av. 
 

 
Figur 1: Carrolls CSR‐pyramid (1991) 

 

2.1.1 Ekonomiskt ansvar  

Historiskt sett har affärsverksamheter skapats för att erbjuda varor och tjänster i samhället. 
Den  ekonomiska  lönsamheten  har  fungerat  som  ett  incitament  och  blivit  den  främsta 
anledningen till att bedriva verksamhet. Idén om att producera varor och tjänster för att göra 
en  acceptabel  vinst  förändrades  vid  en  viss  tidpunkt.  Rådande  normer  är  att  företag  ska 
maximera den ekonomiska lönsamheten. Carroll (1991) menar att ekonomin utgör grunden i 
pyramiden eftersom företag utan lönsamhet inte kan ta ansvar i de andra tre områdena. 

 

2.1.2 Legalt ansvar  

Samhället  förväntar sig att  företag bedriver verksamhet  i enlighet med de rådande  lagarna 
och  bestämmelserna  i  samhället.  Företag  kan  inte  bara  engagera  sig  i  att  bedriva  en 



5 
 

ekonomiskt lönsam affärsverksamhet. Företagen förväntas uppfylla vad Carroll (1991) kallar 
ett ”socialt kontrakt”. Företag ska jobba mot ekonomiska mål inom det ramverk som är byggt 
på lagar. Det legala ansvaret speglar de etiska reglerna företag behöver jobba med för att vara 
rättvisa mot samhället. De etiska reglerna är samverkande med rådande lagstiftning och är 
således ett steg över det ekonomiska ansvaret i pyramiden. 

 

2.1.3 Etiskt ansvar  

Även om det ekonomiska ansvaret och det legala ansvaret inkluderar de etiska normerna om 
rättvisa,  så  innefattar  det  etiska  ansvaret  de  aktiviteter  som  företag  förväntas  eller  inte 
förväntas göra av samhället. Det är inte lagar som till ligger till grund för dessa förväntningar, 
utan det är förväntningar från omvärlden på hur  företag bör praktisera verksamheten. Det 
etiska  ansvaret  innefattar  de  standarder,  förväntningar  och normer  som omvärlden  finner 
rättvisa. Samtidigt kan man tycka att etiska värden ska ha sin grund i vad som är lagstadgat, 
eftersom att lagar utvecklas utifrån de gemensamma värdena samhället har. Men samtidigt 
kan det etiska ansvaret bestå av värden och normer som speglar en högre standard än vad 
som krävs av  lagen. Därför bör  företag  respektera och värna  intressenters  rättigheter, och 
man kan se det etiska ansvaret som ett högre krav från omvärlden (Carroll, 1991).     

 

2.1.4 Filantropiskt ansvar  

Det  filantropiska  ansvaret  omfattar  företagens  ageranden  som  ett  gensvar  på  samhällets 
förväntan att företaget ska bedriva en verksamhet som är exemplariskt god i samhället. Detta 
inkluderar åtgärder som att engagera sig i de saker i samhället som bidrar till en bättre välfärd. 
Det  kan  exempelvis  vara  bidrag  till  utbildning,  konst  eller  samhället  i  stort.  Den  viktiga 
skillnaden mellan det filantropiska ansvaret och det etiska ansvaret är att den förstnämnda 
inte är förväntad sett utifrån ett etiskt eller moraliskt perspektiv. Samhället önskar att företag 
bidrar  till humanitära program eller  liknande ändamål med pengar och dylikt. Men företag 
uppfattas  inte  som  oetiska  om  de  väljer  att  inte  bidra  med  någonting.  Därför  är  det 
filantropiska ansvaret en frivillig del av affärsverksamheten. 

 

Vissa företag känner att de är “goda medborgare” om de tar det filantropiska ansvaret. Men 
Carroll (1991) menar att även om det filantropiska ansvaret är högt eftersträvansvärt, så är 
det inte lika viktig som de tre andra områdena (det ekonomiska ansvaret, det legala ansvaret 
och det etiska ansvaret). Han menar att det filantropiska ansvaret är en extra nivå i pyramiden 
och därför frivilligt för företag att engagera sig i, även om samhället har förväntningen om att 
företag ska bidra till samhället och vara en “god medborgare”. 

 

2.2 Legitimitetsteorin  

Legitimitet handlar om ett rättfärdigande från omvärlden som innebär att en organisation har 
rätten att utöva verksamhet i samhället. Ofta tar organisationer efter sådant som i samhället 
anses vara attraktiva framgångsrecept, t.ex. organisationsformer. Detta gör organisationerna 
legitima  samtidigt  som  det  finns  ett  normativt  tryck  på  dem  att  göra  just  detta.  Det  kan 
därefter  forma organisationer  att  se  likadana ut.  Legitimiteten  i  legitimitetsteorin  beskrivs 
som en resurs som en organisation är i behov av för att kunna få tillgång till andra resurser 
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(Willmott,  1986  i  Frostensson,  2015). Utöver  detta  finns  det  även  strategier  för  att  vinna, 
bibehålla och reparera legitimiteten i organisationen (Pfeffer & Salancik, 1978). 

 

Det  finns  flera  definitioner  av  legitimering  som  forskare  har  gjort.  Ett  försök  till  detta  har 
Maurer (1971  i Suchman, 1995) gjort där han ser det som en process där en organisations 
existens  rättfärdigas  av  ett  överordnat  system.  Den  här  definitionen  gör  även  Dowling  & 
Pfeffer  (1975), men  tillägger  att  det  att  ska  stämma  överens  vad  gäller  det  kulturella.  De 
sociala  värdena  i  en  organisation  och  normen  för  värdena  ska  stämma  överens.  Suchman 
(1995) beskriver legitimitet på följande sätt: 

 

“Legitimacy  is  a  generalized  perception  or  assumption  that  the  actions  of  an  entity  are 
desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 
beliefs, and definitions.” 

 

Generalized som Suchman beskriver syftar till att även om tidigare erfarenheter har präglats 
av  negativa  handlingar  behöver  legitimiteten  inte  påverkas  speciellt  mycket  av  dessa 
händelser,  trots  att  legitimiteten  oftast  är  beroende  av  de  händelserna  som har  skett.  En 
organisation kan avvika från normen men ändå behålla legitimiteten eftersom det är en unik 
händelse. Med perception or assumption menas att det handlar om vilken uppfattning som 
omgivningen  har  på  organisationen  utifrån  samhällets  värderingar  och  normer  och  att 
legitimiteten uppnås därefter. Det är organisationen som  innehar  legitimiteten men det är 
genom intressenterna som den erhålls. Socially constructed innebär att för att kunna uppnå 
legitimitet ska ett företags handlingar överensstämma med normerna och värderingarna som 
finns  i det samhälle företaget utövar sin verksamhet (Suchman, 1995). Deegan & Unerman 
(2011) skriver att detta, att man handlar inom de gränser som samhället vill, inte är någonting 
som  är  fastställt,  utan  ändras  med  tiden.  Organisationer  måste  därför  anpassa  sig  till  de 
förändringar som uppstår i de områden som man verkar inom. 

 

Mellan företag och samhälle finns det ett socialt kontrakt som legitimitetsteorin bygger på. 
Det sociala kontraktet kan ses som att samhället har underförstådda förväntningar på hur en 
organisation ska agera och om dessa ageranden lämpar sig inom ramen för de värderingar och 
normer  som  samhället  har  (Suchman,  1995;  Deegan  &  Unerman,  2011).  Det  har  sin 
utgångspunkt i att beroende på vad en organisation gör, ska det följa de förväntningar som 
samhället har och accepteras av  intressenterna. När  företag och samhälle uppfattas på ett 
likartat sätt uppnås legitimitet (Tilling, 2004). 

 

Någonting  som  har  blivit  problematiskt  idag  är  att  intressenterna  inte  endast  önskar  sig 
utdelning. Samhället vill att organisationer tar större moraliskt ansvar, och erbjuda någonting 
tillbaka för sin rätt att utöva verksamhet (Kimberly & Newman, 1985). Om en organisation inte 
lever  upp  till  förväntningarna  i  det  sociala  kontraktet,  upplevs  det  av  samhället  som  att 
organisationen har brutit mot det sociala kontraktet, och då kommer samhället att försöka 
häva kontraktet. Det i sin tur kan leda till hotad existens för företaget. Det blir därmed viktigt 
för företag att försöka sträva mot att uppnå en legitimitet för att undvika en hotad existens 
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(Deegan, 2002). Via CSR kan en organisation stärka legitimiteten, en organisation som sysslar 
med CSR‐arbete ger en bild av att vara en god samhällsmedborgare och kan därmed skaffa sig 
ett bra rykte (Lim & Tsutsui, 2012). En ytterligare innebörd av legitimitet är att organisationer 
ska erbjuda produkter och tjänster som intressenter vill ha och som skapar nytta för samhället, 
vidare  ska  fördelarna med  produkterna  och  tjänsterna  vara  fler  än  kostnaderna  för  dessa 
(Mathews, 1993 i Deegan, 2002). 

 

2.2.1 Skapa legitimitet 

Ett  företag  kan  välja  olika  sätt  beroende  på  om  legitimitet  ska  skapas,  bibehållas  eller 
repareras. Beroende på vad företaget vill uppnå med legitimiteten kommer taktiken som väljs 
att  se  annorlunda  ut  (Suchman,  1995).  Vid  skapandet  av  legitimitet  så  antas  ett  proaktivt 
förhållningssätt  föreligga.  Genom  att  vara  medverkande  i  olika  aktiviteter  ska  företaget 
försöka bli accepterade av intressenterna, då det är de som kan ha en påverkan på företaget 
(Suchman,  1995;  Deegan  &  Unerman,  2011).  Hur  legitimitet  skapas  kan  ske  på  olika  sätt 
(Dowling & Pfeffer, 1975). För det första kan en organisation anpassas till omgivningen genom 
att leva upp till samhällets förväntningar och ideal. Därigenom kan en organisation få ett bra 
rykte  om  sig  och  vinna  legitimitet.  För  det  andra  kan  en  organisation  själva  välja  sina 
intressenter. Man kan placera sig själva att agera på en marknad med intressenter som ställer 
sig bakom organisationens aktiviteter. Genom detta sätt behöver legitimiteten inte vara något 
som organisationen kämpar för att uppnå, utan den blir mer eller mindre garanterad eftersom 
omgivningen redan accepterat organisationen. För det tredje kan legitimitet uppnås genom 
manipulering  där  organisationen,  via  marknadsföring,  framstår  på  ett  sätt  som  gillas  av 
samhället (Suchman, 1995). 

 

2.2.2 Bibehålla legitimitet  

Efter  att  omgivningen  gjort  bedömningen  att  organisationen  är  legitim  blir  nästa  steg  att 
bibehålla legitimiteten. Den bibehålls genom att intressenterna uppfattar verksamheten som 
legitim (Ashforth & Gibbs, 1990). Det finns två olika metoder för en organisation att bibehålla 
sin  legitimitet. Den första är att  förutse  framtida  förändringar och den andra är att skydda 
tidigare prestationer (Suchman, 1995). Den förstnämnda metoden innebär att företaget vill 
bli bättre på att känna igen intressenternas reaktioner och att kunna vänta sig nya utmaningar. 
Genom  att  kunna  upptäcka  framtida  varningar  kan  de  förhindra  det  genom  att  hålla 
organisationen på rätt spår. Utöver detta kan organisationer även hitta stöd i tidigare erhållen 
legitimitet. Exempelvis går det att bättra interna processer för att minska risken för att fel ska 
uppstå. Någonting annat som diskuteras är vikten av legitimiteten. När den ligger till grund för 
organisationen är det viktigt att hålla sig  inom de standarder som har satts upp (Suchman, 
1995;  Deegan & Unerman,  2011).  Enligt  Suchman  (1995)  är  det  lättare  för  ett  företag  att 
bibehålla legitimiteten än att vinna den. 

 

2.2.3 Reparera legitimitet  

Legitimiteten kan förloras av flera anledningar, även om organisationen inte har ändrats i sina 
aktiviteter. Genom negativa spridningar om organisationen, via media, påverkas ryktet. Vid en 
sådan kris jobbar organisationer med att reparera legitimiteten (Ader, 1995; Lamin & Zaheer, 
2012). Att ta avstånd från sådana handlingar som företag blivit förknippade med och som inte 
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är gynnsamma för organisationen är vanligt förekommande vid arbetet med reparerande av 
legitimiteten (Brown & Deegan, 1998). Det går att hitta likheter i arbetet med att vinna och 
reparera  legitimitet.  Skillnaden  ligger  i  att  när  legitimiteten  ska  repareras  så  förhåller  sig 
företaget på ett reaktivt sätt vid en kris som man inte räknat med (Suchman, 1995; O’Donovan, 
2002). Dowling & Pfeffer (1975 i van der Laan, 2009) skriver att om ett företag upplever sin 
legitimitet vara hotad kan följande saker göras: 

 

 ändra på sina outputs, metoder eller mål för att företaget ska stämma överens med 
förväntningarna  som  intressenterna  har,  och  sedan  informera  intressenterna  om 
ändringarna 

 inte  ändra  på  outputs,  metoder  eller  mål  utan  istället  visa  lämpligheten  av  dessa 
genom information 

 via  kommunikation  kan  social  legitimitet  ändras  så  att  det  är  anpassat  utifrån  vad 
företaget har för mål, outputs och värderingar 

 via kommunikation bli förknippade med symboler som har en stark legitimitetsbas 

 

Lindblom (1994 i Clarke & Gibson‐Sweet 1999) är inne på Dowling & Pfeffers linje och menar 
att en organisation kan använda sig av fyra olika strategier för att fortsätta verka legitima när 
legitimiteten i ett företag anses vara hotad, vilka är: 

 

 Informera företagets intressenter om förändringar i aktiviteter, och att aktiviteterna 
är i linje med de värderingar och förväntningar som samhället har 

 Sträva efter att förändra intressenters uppfattning om företagets aktiviteter. För detta 
behöver inte företagets beteende ändras 

 Sätta  mindre  fokus  på  händelsen  genom  att  rikta  uppmärksamhet  mot  en  annan 
händelse 

 Ändra på omgivningens förväntningar som finns på företagets prestationer 

 

Suchman  (1995)  tar  upp  tre  olika  typer  av  legitimitet;  pragmatisk,  moralisk  och  kognitiv 
legitimitet.  Likheten  mellan  dessa  tre  typer  är  att  de  alla  har  samma  uppfattning  och 
antagande om att ett företags aktiviteter ska vara önskvärda och lämpliga inom de normer 
och värderingar som gäller, medan skillnaden utgörs av beteendet som styr hur ett företag 
skapar sig legitimitet (Suchman, 1995). 

 

2.2.4 Pragmatisk legitimitet  

Pragmatisk legitimitet innebär att ett företags intressenter utvärderar företagets aktiviteter. 
Den  pragmatiska  legitimiteten  kan  delas  in  i  tre  kategorier,  vilka  är  utbyteslegitimitet, 
inflytelselegitimitet  och  disponibel  legitimitet.  Utbyteslegitimiteten  innebär  att 
intressenterna,  utifrån  deras  egenintresse,  upplever  att  ett  företags  aktiviteter  kan  gynna 
dem. Så  länge som dessa aktiviteter upplevs som gynnsamma och påverkar situationen för 
intressenterna på ett positivt sätt, kommer ett företag att inneha legitimiteten. Detta utbyte 
företag och intressenter emellan, där intressenterna får vad som önskas, stärker ett företags 
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legitimitet.  Det  är  därför  viktigt  att  företagen  anpassar  sig  till  intressenternas  behov  och 
strävar  efter  att  behoven  uppfylls  (Suchman,  1995).  Diez‐Martin  et  al.  (2013)  menar  att 
pragmatisk  legitimitet  inte skapas när  företag bara tänker på sina  intressen, utan företaget 
måste  vara  mottagligt  och  hjälpa  intressenterna  att  nå  sina  egenintressen  för  att  uppnå 
pragmatisk legitimitet. Det är viktigt att företag kommunicerar med intressenterna om vilken 
nytta de skapar (Palazzo & Scherer, 2006). Inflytelselegitimitet innebär att en organisation ser 
till  intressenternas  intresse  på  lång  sikt  istället  för  ett  utbyte  mellan  organisation  och 
intressent. Om det kan upplevas att en organisation arbetar  för  intressenternas  långsiktiga 
intressen  kan  inflytelselegitimitet  uppnås  och  därmed  även  stärka  intressenternas  bild  av 
organisationen.  Den  tredje  och  sista  legitimiteten  i  pragmatisk  legitimitet  är  disponibel 
legitimitet,  som  innebär  att  en  organisation  delar  samma  värderingar  och  mål  med 
intressenterna. Om intressenterna har uppfattningen att organisationen tar ansvar och tänker 
på intressenternas bästa samt delar samma värderingar kan disponibel legitimitet uppnås.  

 

2.2.5 Moralisk legitimitet  

Moralisk  legitimitet  handlar  om bedömningen  av  ett  företag  och  aktiviteterna  i  företaget. 
Intressenterna  ger  företaget  legitimitet  om  dess  agerande  är  moraliskt  rätt  (Barkemeyer, 
2007;  Suchman,  1995).  Till  skillnad  från  pragmatisk  legitimitet  måste  företag  och  dess 
aktiviteter  främja  välfärden  och  vara  etiskt  försvarbara.  Intressenterna  utvärderar  om 
aktiviteterna har en positiv påverkan på välfärden  i  samhället. Den moraliska  legitimiteten 
handlar alltså om att ett företag ska agera rätt och riktigt, och inte om att en moraliskt rätt 
handling  skapar  någon  nytta  för  intressenten  (Suchman,  1995).  Diez‐Martin  et  al.  (2013) 
skriver att om kunder och anställda behandlas på det sätt som samhället förväntar sig att ett 
företag ska göra, kan moralisk legitimitet uppnås. 

 

I moralisk legitimitet finns likt pragmatisk legitimitet en kommunikation där parterna uttrycker 
och kommunicerar vilka etiska förhållningssätt de har. Suchman (1995) menar att det är ett 
bra  sätt  att  skapa  en  dialog  med  sina  intressenter  och  att  det  dessutom  är  nödvändigt 
eftersom att dialogen kan leda till förstärkt moraliskt legitimitet för företaget. Det är ett sätt 
för  att  parterna  ska  uttrycka  sina  ståndpunkter,  och  en möjlighet  för  företag  att  påverka 
intressenterna. Men Palazzo & Scherer (2006) menar att det handlar om att övertyga parterna 
i en konversation med vettiga argument. 

 

Det  går  inte  att  förstärka  företagets  moraliska  legitimitet  genom  att  manipulera 
kommunikationen.  Hur  företag  förhåller  sig  till  de  värderingar  som  anses  vara  ”de  rätta 
värderingarna” i ett samhälle, kommer påverka företagets legitimitet positivt eller negativt. 
Vad som är de rätta värderingarna bestäms utav samhället och återspeglar exempelvis lagarna 
i en nation. Med andra ord måste företagets aktiviteter uppfylla samhällets förväntningar. Om 
de upplever att företagets aktiviteter inte överensstämmer med sociala värden och normer så 
uppstår ett legitimitetsgap (Palazzo & Scherer, 2006). 

 

2.2.6 Kognitiv legitimitet  

Kognitiv legitimitet har sin grund i hur varje individ hanterar sin uppfattning om ett företag 
och  dess  aktiviteter.  Företag  försöker  erhålla  kognitiv  legitimitet  genom  aktiviteter  som 



10 
 

omgivningen  anser  vara  önskvärda,  lämpliga  och  korrekta,  och då  intressenterna upplever 
detta skapas kognitiv legitimitet. Vidare kan kognitiv legitimitet erhållas då omgivningen anser 
organisationen vara nödvändig och oundviklig. Det går att dela  in  legitimiteten  i  två delar; 
begriplighet och förgivettagande. Många gånger kan intressenterna uppleva företagsvärlden 
som  förvirrande.  Med  det  begripliga  menas  att  företagen  ska  reda  ut  förvirringen  i  den 
kaotiska miljön och kommunicera ut till intressenterna på ett begripligt sätt om det uppstår 
oklarheter  hos  dem.  Begriplighet  handlar  om  hur  intressenter  tänker  och  förstår  aktörers 
aktiviteter.  Företagen  kommer  således,  genom  sin  kommunikation,  försöka  reda  ut 
förvirringen som intressenter upplever i företagsvärlden (Suchman, 1995). Det är exempelvis 
genom  hållbarhetsredovisningar  som  intressenterna  kan  få  bilda  sig  en  uppfattning  om 
organisationen  och  dess  aktiviteter.  I  hållbarhetsredovisningarna  försöker  företag  därför 
upplysa om olika aspekter av verksamheten och om organisationens arbete ligger i linje med 
intressenternas  förväntningar  om  dess  aktiviteter  (Frostenson  et  al.,  2015).  Legitimiteten 
uppfattas genom anpassning av etablerade kulturella modeller där omgivningen kan hitta ett 
företags  aktiviteter.  Aktiviteter  blir  inbjudande,  meningsfulla  och  förutsägbara  med  en 
kulturell  modell.  När  en  organisations  aktiviteter  stämmer  överens  med  intressenternas 
upplevda  verklighet  och  ger  rätt  intryck  i  kommunikationen  med  intressenterna  kommer 
kognitiv legitimitet till uttryck (Suchman, 1995).  

 

Legitimitet  som  förgivettagande  är  då  turbulens  har  uppstått  och  företaget  hanterar 
turbulensen på ett sätt som sedan blir en etablerad metod för företag och därigenom även ett 
givet  val  framöver,  alla  andra  sätt  att  hantera  turbulens  i  framtiden  anses  vara  otänkbara 
(Suchman, 1995). Suchman (1995) påstår att kognitiv legitimitet som förgivettagande är den 
mest kraftfulla, men även den som är svårast för ett företag att uppnå. 

 

Den kognitiva  legitimiteten  innebär  inte att det är någonting som en organisation  försöker 

uppnå genom intressenters utvärdering av aktiviteterna i företaget, utan vad det handlar om 

är deras grunduppfattningar om aktiviteterna, där en del aktiviteter uppfattas som positiva 

medan andra uppfattas som negativa (Suchman, 1995). 

 

2.2.7 Sammanfattning av legitimitetstyperna  

Pragmatisk, moralisk och kognitiv  legitimitet utgör ett komplement  till  varandra  i de  flesta 

företagen och varje typ av legitimitet har en utgångspunkt ur ett perspektiv som är olik den 

andra. Den pragmatiska legitimiteten är den typ som företag har lättast för att uppnå, medan 

kognitiv legitimitet är den svårare att uppnå. Även om dessa tre är sammanhängande kan de 

också hamna  i konflikt med varandra.  Intressenternas värderingar kan vara olika viktigt  för 

legitimiteten med hänsyn till varje unik händelse. Men det finns emellertid ingen strikt hierarki 

för pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 

den pragmatiska legitimiteten vilar på intressenternas egennytta medan den moraliska och 

kognitiva  inte gör det. Pragmatisk  legitimitet  kan ofta  köpas genom att erbjuda önskvärda 

belöningar  till  specifika  intressenter medan moralisk  och  kognitiv  legitimitet  kräver  större 

kulturella  regler,  och  är  därför  svårare  för  ett  företag  att  uppnå. Om  ett  företag  erbjuder 

belöningar  som  strider  mot  dessa  kulturella  regler  riskerar  ett  företag  att  minska  på  sin 
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betydelse och sammanhållning, och eftersom det inte undgås intressenterna kan det riskera 

att även minska ett företags legitimitet (Suchman, 1995).  

 

2.3 CSR och legitimitet 

I samband med att en kris har uppstått kan en organisation välja CSR‐rapportering i syfte att 
försvara legitimiteten. Dock kan det leda till negativ effekt om det går till överdrift på det sätt 
att  intressenterna börjar  ifrågasätta organisationen genom den ökade CSR‐rapporteringen. 
Intressenterna  blir  misstänksamma  emot  en  organisations  arbete  med  att  bygga  upp  en 
legitimitet om de upplever att den har ett alldeles för stort behov av legitimitet. Vad som blir 
viktigt är att fundera över i vilken utsträckning en organisation ska CSR‐rapportera när kriser 
uppstår,  annars  kan  intressenterna  uppfatta  CSR‐rapporteringen  som manipulerande  från 
organisationens sida i syfte att uppnå legitimitet och får då en negativ bild av organisationen 
(Ashforth & Gibbs, 1990). Om en organisation vill få samhällets uppfattning om att vara legitim 
är CSR något att förhålla sig till. Det är ett av de bästa sätten för en organisation som vill uppnå 
en  bättre  legitimitet.  CSR‐arbete  rapporteras  i  ett  företags  årsredovisning  och  där  kan 
samhället ta del av information om organisationens CSR‐arbete och då göra bedömningen om 
organisationen skapar nytta för samhället (Clarke & Gibson‐Sweet, 1999).  

 

2.4 Analysmodell 

De teorier som framkommer i detta avsnitt har presenterats för att ge en förståelse för vad 
legitimitet och CSR innebär samt hur dessa hänger samman. För att knyta ihop den teoretiska 
referensramen  så  är  legitimitet  beroende  av  intressenternas  syn  på  organisationen. 
Spelbolagens intressenter har utgjort en samlad röst i arbetet och det har inte gjorts några 
skillnader i vilka dessa är. En organisation är legitim som en följd av ett antal olika faktorer, 
begreppet  legitim  är  inte  någonting  absolut.  I  legitimitetsteorin  har  tre  olika  typer  av 
legitimitet  beskrivits.  Den  första,  pragmatisk  legitimitet,  kan  sägas  handla  om  att 
organisationens  intressenter  ska  uppleva  en  egennytta  (utbyteslegitimitet),  att 
organisationen  ser  till  sina  intressenters  långsiktiga  intressen  (inflytelselegitimitet)  och  att 
kunna identifiera sig med organisationen (disponibel legitimitet). Den moraliska legitimiteten 

handlar  snarare  om  att  aktiviteterna  ska  upplevas  vara  rätt  och  riktiga.  Slutligen  finns  den 
kognitiva  legitimiteten,  som  är  den  svårare  att  uppnå,  och  som  dels  handlar  om  att 
organisationens  aktiviteter  är  förväntade  (förgivettagande)  och  dels  ska  vara  begripliga 
(begriplighet)  av  intressenterna.  Spelindustrins  aktörer  kommer  således,  genom  sin 
kommunikation  i hållbarhetsredovisningarna,  försöka reda ut  förvirringen som  intressenter 
upplever. När en organisations aktiviteter  stämmer överens med  intressenternas upplevda 
verklighet  och  ger  rätt  intryck  i  kommunikationen  med  intressenterna  kommer  kognitiv 
legitimitet till uttryck.  

 

De  tre  olika  legitimitetstyperna  pragmatisk  legitimitet,  moralisk  legitimitet  och  kognitiv 

legitimitet blir grunden för hur det insamlade materialet i empirin sedan analyseras. Vi har läst 

igenom  och  analyserat  hållbarhetsredovisningarna  utifrån  de  tre  olika  legitimitetstyperna. 

Men  de  olika  legitimiteterna  förklarar  alla  olika  saker.  Genom  att  skapa  en  tabell  av  vår 

analysmodell har teorin fått en helhetsbild och en förklaring för hur analysen utförs för att 

besvara frågeställningen. Teorierna kring legitimitet och CSR fungerar som ett verktyg för att 
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lyfta  fram de aktiviteter som ett  företag gör och hur dessa aktiviteter uttrycker en specifik 

legitimitetstyp utifrån legitimitetsteorin. Dessa tre typer som framkommer i legitimitetsteorin 

kommer  att  utgöra  analysinstrumentet  för  att  besvara  arbetets  frågeställning.  Med 

utgångspunkt  ur  varje  legitimitetstyp  kommer  de  tre  spelbolagens  aktiviteter  som 

framkommer  i  deras  hållbarhetsredovisningar  att  kopplas  till  respektive  legitimitet  och 

därigenom  analysera  vilken  typ  det  är  som  dessa  aktiviteter  ger  uttryck  för.  De  olika 

legitimiteterna  har  olika  innebörd  och  spelbolagens  aktiviteter mynnar  ut  i  olika  typer  av 

legitimitet.  Som  framkommer  i  syftet  med  detta  arbete  kommer  således  spelbolagens 

aktiviteter  därför  att  undersökas  för  att  öka  förståelsen  för  vilken  legitimitet  de  olika 

aktiviteterna  ger  uttryck  för.  På  så  sätt  kan  vi  få  en  överskådlig  bild  på  vilken  legitimitet 

respektive aktiviteter ger uttryck för i ett statligt spelbolag jämfört med två privata spelbolag 

och om detta skiljer sig beroende på ägandeform.  

Tabell 1 

 

 

Tabellen presenterar begreppen som kommer att operationaliseras i metodavsnittet, under 

rubriken  3.5  Operationalisering.  Tabellen  beskriver  hur  vi  har  arbetat  med  att  identifiera 

aktiviteterna som ger uttryck för legitimitet. 
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod  

Vi har valt att genomföra en studie med en kvalitativ metod. Det är en metod som förhåller 
sig  till  att  förklara meningen  av  händelser,  istället  för  att  göra  datan  kvantifierbar. Den  är 
fördelaktig för vår undersökning då den ger oss förmågan att samla djupgående information 
som är svårare att få vid en kvantitativ metod. Nackdelen med kvalitativ metod är att den är 
svår  att  reproducera  och  generalisera  (Bryman  &  Bell,  2013).  I  arbetet  har 
hållbarhetsinformation  hämtats  från  de  tre  undersökta  spelbolagens  årsredovisningar.  En 
årsredovisnings  hållbarhetsrapport  är  till  för  att  kommunicera  med  en  organisations 
intressenter (Frostenson et al., 2015).  

 

En innehållsanalys innebär att analysera dokument och texter. En kvalitativ innehållsanalys är 
en  metod  för  att  söka  efter  teman  som  vi  hämtat  från  analysmodellen  i  teoretiska 
referensramen för att vi skulle kunna samla in och analysera materialet. Vid innehållsanalyser 
så vill forskarna ofta åstadkomma kodning av text i termer av vissa teman och ämnesområden, 
och spelar en central roll för de kodningsmetoder som används för att kunna analysera den 
insamlade kvalitativa datan (Bryman & Bell, 2013). Vi har gjort en kvalitativ innehållsanalys. 
Det  ger  en  mer  ingående  analys  och  öppnar  upp  möjligheten  för  att  göra  tolkningar  av 
hållbarhetsredovisningarna.  Det  blir  möjligt  att  urskilja  textens  budskap.  Den  kvalitativa 
innehållsanalysen inbegriper processen att identifiera, koda och kategorisera grundläggande 
mönster eller teman i det insamlade materialet samt har ett större fokus på att tolka texter.  

 

Vi har samlat in materialet från spelbolagens hållbarhetsredovisningar. Det var viktigt att ha 
en  genomgående  läsning  av  all  information  och  kunna  få  en  helhetsbild  och  förståelse  av 
hållbarhetsredovisningarna  innan material  kunde  plockas  ut  för  tolkning  och  analys.  Detta 
gjorde att vi fick en tydligare bild av materialet och sedan kunde se de aktiviteterna som kunde 
tolkas  ge  uttryck  för  en  viss  legitimitet  och  därigenom  välja  ut  relevant  material.  Den 
väsentliga  och  relevanta  texten  är  information  från  hållbarhetsredovisningarna  som  är 
användbar  för  undersökning  av  vilken  legitimitetstyp  de  olika  spelbolagens  aktiviteter  ger 
uttryck för.      

 

3.2 Primär‐ och sekundärdata  

Datan som samlats  in är  från spelbolagens årsredovisningar och utgör arbetets primärdata 
som vi sedan tolkat och gjort analys på. Primärdata är data som forskaren själv samlar in och 
tolkar (Bryman & Bell, 2013). Årsredovisningar är offentliga dokument och datan har samlats 
in  från  tre  spelbolags  årsredovisningar,  mer  specifikt  delar  som  berör  bolagens 
hållbarhetsredovisningar. 

 

I vår undersökning utgör det insamlade materialet från hållbarhetsredovisningarna grunden 
för analysen och resultatet av undersökningen. En årsredovisning kan uppfattas på olika sätt 
av  läsaren. Mer  om  hur  årsredovisningarna  tolkats  finns  under  vår metodreflektion.  Vissa 
läsare  kan  tycka att hållbarhetsredovisningens  krav på  transparens paradoxalt  kan  leda  till 
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minskad öppenhet.  Företagen kan strömlinjeforma och  förpacka den  information de anser 
tillgodoser  kravet  på  transparens.  Effekten  av  transparenskravet  är  att 
hållbarhetsredovisningen  snarare  leder  till  professionaliserad  kommunikation  än  egentlig 
öppenhet (Frostenson et al., 2015).  

 

Någonting  som bör  tänkas  på  är  att  de  som  ligger  bakom olika  dokument  som publiceras 
offentligt av organisationer kan ha ett visst syfte. Det kan finnas en tanke bakom att särskild 
information publiceras. När dokument studeras, ex. årsredovisningar, är det viktigt att fundera 
över och granska texterna kritiskt. Information som samlas in från årsredovisningar kan vara 
vinklat  på  ett  sätt  som  får  företagen  att  framstå  som  bra,  även  om  så  fallet  inte  alltid  är 
(Bryman  &  Bell,  2013).  Det  går  att  fundera  över  antalet  valda  objekt  för  studien  då  tre 
spelbolag kan tyckas vara otillräckligt för en generalisering av resultatet, men då detta inte var 
syftet och eftersom kvalitativa studier  inte kan generaliseras (Bryman & Bell, 2013) var det 
inte någonting som det togs hänsyn till.  

 

3.3 Urval och undersökningsobjekt  

Materialet  för denna studie består av  text  från  tre olika spelbolag som berör spelbolagens 
hållbarhetsredovisning från år 2015. Spelbranschen är en kontroversiell bransch vilket var en 
utav anledningarna till varför vi ville studera hur dessa typer av företag kommunicerar  i sin 
årsredovisning  för  att  uppfattas  som  legitima och  i  synnerhet  om det  är möjligt  att  utläsa 
vilken  av  de  tre  legitimitetstyperna  pragmatisk,  moralisk  och  kognitiv  legitimitet  som 
spelbolagens CSR‐aktiviteter ger uttryck för. 

 

Efter att vi bestämt oss för att utföra undersökningen var nästa steg att välja ut de bolag som 
skulle inkluderas i studien. Spelbolagen som har valts för denna studie är Svenska spel (statligt 
bolag), Unibet och Paf. Dessa spelbolag valdes efter att ha gjort en sökning efter “spelbolag i 
Sverige” och hamnade på en sida med fem olika spelbolag, Svenska Spel ej inräknat. Vid valet 
av undersökningsobjekt var det några krav som vi hade ställt upp. Ett av spelbolagen skulle 
vara ett statligt bolag, Svenska Spel, då dessa har krav på att förhålla sig till GRI:s riktlinjer i sin 
årsredovisning.  GRI:s  riktlinjer  i  hållbarhetsredovisning  breddar  basen  av  värden  som  ska 
beaktas  i  ett  företags  verksamhet  till  att  även  omfatta  miljö,  arbetsvillkor,  mänskliga 
rättigheter, produktansvar och samhällsengagemang (Frostenson et al., 2015). Svenska Spel 
var det bolag av dessa tre som en sökning efter inte behövdes göra eftersom det är ett statligt 
ägt bolag och kriteriet vi hade för ett av de undersökta spelbolagen, att det just är statligt ägt, 
gjorde att sökning endast gjordes för Unibet och Paf. Kravet vi hade för övriga två spelbolag 
var som nämnts att det skulle gå att läsa lite kort i respektive hemsida om att bolaget arbetar 
med samhällsarbete. Under rubriken “om oss” i Unibets och Pafs hemsida framkom detta och 
därav valdes dessa två.  

 

Anledningen  till  att  studera  spelbolagens  årsredovisningar  är  att  det  finns  omfattande 
information om bolagens CSR‐aktiviteter. Vid sökandet efter spelbolag fanns det bland vissa 
inte tillgång till årsredovisningar online. Valen stod då mellan att göra intervjuer eller samla 
information från hållbarhetsredovisningar. Det var dock inte tillräckligt många respondenter 
som ställde upp för en telefonintervju. Tänkbara respondenter som kontaktades ansåg att det 
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skulle vara alltför tidskrävande. Det finns även en viss risk med att intervjua en person på ett 
företag  eftersom det  i  förväg  är  svårt  att  veta  hur  insatt  personen  är  i  bolagens  alla  CSR‐
aktiviteter.  

 

3.3.1 Svenska Spel  

Svenska Spel är ett statligt ägt bolag som bildades år 1997 och tillhandahåller bl.a. odds, poker 
och  kasinospel  på  nätet,  i  butik  eller  på  något  av  deras  fyra  kasinon.  Företaget  har  1700 
anställda och omsättningen var över 7,5 miljarder kronor år 2015.  Idag har de 1,2 miljoner 
kunder.  

 

3.3.2 Unibet 

Unibet Group är en av de största online‐speloperatörerna  i Europa och erbjuder sportspel, 
casinospel, bingo, och poker till över 14,1 miljoner registrerade kunder i mer än 100 länder 
och  har  över  1000  anställda  med  45  olika  nationaliteter.  Deras  omsättning  var  över  35 
miljarder  kronor  år  2015.  Unibet  beskriver  sig  som  en  digital  ledare  med  mer  än  17  års 
erfarenhet av att tillhandahålla säkerhet och banbrytande utveckling av den digitala världen 
(unibet.se).   

 

3.3.2 Paf  

Paf (play among friends) är ett spelbolag som grundades 1966 på Åland och har i dagsläget ca 
400 anställda  från över 20 olika  länder. Utöver onlinespel  som har  funnits  sedan 1999,  så 
erbjuder  Paf  även  spelunderhållning  på  kasinon  och  kryssningsfartyg  på  Östersjön. 
Spelutbudet på Paf består av slots, lotterier, kasinospel, bingo, poker och odds. Omsättningen 
för 2015 uppgick till 1,1 miljarder kronor (paf.se). 

 

3.4 Källkritik 

Teoretiska referensramens grund bygger på granskade vetenskapliga artiklar som vi sökt efter 
genom ett stort urval med hjälp av Örebro Universitets sökmotor Summon, men även med 
hjälp av kurslitteratur. Valda sökord för att hitta relevanta artiklar var bl.a. Corporate social 
responsibility, legitimacy theory, controversial business och gambling industry. 

 

Utöver  de  vetenskapliga  artiklarna  kunde  vi  med  hjälp  av  akademisk  litteratur  på  ett 
tillförlitligt sätt utveckla och bygga på vår teoretiska referensram. De gav oss flera perspektiv 
på  de  teorier  som  vi  hittat  genom  sökmotorn  Summon.  Vi  delade  inte  upp  läsningen  av 
artiklarna mellan oss, utan båda två i gruppen läste artiklarna som inkluderats i uppsatsen för 
att kunna göra en bättre granskning av artiklarnas trovärdighet och värdering av texten. 

 

3.5 Operationalisering  

CSR och legitimitet är två abstrakta och mångdimensionella begrepp som utgör det teoretiska 
ramverket. Men för att kunna använda legitimitetstyperna i analysen har en begreppsapparat 
utvecklats  som  redogör  för  hur  det  empiriska materialet  översattes  till  variabler  som  har 
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använts  i analysen. Den första figuren i teoretiska referensramen bröt ner CSR‐begreppen i 
fyra underkategorier, där vi i synnerhet har studerat det etiska ansvaret och det filantropiska 
ansvaret. Vissa av spelbolagens aktiviteter valdes ut och delades in efter etiskt ansvarstagande 
och filantropiskt ansvarstagande. 

 

Det etiska ansvaret innefattar sådant som är frivilligt på det sätt att det inte är lagar som ligger 
till  grund  för  aktiviteterna,  dock  kan  det  vara  förväntningar  från  intressenterna  på  hur 
organisationen ska utföra dessa aktiviteter. Det etiska ansvaret kan främst kopplas till moralisk 
legitimitet, men även pragmatisk och kognitiv legitimitet. De frivilliga åtgärder i spelbolagens 
CSR‐aktiviteter som bestäms av samhällets förväntningar på spelbolagen översattes till etiskt 
ansvar enligt Carrolls (1991) pyramid. Som nämnts i teorin innefattar det etiska ansvaret de 
standarder, förväntningar och normer som omvärlden finner rättvisa. Pragmatisk legitimitet 
är bl.a. ett uttryck för den egennytta som ges till intressenterna. Om egennyttan tyder på att 
aktörerna värnar om intressenterna och att egennyttan är i linje med de krav som omvärlden 
har  på  aktörerna,  bottnar  det  i  vad Carroll  kallar  för  etiskt  ansvarstagande. Den moraliska 
legitimiteten  bottnar  i  om  intressenterna  bedömer  en  organisations  aktiviteter  vara  etiskt 
försvarbara. De bedömningar som görs speglar om dessa aktiviteter har en positiv påverkan 
på  den  sociala  välfärden  enligt  Suchman  (1995).  Vad  gäller  etiskt  ansvarstagande  har 
handlingar  som uttrycker kognitiv  legitimitet  sin grund  i  att en aktivitet  ska uppfattas  som 
positiv  bland  intressenterna.  Det  bygger  på  tanken  och  förståelsen  kring  aktiviteten.  När 
intressenterna  har  förväntningar  om  att  en  aktivitet  är  önskvärd  och  lämplig  och 
organisationen  lever  upp  till  förväntningen  blir  således  uppfattningen  positiv,  aktiviteten 
anses vara någonting bra.  

 

CSR‐aktiviteterna  som  visade  på  etiskt  ansvarstagande  var  bland  annat  Svenska  Spels 
införande  av  obligatorisk  registrering,  ansvarsfullt  spelande,  borttagandet  av  bonusar  och 
gratisspel  för  att  inte  locka  kunder  och  därmed minska  på  spelproblem hos  Svenska  Spel, 
förebyggande  av  spelmissbruk  genom  gränssättning  av  hur  mycket  kunden  får  spela  hos 
Unibet och Svenska Spel, utveckling av spelsäkerhetssystem som upptäcker riskbeteenden i 
syfte att förebygga spelmissbruk och Unibet och utsläppsminskande aktiviteter såsom Green 
Office‐certifiering samt solceller för elförbrukning hos Paf. 

 

Carroll (1991) menar att det inte är lika viktigt med filantropiskt ansvar som att ha ett etiskt 
ansvar. Det filantropiska ansvaret är ju en frivillig del i en organisation, även om det kan vara 
eftersträvansvärt då det ger en bild av att vara en god samhällsmedborgare. En organisations 
frivilliga aktiviteter kan kopplas främst till pragmatisk legitimitet men även till viss del kognitiv 
legitimitet, eftersom som nämnts i teorin så är inte de frivilliga aktiviteterna i en organisation 
förväntade  utifrån  ett  moraliskt  perspektiv.  Därmed  kunde  inte  aktiviteter  som  tydde  på 
moraliska legitimiteten kopplas till filantropiskt ansvarstagande.  

 

Dock skiljer det ju sig i hur en aktivitet ser ut och vad den ger uttryck för och Suchman (1995) 
skriver ju att den pragmatiska legitimiteten är den lättare att erhålla och kognitiv den svårare 
att uppnå. Detta gick att utläsa på det sätt att det var fler aktiviteter som gick att koppla till 
den pragmatiska legitimiteten än till den kognitiva.  
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Det filantropiska ansvaret innefattar aktiviteter som en organisation ägnar sig åt utan någon 
förväntning  på  att  få  någonting  tillbaka  för  det,  d.v.s.  aktiviteter  som  inkorporeras  i 
verksamheten på eget initiativ (Carroll, 1991). Filantropiskt ansvar från organisationens sida 
kommer till uttryck i den pragmatiska legitimitetstypen då det inte föreligger några krav från 
omvärlden  samt  när  det  inte  ligger  några  standarder  eller  normer  bakom  en  aktivitet. 
Filantropiskt ansvar kommer till uttryck i den kognitiva legitimitetstypen när aktiviteten anses 
vara någonting bra och uppfattas som positiv bland intressenterna. 

 

CSR‐aktiviteterna som visade på  filantropiskt ansvarstagande var bl.a. gränssättning av hur 
mycket  kunden  får  spela  för  hos  Unibet  och  Svenska  Spel,  stöd  till  idrottsföreningar, 
välgörenhetsarbeten,  samhällsprojekt  såsom  forskning  på  spelmissbruk  av  alla  tre 
spelbolagen,  att  Paf  delar  ut  hela  överskottet  till  Ålands  landskapsregering  för  att  sedan 
fördela pengarna till samhällsnyttiga ändamål.  

 

Uppdelningen hjälpte oss att undersöka aktiviteterna på olika CSR‐nivåer. Den gav också en 
djupare  förståelse  av  legitimitetsbegreppet.  Den  insamlade  datan  från 
hållbarhetsredovisningarna  har  kodats  och  analyserats  utifrån  tabell  2,  enligt  nedan. 
Förekomsten av  legitimitet  i hållbarhetsredovisningarna har studerats genom att bryta ner 
varje  legitimitetstyp  till  minst  en  variabel.  Därför  kan  vi  säga  att  tabellen  utgör  vårt 
analysinstrument.  Genom  att  först  bryta  ned  legitimiteten  till  olika  variabler  kunde  frågor 
skapas  för  att  söka  efter  det  som  skulle  bidra  till  att  svara  på  frågeställningen.  Frågorna 
fungerade som stöd i innehållsanalysen för att identifiera CSR‐aktiviteter som kan ge uttryck 
för legitimitet. 

 

När resultatet samlades in behövde aktiviteterna identifiera uttryck för någon legitimitetstyp. 
Om inte kunde den informationen inte användas senare i analysdelen. Det blev därför viktigt 
att redan i empirin filtrera vad som skulle inkluderas senare i analysen. Hela tiden utgicks det 
från analysmodellen om det var oklart ifall en aktivitet visade uttryck för en viss legitimitet. Vi 
provade på om varje aktivitet överensstämde med vad teorin säger för att identifieras som en 
legitimitetstyp.  Om  informationen  visade  på  att  det  kunde  handla  om  flera  olika 
legitimitetstyper så diskuterades det om det var möjligt att en aktivitet kunde vara uttryck för 
mer än en legitimitetstyp, eller om vi bara hade olika åsikter om aktiviteten. 
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Tabell 2 – kodning av legitimitetsbegreppen 

 
 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) menar att validitet syftar till att undersöka det som man har för avsikt 
att undersöka. Med reliabilitet menas pålitligheten hos ett mått. I detta arbete har vi valt att 
undersöka tre spelbolags CSR‐arbete utifrån deras årsredovisningar. Med hänsyn till att vi har 
valt  att  studera  tre  företags  årsredovisningar  finns  det  en  begränsning  i  att  försöka  dra 
generella slutsatser (Bryman & Bell, 2013), vilket som tidigare nämnt är ett av problemen med 
en kvalitativ studie. 
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När resultatet samlades in behövde aktiviteterna identifiera uttryck för någon legitimitetstyp. 
Om  inte  vi  hitta  uttryck  för  legitimitet  kunde  den  informationen  inte  användas  senare  i 
analysdelen. Det blev därför viktigt att redan i empirin filtrera vad som skulle inkluderas senare 
i analysen. Hela tiden utgicks det från analysmodellen om det var oklart ifall en aktivitet visade 
uttryck för en viss legitimitet. Vi provade på om varje aktivitet överensstämde med vad teorin 
säger för att identifieras som en legitimitetstyp. Om informationen visade på att det kunde 
handla om flera olika legitimitetstyper så diskuterades det om det var möjligt att en aktivitet 
kunde  vara  uttryck  för  mer  än  en  legitimitetstyp,  eller  om  vi  bara  hade  olika  åsikter  om 
aktiviteten. 

 

Vi noterade texterna i årsredovisningarna som passade in i analysinstrumentet för att sedan 
göra en jämförelse av vårt textmaterial. Det var utmanande att försöka vara konsekventa vid 
bedömningen av textmaterialet. Vi var två personer som kodade och det ökade risken för att 
vår subjektivitet påverkade vilka stycken som vi ansåg passade in i analysinstrumentet. 

 

Alla tre hållbarhetsredovisningar har lästs var för sig. De skrevs ut och aktiviteter som kunde 
vara uttryck för legitimitet identifierades genom att markera stycken. Kommentarer skrevs vid 
aktiviteterna och vilken legitimitet de kunde tolkas ge uttryck för. Hållbarhetsredovisningarna 
byttes mellan varandra och det fördes diskussion kring vilken legitimitetstyp som aktiviteterna 
handlade om. Om det uppstod en tolkning som inte överensstämde mellan oss diskuterade vi 
det tillsammans till dess att samstämmighet rådde, eller så enades vi om att ta bort stycket. 
Det  som  var  lite  problematiskt  till  en  början  var  vilken  legitimitet  som  uttrycktes  med 
spelbolagens aktiviteter som handlade om spelansvar, eftersom de arbetade med detta på lite 
olika sätt och gjorde det därför lite svårt att koppla till en specifik legitimitetstyp. Båda Svenska 
Spel och Unibet erbjuder sina kunder gränssättning för det egna spelandet, som framkommer 
i resultatet och är vad de menar spelansvar. Detta kunde översättas till pragmatisk legitimitet 
då det handlar om en egennytta för intressenterna. Dessutom har Svenska Spel tagit ett steg 
längre och infört obligatorisk registrering för sina kunder som också det är inom ramen för 
spelansvar. Det inrymde både etiskt och filantropiskt ansvar och var därför problematiskt att 
veta vilken legitimitet detta skulle kopplas till. Det var ofrånkomligt att vi inte kunde enas om 
visst textmaterial och att vi gjorde olika bedömningar under analysens gång. Sådana avvikelser 
kan tyvärr skada reliabiliteten. Det är därför vi valde att ha en systematisk textbearbetning. 

 

Det var inte lätt att undvika problem och det var mycket olika åsikter om vilken legitimitet som 
de olika aktiviteterna gav uttryck för. Det som vi kom överens om var exempelvis att endast 
texter  skulle  användas  och  inte  bilder  som  ger  uttryck  för  legitimitet.  Bilder  kan  vara 
symboliska och även otydliga. De kan tolkas på ett annat sätt av olika personer. Risken med 
att  analysera  bilder  blir  att  empirin  innefattar  tolkningar  som  inte  nödvändigtvis  styrks  i 
hållbarhetsredovisningen. Därför undveks analys av bilder. 

 

Eftersom att årsrapporterna kan ha så olika information i sin hållbarhetsredovisning blir det 
tyvärr  enkelt  att  byta  mönster  eller  ändra  analysaspekt  exempelvis  genom  att  inkludera 
sådant som inte skulle tillhöra undersökningen från början, d.v.s. att författarna råkar avvika 
från sitt syfte med uppsatsen. Detta är en direkt konsekvens av att inte ha ett systematiskt 
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sätt att plocka information i årsrapporterna som är relevant för undersökningens syfte. Det 
var därför i synnerhet viktigt att vi i gruppen kommunicerade vad som skulle inkluderas och 
exkluderas i vår undersökning och hur vi kunde bearbeta texten på ett systematiskt sätt. 

 

3.7 Metodreflektion 

Analysschemat har varit till hjälp för att samla in datan och gav en tydligare bild av problemet. 

Även  om  analysschemat  har  försökt  operationalisera  det mest  väsentliga  för  att  svara  på 

frågeställningen  så  har  vi  i  hållbarhetsredovisningarna  upptäckt  och  identifierat  CSR‐

aktiviteter som  i början  inte hade operationaliserats  till en  fråga  i analysschemat. Praktiskt 

sett går det inte att förutsäga hållbarhetsredovisningarnas alla möjliga typer av aktiviteter som 

ger uttryck för legitimitet. Därför blir det svårt att i förväg kunna ställa sig frågor som besvarar 

på  vilken  legitimitet  aktiviteterna  ger  uttryck  för.  Men  trots  detta  behandlades  alla  CSR‐

aktiviteter i arbetet med samma försiktighet och systematisk arbetande för att identifiera om 

aktiviteten gav uttryck för en specifik legitimitetstyp. 
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4. Empiri 
 

4.1 Svenska Spel 

Svenska Spel har som mål att kundens spelupplevelse ska vara bra och ansvarsfull. Kunderna 
hos Svenska Spel får stöd som hjälper till kunderna att ha koll på sitt spelande, spelsäkerheten 
är  i  störst  fokus,  vilket  Svenska  Spel  benämner  som spelansvar.  Strategin beskrivs  som att 
säkra en långsiktigt hållbar utveckling för bolaget, den svenska spelmarknaden och samhället 
i stort. För Svenska Spel är en viktig del i utvecklingen av en hållbar verksamhet att ha en dialog 
med  bolagets  intressenter.  Verksamheten  ska  bedrivas  på  ett  ansvarsfullt,  hållbart  och 
effektivt sätt. Vidare menar bolaget att verksamheten ska bedrivas på ett hållbart sätt utifrån 
sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

 

4.1.1 Sund spelmarknad 

I avsnittet som rör bolagets roll i samhället skriver Svenska Spel att dess uppdrag från ägaren 
handlar om ”att värna sociala skyddsintressen och att tillgodose efterfrågan på attraktiva spel 
i  kontrollerade  former”  (Svenska  Spel,  2015,  s.  3).  Detta  benämns  som  verktygen  för  att 
erbjuda en sund och säker spelmarknad till kunderna. Svenska Spel skriver att det är viktigare 
att ta hand om kunden och minimera negativa effekter som spelandet medför än intresset för 
vinst, kunderna ska förhindras att hamna i banor som leder till spelproblem. 

 

Svenska Spel strävar mot att kunderna erbjuds en trygg spelmiljö och  informerar om risker 
och  baksidor  som  spelandet medför.  Svenska  Spel  skriver  även  att  spelansvar  innebär  att 
aggressiva  försäljningsformer  inte  är  en  del  i  företaget.  Bland  många  spelbolag  erbjuds 
kunderna  oftast  olika  former  av  erbjudanden  som  exempelvis  gratisspel  och  bonus  vid 
insättning, något som idag inte erbjuds hos Svenska Spel. Anledningen till detta skriver bolaget 
vara att det kan leda till ökat spelande, som i sin tur innebär ökat problemspelande. 

 

Svenska Spel vill underlätta för kunden att hålla koll på sitt spelande. Detta sker bl.a. genom 
att individer idag måste registrera sig obligatoriskt som kunder hos Svenska Spel för att kunna 
placera spel. Den obligatoriska registreringen gör att varje kund kan ha en överblick på sin 
spelhistorik  och  budget  vad  gäller  tid  och  pengar.  Bolaget  nämner  även  en  funktion  där 
kunden  får möjlighet  att  testa  sina  spelvanor,  det  finns  dessutom  en  funktion  som mäter 
kundens spelbeteende och varnar om detta  förändras. Vidare  informerar bolaget även om 
riskerna med spelandet, detta för att varje kund ska kunna ”fatta väl avvägda beslut om sitt 
spelande” (Svenska Spel, 2015, s. 5).  

 

Ett annat uppdrag som beskrivs är att  spelandet ska  flyttas  från de oreglerade och  illegala 
miljöerna  till  en  säkrare  spelmiljö,  detta  då  Svenska  Spel  möter  hård  konkurrens  på  en 
marknad  bestående  av  reglerade  och  oreglerade  spelbolag  i  Sverige  men  även  en  illegal 
spelmarknad.   Svenska Spel har sökt tillstånd om att  få tillhandahålla nätkasino, något som 
fortfarande är under beredning. Nätkasino är ett väldigt riskfyllt spel, skriver Svenska Spel. De 
oreglerade aktörer  som  tillhandahåller  nätkasino på marknaden erbjuder  spelandet  på  ett 
okontrollerat sätt, och Svenska Spel vill att spelandet ska ske på ett betydligt mer ansvarsfullt 
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sätt än vad som idag erbjuds. Med detta hoppas bolaget att dess image ska stärkas ytterligare 
då det är en del i det spelansvarsarbete som hela tiden strävas efter, kunderna kan fortsätta 
uppleva Svenska Spel som ett tryggt och pålitligt bolag.  Vidare skriver Svenska Spel att det 
inte handlar om att spelandet ska öka, utan att det ska ske på ett sunt sätt för kunderna i en 
säker spelmiljö. 

 

4.1.2 Kundfokus 

Vidare i sin årsredovisning fortsätter Svenska Spel skriva i en specifik del just om vilket uppdrag 
bolaget har tilldelats från staten. Kundernas efterfrågan ska tillgodoses av Svenska Spel, vilket 
innebär dels att gällande förnyelse av spel med låg risk ska bolaget vara före andra bolag med 
detta, och dels att man inte ska driva utvecklingen av nya spelformer med medelhög eller hög 
risk, men tillägger samtidigt att spelandet kan flyttas till en sundare och säkrare miljö. Inom 
ramen för socialt ansvarstagande ska bolaget sträva efter att tillhandahålla spelformer som 
kan  anses  vara  riskfyllda,  om  det  innebär  att  det  kan  stävja  det  illegala  spelandet  i 
okontrollerade former. Syftet är att reducera det problemspelande som idag finns i samhället, 
det  illegala och oreglerade spelandet ska  flyttas och ske hos Svenska Spel  som vill  vara en 
trovärdig aktör i jämförelse med andra bolag i en okontrollerad spelverksamhet. Med detta 
menar  bolaget  att  de  aktivt  jobbar  för  att  motverka  spelberoende,  bedrägerier  och 
kriminalitet, utgår från den enskilde kundens spelbeteende och gör riskbedömningar på detta, 
har  en  tydlig  kommunikation  med  kunderna  samt  i  den  mån  det  är  möjligt  basera  alla 
ansvarsåtgärder på forskning. 

 

Vidare  så  ska  socialt  skyddshänsyn  beaktas  då  spelformer  och  verksamheten  utvecklas. 
Svenska  Spel  ska  i  det  fall  vara  ledande  gällande  spelansvar,  de  ska  säkra  att 
konsumentskyddet  genomsyrar  hela  dess  verksamhet,  kunderna  ska  erbjudas  ett  konkret 
spelansvar  med  utgångspunkt  från  kundens  spelbeteende  samtidigt  som  bolaget  har 
integritetsaspekterna i beaktande. Svenska Spel ska se till att det finns en hög tillgänglighet på 
produkterna  i  linje med  deras  spelansvarsprogram.  Avslutningsvis  skriver  Svenska  Spel  att 
marknadsföringsarbetet  inte  ska  uppfattas  från  kundens  sida  som  att  bolaget  verkar 
påträngande,  reklam  och  marknadsföring  ska  ske  på  ett  sätt  som  gör  att  bolaget  får 
uppfattningen  om  att  vara  ansvarstagande.  Marknadsföringen  ska  anpassas  till  spelens 
risknivå, syftet bakom marknadsföringen är inte att spelandet ska öka. Svenska Spel vill med 
sin marknadsföring bidra  till  att  spel  som sker på en oreglerad marknad  flyttas  till  en den 
reglerade  marknaden.  Alla  spelkuponger,  kvitton  och  lotter  hos  Svenska  Spel  märks  med 
telefonnummer  till  Stödlinjen.  Bolaget  har  idag  även  implementerat  detta  i  hela  sin 
marknadsföring. Kunder och anhöriga kan ringa till Stödlinjen för rådgivning och hjälp kring 
spelproblem och spelberoende. 

 

4.1.3 Spelansvar 

Styrelseordföranden på Svenska Spel, Anitra Steen, beskriver den viktigaste händelsen under 
2015 vara det fortsatta arbetet från 2014 med att införa obligatorisk registrering av allt spel. 
Hon säger att ”den obligatoriska registreringen har gett Svenska Spel en stabil och nödvändig 
plattform  för  den  fortsatta  utvecklingen  av  spelansvaret”  (Svenska  spel,  2015,  s.  7).  Hon 
tillägger även att det heller  inte har  lett till något betydande minskat antal kunder utan de 



23 
 

flesta har valt att fortsätta vara kunder hos Svenska Spel och enligt Anitra är detta ett tecken 
på att kunderna uppskattar Svenska Spels ansvarsprofil. Bolaget berättar att omgivningen fått 
en något bättre bild av bolaget jämfört med föregående år, idag är 62 procent positivt inställda 
till  Svenska  Spel,  föregående  år  var  siffran  61  procent.  Samtidigt  nämns  det  att  den 
obligatoriska registreringen innebar en tillfällig minskning på den svenska spelmarknaden för 
bolaget, men också att det var något som bolaget räknat med. Svenska Spel skriver att det 
finns höga förväntningar från kundernas sida om att bolaget tar ansvar, och den obligatoriska 
registreringen  har  som  syfte  att  kunderna  ska  kunna  ha  koll  på  det  egna  spelandet.  Den 
obligatoriska  registreringen  menar  bolaget  är  grunden  för  satsningarna  som  görs  på 
spelansvar. Svenska Spel kan anpassa kommunikation och olika verktyg för spelansvar så att 
varje kund kan göra väl avvägda val. 

 

I samband med att kunden registrerar sig på Svenska Spel får det väljas hur kommunikationen 
sker  med  bolaget.  För  en  säker  hantering  av  integriteten  bland  kunderna  genomgår 
medarbetarna i bolaget utbildning i hantering av kundernas uppgifter. Svenska Spel erbjuder 
olika sätt för den enskilde kunden att ha kontroll över spelandet och spela ansvarsfullt i form 
av bl.a. gränssättning i det egna spelandet, överblick på den egna spelhistoriken för kunden 
att  se  över  hur mycket  pengar  som  vunnits/förlorats,  tillfälligt  avbryta  spelandet  och  från 
bolagets  sida mäta  en  kunds  spelvana  i  syfte  att  uppmärksamma  för  att  i  ett  tidigt  skede 
förebygga ett riskbeteende. 

 

Svenska Spel nämner att arbetet med spelansvar har fått positiva effekter och lett till att det 
blivit  allt  fler  aktörer  som  riktar  fokus  mot  frågor  som  rör  spelansvar.  Ansvarsarbetet 
förstärktes  under  2015  där  kunderna  har  fått  större  möjligheter  till  att  tillfälligt  avbryta 
spelandet och ha en överblick på sin spelhistorik. Kunder som är registrerade hos Svenska Spel 
fick tillgång till en funktion kallad Playscan, som varnar när kundens spelbeteende är på väg 
att bli mer riskfyllt. Dessutom skriver Svenska Spel att medarbetare, partner och ombud har 
genomgått nya utbildningar gällande spelansvar. Funktionen Spelpaus 24 är ett annat exempel 
som nämns där kunderna har möjlighet att när som helst under närmaste 24 timmarna kunna 
avbryta nätspel som har en högre risk. 

 

I en intressentanalys som gjorts har det visat sig att det är spelansvaret hos Svenska Spel som 
är den viktigaste delen gällande bolagets arbete kring hållbarhet. Bolagets intressenter utgörs 
av kunderna, ägarna, intresseorganisationerna och medarbetarna, och det är dessa som har 
det största intresset för och inflytande över bolagets verksamhet och hållbarhetsarbete. 

 

I en del av att vara ett statligt bolag redovisar Svenska Spel sitt hållbarhetsarbete i enlighet 
med GRI:s riktlinjer, version G4. Dessa riktlinjer ställer krav på de hållbarhetsfrågor som anses 
vara  mest  väsentliga  för  verksamheten  och  för  detta  har  Svenska  Spel  genomfört  en 
väsentlighetsanalys under sommaren 2015, vars syfte är att ”identifiera Svenska Spels mest 
prioriterade  hållbarhetsområden  utifrån  bolagets  faktiska  påverkan  på  samhället  och 
relevansen för bolagets intressenter” (Svenska spel, 2015, s. 14). Svenska Spel framhäver bl.a. 
mer  operativt  ansvarsarbete  med  spelkontroll,  personalutbildning,  ålderskontroller, 
marknadsföringsriktlinjer och övriga koncernsäkerhetspolicyn. Analysen kommer till genom 
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den  dialog  som  förs mellan  bolaget  och  intressenterna.  I  resultatet  framkommer  det  inte 
några  särskilda  förändringar  i  jämförelse med den  analys  som gjorts  föregående år,  vilken 
visade att störst fokus låg på spelansvar, affärsetik och anti‐korruption. Ett ytterligare område 
lades  det  mycket  fokus  på  under  året,  indirekt  samhällspåverkan,  där  bolaget  ska  ”sänka 
kostnaden för spelproblem, arbetstillfällen för ombud/affärspartner”. Dessa områden speglar 
det som anses vara mest prioriterade för bolagets hållbarhetsredovisning. 

 

Svenska Spel skriver om medvetenheten i att kunderna  idag  i allt större utsträckning anser 
frågor  gällande miljö och  socialt  ansvarstagande  vara  viktiga  vid  valet  av  vad och  var man 
handlar. Det är  inte endast  i verksamheten som företagen förväntas bedriva arbetet på ett 
ansvarsfullt sätt utan även det sociala ansvaret ska tas i beaktande. 

 

4.1.4 Samhällsengagemang 

Svenska Spels hållbarhetsarbete har under en längre tid utgått från bolagets kärnverksamhet, 
”en sund och säker spelmarknad”. Några områden som bolaget vill agera på ett föredömligt 
sätt  inom  är  affärsetik,  anti‐korruption,  mångfald,  jämställdhet,  arbetsvillkor,  mänskliga 
rättigheter och miljö, och fortsätter med att skriva om vikten att bidra till samhället. Detta 
arbete  sker  genom  ett  antal  olika  åtgärder,  framförallt  ”genom  spelansvarsarbetet, 
hållbarhetsinsatser  inom  bland  annat  jämställdhet  och  mångfald,  samt  genom  ett  stort 
engagemang i svensk idrott” (Svenska spel, 2015, s. 35). Svenska Spel har ett samarbete till 
idrotten, det är Sveriges största sponsor av idrott, och där ligger fokus på frågor som rättvisa, 
jämställdhet och mångfald. Svenska Spel  förstärker detta ytterligare där de  trycker på sina 
samarbetspartners att engagera sig mer  i bl.a.  frågor gällande mänskliga rättigheter. Syftet 
med engagemanget  i  idrotten  är  att  utvecklingen drivs  framåt,  ”både  vad  gäller  sportsliga 
framgångar  samt en positiv  inverkan på samhället  för  folkhälsa,  integration och mångfald” 
(Svenska spel, 2015, s. 35). 

 

Gräsroten är en satsning från Svenska Spels sida där 50 miljoner kronor fördelas mellan olika 
föreningar. Det är kunderna själva som påverkar hur dessa 50 miljoner kronor fördelas genom 
att en kund ansluter sin favoritförening att samla poäng som fås tack vare placerade spel från 
kundens  sida.  Pengarna  fördelas  sedan  vid  årets  slut  utefter  de  poäng  som varje  förening 
samlat och Svenska Spel skriver att denna satsning ”ger många unga killar och tjejer bättre 
möjlighet att utöva sina idrotter” (Svenska spel, 2015, s. 36). 

 

Svenska Spel har under fem år årligen bidragit med 5 miljoner kronor till  forskning rörande 
spelproblem, som de skriver är ”ett ungt forskningsområde där det saknas relevanta metoder 
för att mäta vilken effekt olika spelansvarsåtgärder får” (Svenska spel, 2015, s. 27). Svenska 
spel stödjer även sedan år 2014 en forskningstjänst i beroendemedicin med syfte att ta fram 
olika  åtgärder  för  att  förhindra  spelberoende,  detta  i  samarbete  med  Lunds  universitet. 
Samarbetet  pågår  under  5  år  med  bidrag  från  Svenska  Spels  sida  på  2,5  miljoner  kronor 
årligen. Svenska Spel nämner att spelproblem är en hög kostnad för samhället, men tillägger 
samtidigt  att det  i  dagsläget  inte  finns uppskattningsbara  siffror på hur  stor  kostnaden är. 
Överskottet från bolaget hamnar som tidigare nämnt hos staten, och med hjälp av detta samt 
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genom de spelansvarsåtgärder som genomförs hoppas bolaget kunna minska de spelproblem 
som idag finns i samhället och därmed bidra till att kostnaderna minskar. 

 

4.2 Unibet 

I  Unibets  hållbarhetsredovisning  skriver  företaget  ”skapa  en  hållbar  verksamhet  för 
investerare,  kunder  och  medarbetare”.  Vidare  skrivs  det  om  koncernens  passion  för 
spelsäkerhet som också är vad som utgör grunden till vad Unibet strävar efter för en hållbar 
verksamhet. 

 

4.2.1 Rent spel 

I den första delen  i hållbarhetsredovisningen som handlar om ansvarsfullt spelande skriver 
Unibet om hur koncernen har en proaktiv  inställning till ansvarsfullt spelande. Detta ses av 
Unibet som en av grundstenarna i skapandet av långsiktiga relationer med kunderna. Unibet 
skriver  vidare  om  de  faktorerna  som  ska  bidra  till  koncernens  mål  att  ge  den  bästa 
kundupplevelsen,  vilka  är  att  kunderna  ska  få  hjälp  att  kontrollera  spelandet,  erbjuda 
kunderna en säker onlinemiljö och förhindra bedrägerier. 

 

Unibet berättar om ett spelsäkerhetssystem som övervakar spelaktiviteten bland kunderna 
dygnet runt. Med hjälp av indikatorer i systemet menar Unibet att det underlättar för dem att 
i ett så tidigt skede som möjligt kunna upptäcka och identifiera de kunder som är i riskzonen, 
och då tas det  fram specifika  lösningar efter typen av riskindikatorer till varje kund. Vidare 
skriver Unibet  att det  ansvarsfulla  spelandet  inbegriper  att  kunden  själv  får  sätta  sin egen 
gräns för hur mycket pengar den är villig att spela för, att kunden själv kan stänga av sitt konto 
vid  ett  uppvisande  av  riskbeteende  och  att  kunden  kan  välja  att  blockera  produkter  som 
Unibet erbjuder på nätet. 

 

Att förebygga beroende menar Unibet är grunden till ansvarsfullt spelande. Kundupplevelsen 
ska vara givande, dessutom ska kunderna kunna ha full kontroll över sitt spelbeteende ”medan 
de har glädje av produkterna”. Unibet fortsätter med att beskriva detta som naturligt för de 
allra  flesta  kunderna, men  tillägger  att  en del  kunder  kan behöva hjälp  att  kontrollera  sitt 
spelbeteende.  För  dem  spelare  som  behöver  hjälp  har  Unibet  tagit  fram  en  lösning 
tillsammans  med  Center  of  Responsible  Gaming,  som  arbetar  med  ansvarsfullt  spelande. 
Genom  en  app,  kallad  bet.ter,  har  kunderna  möjlighet  att  se  över  sitt  spelande,  där 
spenderade pengar jämförs med insättningsgränser som kunden själv har ställt in. Kunden får 
en snabb överblick av sitt spelbeteende genom diagram, trender och tidslinjer. Unibet skriver 
även  att  det  i  bet.ter  finns  en  direktlinje  till  organisationer  som  arbetar med  ansvarsfullt 
spelande  för  att  kunderna  ska  kunna  få  ytterligare  hjälp  att  använda  de  produkterna  som 
erbjuds och förhindra att eventuella problem uppstår. 

 

4.2.2 Spel i vår miljö 

I denna del av årsredovisningen skriver Unibet om dess miljöpåverkan i samhället och inleder 
med att berätta om att ett viktigt tecken på hur koncernen minskar på sin miljöpåverkan mäts 
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i  Carbon  Disclosure  Project  (CDP).  I  CDP  anges  poäng  avseende  ett  företags  förmåga  att 
övervaka och kvantifiera koldioxidutsläppet. Under året skriver Unibet att dess poäng ökat 
från 90 poäng till 94 poäng i CDP, och fortsätter med att det gör bolaget till det högst rankade 
av alla deltagande spelbolag online. Unibet menar att den höga poängen ”speglar den kvalitet 
och noggrannhet med vilken koncernen spårar sina utsläpp” (Unibet, 2015, s. 21). 

 

Unibet tar upp ett annat exempel på hur man blir allt miljövänligare genom stora minskningar 
i  utsläppens  intensitet.  Förbrukningen  av  koldioxid  har  minskat  med  39  procent  per 
medarbetare,  och  med  14  procent  baserat  på  spelöverskottet.  Unibet  nämner  även  om 
företagets tillväxt med allt fler medarbetare som ju medför fler resor och större förbrukning. 
Samtidigt  understryker  man  att  man  arbetar  hårt  för  att  försöka  minska  detta  genom 
användande  av  video‐  och  onlinekonferenser  som  idag  har  blivit  en  vardag  på Unibet.  Ett 
ytterligare  exempel  på  minskade  utsläpp  som  tas  upp,  trots  företagets  tillväxt,  är  att  de 
investeringar som gjorts på effektiv teknik har lett till minskade utsläpp med 3 procent. 

 

Unibet avslutar denna del av årsredovisningen med att berätta om miljöansvaret som vart och 
ett  av  koncernens  kontor  tar,  och  nämner  exemplet  att  gemensamma  skärmas  och 
luftkonditioneringssystem i London styrs med hjälp utav timer. Pappersförbrukning på Malta 
och  i  Storbritannien har minskat med hjälp av  införandet av ”FollowMe”, och  i  Sverige  tas 
exemplet upp om samåkning med bil eller taxi för medarbetarna. 

 

4.2.3 Spel i vårt samhälle 

Denna  del  är  den  sista  i  Unibets  hållbarhetsrapport  och  handlar  om  Unibet  som  en  bra 
arbetsplats. Unibet beskriver sig här som en organisation som växer i snabb takt och det blir 
då avgörande att det är möjligt att rekrytera och behålla bra medarbetare samt fullfölja de 
strategiska ambitionerna. En viktig del av Unibets erbjudande till sina medarbetare menar de 
har förbättrats under året, där alla erbjudits ett hälsotillägg vars syfte är ”att uppmuntra dem 
att  vara  aktiva  genom  att  bidra  till  medlemskap  i  bl.a.  sportklubbar,  gym  och 
fitnessanläggningar”  (Unibet, 2015,  s. 22). Avslutningsvis  i hållbarhetsredovisningen  skriver 
Unibet om att göra skillnad. Företaget berättar om stödet till organisationer som arbetar med 
ansvarsfullt  spelande  i  sina  verksamhetsregioner,  men  tillägger  även  att  det  avgörande 
arbetet för samhället kommer från medarbetarna på Unibet. De skriver om medarbetarnas 
deltagande  i  valfri  välgörenhetsorganisation  eller  samhällsprojekt  samt  insamling  till 
välgörenhet,  detta  kombineras  med  tre  dagars  betald  ledighet  för  medarbetarna.  Unibet 
nämner även kontorens lokala arbete med samhällsansvar, exemplen som nämns är bl.a. att 
en lokal klädbank och matbank för julen stöds i Storbritannien och i Holland stöds välgörenhet 
som hjälper människor med olika funktionsnedsättningar att delta i olika sporter. 

 

4.3 Paf 

Paf  inleder  med  att  beskriva  sin  historik.  Då  var  uppdraget  att  generera  överskott  till 
samhällsnyttiga ändamål. Än idag är det fortfarande det som är syftet med verksamheten. De 
beskriver att de inte drivs av privata vinstintressen, hela Pafs överskott går till samhällsnyttiga 
ändamål. Filosofin i företaget bygger på att positiva sidor av en spelupplevelse stärks om den 
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delas med andra personer som man tycker om. Paf har ett affärsbeslut som de beskriver vara 
välgenomtänkt  där  de  alltid  vill  göra  sitt  yttersta  i  strävan  efter  att  vara  ett  ansvarsfullt 
spelbolag, där skapande av långsiktiga relationer är målet. 

 

4.3.1 Ansvarsfullt spel 

Paf  beskriver  spelandet  som underhållning  och  att  ”det  ska  vara  roligt  att  spela  hos  Paf”. 
Därför skriver  företaget att de är måna om att allt spelande på Paf ”sker under trygga och 
kontrollerade former och att eventuella negativa följder av spelandet begränsas” (Paf, 2015, 
s. 11). De fortsätter med att skriva att det bland världens befolkning är ca två procent som är 
drabbade av någon form av spelproblem. Av dessa med spelproblem anses en fjärdedel vara 
spelberoende. Paf skriver att ”vi är av uppfattningen att det ytterst är den enskilde individens 
beslut att bestämma hur mycket han eller hon spelar” (Paf, 2015, s. 11). Men som beskrivet 
ovan, att Paf har målet att skapa långsiktiga relationer, gäller det att först och främst att arbeta 
förebyggande för motverkande av spelproblem och erbjuda kunderna stöd när de behöver 
det. 

 

Bolaget  betonar  vikten  av  att  informera  om  vilka  risker  som  spelandet  medför  och  att 
kunderna  ska  skyddas  från  att  hamna  i  ohälsosamma  spelvanor.  För  att  kunna  hindra 
spelproblem arbetar Paf systematiskt med att studera kundernas spelbeteenden där syftet är 
”att upptäcka avvikelser eller negativa spelmönster”. För detta arbete har Paf ett team som 
arbetar med frågor kring detta för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna ta kontakt med 
de kunder som bolaget anser vara i riskzonen.  

 

Kunder  som  vinner  över  20  000  euro  blir  kontaktade  personligen  av  Paf.  I  samband med 
kontakten rekommenderar Paf kunden att tillfälligt avbryta spelandet. Dessutom skriver Paf 
att  kunderna erbjuds  finansiell  rådgivning och kontakt med  sin bank  ”för  att på bästa  sätt 
kunna hantera vinsten” som de menar i många fall kan förändra kundens liv framöver. 

 

Att ha en kunskap om spelberoende är därför väldigt viktigt enligt Paf. Medarbetarna på Paf 
genomgår utbildning löpande och bolaget stödjer även forskning inom spelberoende. Ett av 
målen  som  är  uppsatta  hos  Paf  är  ”att  vara  bland  de  främsta  i  världen  när  det  gäller 
spelansvar” (Paf, 2015, s. 11). 

 

I delen om ansvarsfullt spel skriver Paf om de olika finansieringarna som gjorts genom året på 
forskningsprojekt  rörande  spelproblem och  spelmissbruk. Under  året  skriver  Paf  att  ett  av 
projekten  fokuserar  på  kunders  gränssättning  av  pengar  att  spela  för,  kundkontakt  och 
feedback,  och  ”lärdomarna  från  forskningen  kommer  att  användas  till  att  utveckla  Pafs 
verksamhet och metoder för att förebygga och hantera spelproblem” (Paf, 2015, s. 12). Vidare 
skriver  Paf  att  det  under  året  anordnades  en  internationell  spelansvarskonferens,  Paf 
Responsible Gaming Summit i Mariehamn, vars syfte beskrivs vara att dels öka kunskapen om 
spelansvar  och  ansvarsfullt  spelande  och  dels  öka  kunskapsutbytet  och  samarbetet  inom 
spelbranschen gällande spelansvar. 
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4.3.2 Miljöansvar 

Här  inleder Paf med att beskriva bolagets  inverkan på miljön. Paf arbetar varje dag  för att 
minska  på  miljöpåverkan  och  öka  miljömedvetenheten  bland  dem  anställda  i  bolaget. 
Koldioxidutsläppen har minskat betydligt sedan 2012, med ett minskat koldioxidutsläpp på 
sammanlagt 118 ton. Innevarande verksamhetsår, 2015, har det totala koldioxidutsläppet från 
bränsleanvändning och elektricitetsförbrukning uppgått  till 133  ton, vid en  jämförelse med 
251 ton år 2012. 

 

Det minskade koldioxidutsläppet från bränsleanvändning har minskat med 38 procent sedan 
2012 tack vare en minskad och optimerad bilflotta, medan elektricitetsanvändningen minskat 
med  55  procent  sedan  2012,  detta  tack  vare  att  koncernen  har  gått  över  till  nya 
energileverantörssammarbeten och förnybara energislag. Under innevarande verksamhetsår 
har även samarbetet med Världsnaturfonden WWF stärkts. År 2014 certifierades Pafs kontor 
i Tallinn som ett WWF Green Office. Dessutom har kontoren i Stockholm och Helsingfors fått 
dessa  certifikat  under  2015,  vilket  betyder  att  ca  40  procent  av  de  anställda  hos  Paf  idag 
arbetar på kontor som är Green Office‐certifierade. För år 2016 är målet att huvudkontoret i 
Mariehamn även ska certifieras som ett Green Office. 

 

4.3.3 Samhällsansvar 

I delen som handlar om samhällsansvar skriver Paf om överskottet som går till samhällsnyttiga 
ändamål. Hur överskottet lämnas beskrivs det i årsredovisningen på det sätt genom att Paf i 
enlighet med åländsk lag har ett fördelningsråd ”med uppgift att föreslå principer och lämna 
förslag  till  Ålands  landskapsregering  om  hur  Pafs  överskott  för  varje  verksamhetsår  ska 
fördelas”  (Paf,  2015,  s.  23).  Vidare  skriver  Paf  att  överskottet  från  vinster  hamnar  i  olika 
föreningar  vars  verksamheter  bl.a.  rör  handikappade,  pensionärer,  barn  och  ungdomar, 
kultur, folkhälsan och sjöräddningen. De tillägger även att de nya svenska lagarna är strängare 
och att det är något de behöver anpassa sig till, samtidigt som de måste expandera för att 
kunna fortsätta bistå samhället i samma takt som de gör idag. 
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5. Analys 
 

5.1 Pragmatisk legitimitet  

Suchman  (1995)  förklarar  att  pragmatisk  legitimitet  är  den  enklaste  legitimitetstypen  att 
uppnå för ett företag. Den pragmatiska legitimiteten kan delas in i tre olika typer varav den 
första  är  utbyteslegitimitet,  som  leder  till  ett  utbyte  av  nytta  mellan  intressent  och 
organisation. Därför är det  inte  lika centralt att ha värderingar  i beaktande när  företag vill 
uppnå pragmatisk legitimitet. Enligt Suchman (1995) är det viktigt att företag engagerar sig i 
förbättrande aktiviteter för att vinna legitimitet.    

 

5.1.1 Utbyteslegitimitet 

Svenska Spels obligatoriska registrering leder till en nytta för kunden, eftersom att denne då 
har  koll  på  sitt  eget  spelande och kan  sätta gränser  för  spelandet genom att  sätta upp en 
budget för hur mycket som kunden maximalt får spela för. Denna nytta som medförs ur ett 
kundperspektiv beskriver Suchman (1995) som ett sätt att erhålla pragmatisk legitimitet. Att 
kunderna  kan  spela  efter  en  budget  som  de  själva  satt  upp  resulterar  i  en  sorts 
utbyteslegitimitet mellan kunden och Svenska Spel.  

 

Ett  av  uppdragen  som Svenska  Spel  beskriver  sig  ha  är  att  tillgodose  efterfrågan på  spel  i 
kontrollerade  former.  Att  erbjuda  säkert  spelande  till  sina  kunder  är  något  som  bolaget 
nämner  ofta  i  årsredovisningen.  Svenska  Spels  kunder  ska  kunna  erbjudas  spel  i  trygga 
spelmiljöer. Idag har inte Svenska Spel tillgång till att erbjuda spelformen nätkasino, detta vill 
man erbjuda till sina kunder och betonar samtidigt att det är något man gör för att flytta det 
okontrollerade spelandet som de menar idag finns på marknaden till en spelmiljö som Svenska 
Spel vill ska ske på ett ansvarsfullt sätt hos dem. Detta går att tolka som att Svenska Spel vill 
att  kunderna  ser  det  positiva  i  att  välja  att  spela  hos  bolaget. Genom dessa  beskrivningar 
poängterar bolaget att kunderna får nytta av att spela hos Svenska Spel, då det sker i en säker 
spelmiljö.  Denna  nytta  som  bolaget  understryker  är  ett  tydligt  uttryckande  av  pragmatisk 
legitimitet, närmare bestämt utbyteslegitimitet. Till viss del är det även disponibel legitimitet 
det handlar om, som ju uppnås när intressenterna uppfattar Svenska Spel som ansvarstagande 
och  har  intressenternas  bästa  i  åtanke.  Dock  framkommer  inte  information  gällande 
värderingar hos intressenterna vilket gör det svårt att styrka detta helt.  

 

Unibet  skriver  även  dem  om  vilka  fördelar  kunderna  har  av  gränssättning.  För  Unibet  är 
gränssättning,  självavstängning  samt  blockering  av  produkterna  hos  Unibet  en  del  i  att 
förebygga spelberoende bland kunderna som får uppfattningen om att bolaget bidrar med 
nytta och arbetar för kundernas bästa. Det blir en nytta när kunden inte spelar för mer än den 
budget  som denne  har bestämt  i  förväg.  Paf  erbjuder  även dem  för  sina  kunder  att  spela 
utefter en gräns som varje enskild individ får sätta upp. Det blir ett utbyte av nytta även här 
för Unibet och Paf likt Svenska Spel och därmed pragmatisk legitimitet som det handlar om. 

 

Teorin säger att en organisation vinner  legitimitet genom ett proaktivt  förhållningssätt där 
organisationen  är  engagerade  i  aktiviteter  och  önskar  bli  accepterade  av  intressenterna 
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(Suchman, 1995 & Deegan & Unerman, 2011). Såväl Svenska Spel som Unibet och Paf vinner 
legitimitet  vid  arbetet  med  gränssättning  enligt  teorin,  då  denna  aktivitet  syftar  till  att 
förebygga spelberoende, även om det innebär mindre vinster för bolagen. I och med att det 
även är pragmatisk legitimitet det handlar om, då det är utbyte av nytta mellan intressent och 
bolag, så kommer bolagen vidare att inneha denna legitimitetstyp så länge som intressenterna 
upplever att denna aktivitet skapar nytta. Det stärker dessutom legitimiteten enligt Suchman 
(1995). 

 
5.1.2 Inflytelselegitimitet 

Svenska spel arbetar med att ta ett filantropiskt ansvar i aktiviteterna där de bidrar med något 
till samhället, vilket bolaget också skriver är väldigt viktigt. Satsningen Gräsroten kan tydas 
vara en aktivitet som enligt Carroll (1991) innebär ett filantropiskt ansvar, där de 50 miljoner 
kronor som fördelas mellan landets olika föreningar har som syfte att unga killar och tjejer ska 
få möjlighet att kunna idrotta. De bidrar även med 5 miljoner kronor årligen till forskning om 
spelproblem  samt  har  ett  samarbete  med  Lunds  universitet  med  syfte  att  motverka 
spelberoende. Dessa aktiviteter visar på att bolaget tar ett filantropiskt ansvar enligt Carroll 
(1991). Svenska Spel skriver även att de hoppas minska spelproblem i dagens samhälle som är 
en hög samhällskostnad, detta visar också på filantropiskt ansvar som Carroll (1991) skriver 
bl.a. är att engagera sig i sådant som bidrar till en bättre välfärd i samhället. En viktig del i att 
uppnå  pragmatisk  legitimitet  är  enligt  teorin  att  organisationen  kan  kommunicera  ut  till 
intressenterna vilken nytta som erbjuds (Palazzo & Scherer, 2006), och här är det något som 
Svenska Spel gör vid förklaringen av vad bolagets samhällsengagemang bidrar till och således 
går det att utläsa här att pragmatisk legitimitet är det Svenska Spel söker efter. 

 

Precis som Svenska Spel är även Unibet och Paf engagerade i olika aktiviteter för samhället, 
bl.a. olika välgörenhetsarbeten och samhällsprojekt som Unibet är med och sponsrar, och Paf 
vars överskott hamnar hos samhällsnyttiga ändamål, bl.a. olika föreningar, men också stöd till 
forskningsprojekt  gällande  spelproblem  och  spelmissbruk.  Samtliga  tre  spelbolag  arbetar 
likartat  med  att  engagera  sig  i  förbättrande  aktiviteter  för  samhället  och  ett  tecken  på 
filantropiskt  ansvarstagande  enligt  Carroll  (1991)  som  sedan  blir  resultatet  att  pragmatisk 
legitimitet  erhålls.  Svenska  Spel  skriver  i  sin  årsredovisning  om  medvetenheten  bland 
kunderna om att inte enbart driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt utan även se till det 
sociala ansvaret. 

 

Likt Svenska Spels beskrivning har Unibet som mål att erbjuda sina kunder en säker onlinemiljö 
och Paf i sin tur skriver att allt spelande hos bolaget ska ske under trygga och kontrollerade 
former samt begränsa negativa följder av spelandet. Även Unibet och Paf skriver alltså om att 
kunderna får nytta och ska se till det positiva i att spela hos bolaget. Samtliga tre spelbolag 
nämner alltså det positiva som medförs kunderna vid valet att spela hos dem, och pragmatisk 
legitimitet blir då det som de söker efter hos intressenterna. Unibet och Paf nämner att målen 
i bolagen är fokus på ansvarsarbete som ska fungera förebyggande för kunderna och mynna 
ut i långsiktiga relationer. Enligt teorin om inflytelselegitimitet går det att tyda detta på att det 
är det som det handlar om, d.v.s. att en organisation ser till sina intressenters  intressen på 
lång sikt istället för att intressenterna ska se till nyttan hos bolagen, och därmed pragmatisk 
legitimitet.  
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5.1.3 Disponibel legitimitet 

Utöver den obligatoriska registreringen så har Svenska Spel i samband med detta dessutom 
tagit bort gratisspel och andra bonusar. De betonar också att det är viktigt att förstå riskerna 
med  nätkasino,  något  som  Svenska  Spel  inte  tillhandahåller  idag,  och  att  majoriteten  av 
aktörerna idag erbjuder spel i okontrollerade former. Säkert spelande beskrivs som grunden 
för ansvarsfullt  spelande av bolagen, men att välja bort gratisspel och bonusar var helt på 
Svenska Spels eget initiativ. Att företag agerar genom att följa förväntningar från omvärlden 
benämner  Carroll  (1991)  som  etiskt  ansvarstagande.  Det  etiska  ansvaret  omfattar  även 
aktiviteter som ett företag inte alltid förväntas göra av omgivningen, och det går att mena på 
att Svenska Spel tagit ett etiskt ansvar enligt Carrolls (1991) pyramid i och med borttagandet 
av bonusar och gratisspel. Bolaget menar på att detta borttagande av gratisspel och bonus 
minskar  på  spelproblem,  och  i  en  kontroversiell  bransch  kan  det  vara  en  förväntning  från 
omgivningen att produkterna som erbjuds inte enbart innebär skada för en individ. 

 

Det framkom inte på något sätt att gränssättning var något krav från omgivningen, och det går 
därför  att  se  detta  som  att  bolagen  tagit  ett  filantropiskt  ansvar  enligt  Carroll  (1991)  där 
företagen väljer att inkorporera vissa aktiviteter i verksamheten frivilligt. Det går också att se 
på vilket sätt bolagen tar ett etiskt ansvar. Genom att erbjuda kunderna en gränssättning visar 
de att de inte tänker enbart på vinst utan ser till vad som är bäst för individerna, detta beskrivs 
ju vara en del i bolagens förebyggande av spelberoende. Svenska Spel nämner att kunderna 
har höga förväntningar om att bolaget tar ansvar, och enligt Carroll (1991) är ett exempel på 
etiskt ansvarstagande just att omvärlden har förväntningar på hur en organisation ska agera 
och utöva sin verksamhet. Legitimitet skapas genom anpassning till samhällets förväntningar 
och  ideal. Utifrån  hållbarhetsredovisningarna  går  det  att  utläsa  om bolagens  aktiviteter  är 
inom ramarna  för de  förväntningar som omgivningen har på dem. Således  innehar alla  tre 
bolagen legitimitet. 

 

Sammanfattningsvis  kan  vi  säga  att  spelindustrins  centrala  fokus  tenderar  att  ligga  i  att 
omvandla sitt ansvarsarbete  till handlingar som skapar egennytta  för  intressenterna  i olika 
former. Vi ser att spel under trygga och kontrollerade former är ett återkommande tema, sett 
utifrån de spelbolag vi har undersökt. Genom att lyfta upp konsekvenserna av spelmissbruk 
försöker spelindustrin få läsaren att uppfatta gränssättning av spelandet som något positivt 
och ansvarsfullt. Gränssättningen kan därför bli önskvärd och till en nytta för kunder. Carroll 
(1991) menar  att  organisationer  ska  värna  om  intressentens  bästa.  Spelindustrins  aktörer 
kommunicerar inte klart om handlingar som skapar långsiktiga relationer med kunder. Det är 
möjligt att sådana handlingar skulle förknippas med att främja ohälsosamt spelande. Utifrån 
undersökningen tenderar spelindustrin visa på ett behov av pragmatisk legitimitet. 

 

5.2 Moralisk legitimitet 

Att  jobba med CSR‐aktiviteter  är  ytterst nödvändigt om en organisation vill  uppfattas  som 
legitim  (Clarke  &  Gibson‐Sweet,  1999).  Suchman  (1995)  förklarar  att  moralisk  legitimitet 
handlar om bedömningen av företagets aktiviteter. Vidare förklarar han att till skillnad från 
pragmatisk legitimitet ska företag och dess aktiviteter ha en positiv påverkan på välfärden och 
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vara  i  linje  med  samhällets  sociala  värderingar.  Det  är  därför  ett  tufft  arbete  att  erhålla 
moralisk  legitimitet i en kontroversiell bransch. Det argumenteras ju för att spelbranschens 
produkter har negativa effekter på samhället och välfärden. Med sina CSR‐aktiviteter försöker 
spelbolagen kompensera för de problem deras produkter medför. 

 

5.2.1 Moralisk legitimitet  

Av informationen som framkommer i Svenska Spels, Unibets och Pafs hållbarhetsredovisning 
är  spelansvar  den  stora  frågan.  De  visar  tecken  på  ett  uttryckande  av moralisk  legitimitet 
genom att uppvisa hur de vill motverka ohälsosamt spelande. Dels nämner de CSR‐aktiviteter 
såsom att de har utvecklat sitt spelsäkerhetssystem för att övervaka och upptäcka personer 
som ligger i en riskzon och dels låter de kunderna att sätta en gräns för hur mycket de är villiga 
att  spela  för. Svenska Spel har utöver ovanstående även  tagit andra åtgärder  för att hejda 
spelmissbruk,  nämligen  införandet  av  obligatorisk  registrering  för  alla  sina  kunder.  Den 
obligatoriska  registreringen  visar  på  ett  etiskt  ansvarstagande  och  uttryckande  av 
utbyteslegitimitet,  som  tidigare  nämnt.  Grunden  till  den  obligatoriska  registreringen  hos 
Svenska  Spel  är  att  förebygga  spelberoende  och  spelmissbruk,  vilket  kan  tolkas  vara  ett 
agerande som är rätt och riktigt, och moralisk legitimitet som aktiviteten ger uttryck för enligt 
Suchman (1995). 

 

5.2.2 Konsekvens  

Gränssättningen som idag finns hos Svenska Spel och Unibet kan tolkas vara en aktivitet som 
enligt Carroll (1991) är att organisationer ska värna om och respektera intressenterna, d.v.s. 
kunderna i det här fallet. Samtidigt som spelbolagen minskar sina vinster i och med detta är 
det  ändå  en  handling  som  bör  anses  vara  rätt  och  riktig,  då  syftet  ju  är  motverkande  av 
spelmissbruk och spelberoende. Diez‐Martin et al. (2013) skriver att om kunderna behandlas 
på ett sätt som förväntas av samhället att företag ska göra kan moralisk legitimitet uppnås. 
Här  är  det  ett  uttryck  för  det  då  spelbolagen  är  måna  om  sina  kunder  i  och  med 
gränssättningen. 

 

Svenska Spel lyfter fram hur viktigt det är med mångfald och jämställdhet bland medarbetarna 
och att se till att könsfördelningen är  jämn i bolagen. Det ska bl.a.  inte ligga några oskäliga 
grunder till  löneskillnader. Om de anställda behandlas rätt kan moralisk  legitimitet uppnås, 
enligt  Suchman  (1995).  Utöver  det  arbetar  Svenska  Spel  med  anti‐korruptionsrelaterade 
aktiviteter. 

 

Svenska  Spel  och  Unibet  har  olika  verktyg  för  att  i  ett  tidigt  skede  kunna  upptäcka  ett 
riskbeteende  som  en  enskild  individ  uppvisar.  Att  spelbolagen  tar  ansvar  gentemot  sina 
kunder är ett uttryckande av moralisk legitimitet. Palazzo & Scherer (2006) och Diez‐Martin et 
al.  (2013)  skriver  att  en  organisation  kan  erhålla  moralisk  legitimitet  när  organisationens 
aktiviteter är  i enlighet med de  förväntningar som samhället har och kunder och anställda 
behandlas  på  det  sätt  som  förväntas.  Att  både  Unibet  och  Svenska  Spel  utvecklar 
spelansvarsverktyg som är i linje med de krav som samhället ställer på företagen, tyder på att 
moralisk legitimitet är någonting som uttrycks här av de båda spelbolagen och de arbetar med 
att  ta  ett  etiskt  ansvar,  enligt  Carrolls  (1991)  förklaring  om  etiskt  ansvarstagande.  Dessa 
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verktyg  för  upptäckandet  av  riskbeteende  är  i  förebyggande  syfte,  och  ett  proaktivt 
förhållningssätt  är  enligt  teorin  en metod  för  att  vinna  legitimitet  (Suchman,  1995).  I  Pafs 
hållbarhetsredovisning nämner de väldigt kortfattat att det finns ett team idag som arbetar 
med  att  upptäcka  avvikelser  eller  negativa  spelmönster  hos  kunder. Medarbetarna på  Paf 
utbildas  bara  för  att  ha  kunskap  om  konsekvenserna  av  att  vara  spelberoende,  men  det 
framgår inte om de är utbildade till att själva ta några åtgärder vid behov.  

 

5.2.3 Procedur 

Carroll (1991) förklarar att det etiska ansvaret kan ses som ett högre krav från omvärlden. Det 
är inte lagar som ligger till grund för det etiska ansvaret, utan det är de standarder, normer 
och  förväntningar  som  finns  inom  ett  samhälle  som  avgör  om  ett  företag  är  etiskt 
ansvarstagande (Carroll, 1991). Unibet skriver om bolagets arbete med miljön  i åtanke och 
nämner  hur  de  blivit  allt  miljövänligare  i  verksamheten.  Användandet  av  video‐  och 
onlinekonferenser är allt vanligare på Unibet, även andra utsläpp har minskat för Unibets del. 
Paf  skriver  också  om  sina  minskade  miljöutsläpp  och  nämner  exempel  på  hur  många  av 
bolagets  kontor  blivit  s.k.  Green  Office‐certifierade.  Det  här  uppvisandet  av  de  minskade 
miljöutsläppen  visar  tydligt  på  uttryckande  av  moralisk  legitimitet.  Här  spelar  även 
bibehållande av legitimitet in. De ökade miljöutsläppen är någonting som omvärlden arbetat 
med för att reducera och någonting som förväntas av samhället, vilket även tyder på ett etiskt 
ansvarstagande. Att förutse framtida förändringar är ett sätt för att bibehålla legitimitet enligt 
Suchman (1995) och de förändringarna som bolagen gjort i sina arbeten med miljöutsläppen 
visar på just detta, att förändring ska ske gällande miljöutsläpp. Andra aktiviteter som tyder 
på att Paf uttrycker moralisk legitimitet är exempelvis deras nya klimatsmarta huvudkontor 
som förväntas vara delvis självförsörjande med hjälp av solceller. Bolaget jobbar alltså med 
miljön i åtanke. Företag försöker uttrycka och kommunicera vilket etiskt förhållningssätt de 
har  enligt  Suchman  (1995).  Det  är  ett  bra  sätt  att  påverka  intressenterna  och  övertyga 
parterna när företaget kommer med vettiga argument (Palazzo & Scherer, 2006). I Svenska 
Spels  hållbarhetsredovisning  framkommer  inte  information  om  miljöarbete  i  lika  stor 
utsträckning  som  hos  Unibet  och  Paf.  Prioriterade  områden  i  väsentlighetsanalysen  hos 
Svenska  Spel  var  spelansvar,  affärsetik  och  anti‐korruption  samt minskning  av  kostnad  för 
spelproblem. 

 

Spelindustrin  är  en  kontroversiell  bransch,  som  tidigare  nämnts.  De  produkter  som 
erbjuds kan  leda  till  ohälsosamt  spelande  och  i  värsta  fall  spelmissbruk.  Eftersom 
spelindustrins  aktiviteter  inte  ligger  i  linje  med  samhällets  sociala  värderingar  så  försöker 
spelindustrin  kompensera  för  de  problem  som  de  orsakar.  Spelindustrin  är  mån  om  att 
klargöra  problemen  som  är  förknippade  med  de  produkter  och  tjänster  som  finns.  Först 
beskrivs  det  ohälsosamt  spelande  för  att  sedan  framhäva  förebyggande  av  ohälsosamt 
spelande  och  spelmissbruk.  Ett  utmärkande  drag  i  spelindustrin  är  att  kompensera  för 
problemet som orsakas genom att aktivt motverka ohälsosamt spelande, d.v.s. att det tas ett 
spelansvar. Spelindustrins CSR‐aktiviteter som gav uttryck för moralisk  legitimitet utgjordes 
alltså av förebyggande åtgärder. Som tidigare nämnts är detta ett proaktivt förhållningssätt 
för att skapa legitimitet enligt Suchman (1995). 
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5.3 Kognitiv legitimitet 

Suchman  (1995)  förklarar att organisationer erhåller kognitiv  legitimitet när  intressenterna 
anser  att  ett  företags  aktivitet  är  önskvärd,  lämplig  och  korrekt.  Intressentens 
grunduppfattning om aktiviteten ska vara positiv. Kognitiv legitimitet kan också erhållas när 
en organisation anses som nödvändig. 

 

I en kontroversiell bransch försöker företagen genom sina CSR‐aktiviteter kompensera för de 
problem som de är med och orsakar. Enligt Suchman (1995) erhåller en organisation kognitiv 
legitimitet när den kan uppvisa en konkret CSR‐aktivitet som av intressenterna anses vara bl.a. 
lämplig  och  önskvärd  inom  ett  visst  hållbarhetsområde.  En  organisation  kan  inte  uppnå 
kognitiv legitimitet genom att bara ha aktiviteter som framställer de som bra (Suchman, 1995). 

 

5.3.1 Förgivettagande 

Pafs affärsidé om att inte driva några privata vinstintressen och att distribuera allt överskott 
till samhällsnyttiga ändamål är unikt på sitt sätt. Det är inte ett offentligägt bolag vilket betyder 
att Paf har själva valt att generera sitt överskott i mer än 50 år, och år 2015 utdelades 91 % av 
resultatet  som  överskott.  Det  kan  tyda  på  att  det  är  kognitiv  legitimitet  det  handlar  om 
eftersom denna aktivitet uppfattas vara positiv bland intressenterna. Det är också tecken på 
filantropiskt ansvar då det är en aktivitet som inte är förväntad och som bidrar till en bättre 
välfärd. 

 

Svenska Spel är ett statligt ägt företag som förväntas bedriva en ansvarsfull verksamhet. Det 
går att argumentera för att om ett statligt spelbolag inte visar ett stort ansvar kommer inte 
andra  spelbolag  se  nödvändigheten  i  att  åta  sig  ett  större  ansvarstagande  än  det  legala 
ansvaret.  Svenska  Spel  skriver  att  de  vill  vara  ledande  gällande  spelansvar  och  den 
obligatoriska registreringen, som Svenska Spel är själva om att ha infört i spelbranschen, kan 
vara ett sätt för Svenska Spel att visa på detta. Detta ansvarsarbete kan ses som ett val för 
andra  spelbolag  att  ta  efter,  och  kan  vara  det  som  Suchman  (1995)  förklarar  som 
förgivettagande kognitiv legitimitet. Intressenterna hade ju förväntningar om att Svenska Spel 
skulle ta ansvar vilket de ofta betonar i vilket sätt de arbetar med detta. Det hjälper kunder 
att spela mer sunt och säkrare. Det går att argumentera för det som Carroll (1991) benämner 
som etiskt ansvarstagande. Det är ett tecken på att Svenska Spel uttrycker kognitiv legitimitet. 
Svenska Spels borttagande av bonusar och gratisspel är även det en aktivitet ur etisk synpunkt, 
då bolaget här kan vilja framstå som en förebild för konkurrenterna.  

 

5.3.2 Begriplighet 

Svenska Spel skriver att de vill tillgodose efterfrågan på attraktiva spel och vara ett givet val 
bland spelbolag. Eftersom Svenska Spel är verksam i en kontroversiell bransch är det viktigt 
att intressenterna begriper bolagets aktiviteter och att det inte uppstår förvirringar. Svenska 
Spel  betonar  ofta  kundernas  säkerhet  och  trygghet  för  att  få  omvärldens  att  förstå 
aktiviteterna, vilket ger en antydan om att detta är vad Suchman (1995) kallar för begriplighet, 
som är en av delarna i kognitiv legitimitet.  
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån de undersökta spelbolagen säga att inom spelindustrin är 
det svårt att uppvisa en sådan CSR‐aktivitet som ger uttryck för kognitiv legitimitet eftersom 
aktivitetens  grunduppfattning  ska  vara  positiv  och  önskvärd.  Spelindustrins  erbjudna 
produkter  kan  medföra  ohälsosamt  spelande  hos  kunder  och  således  är  inte 
grunduppfattningen om CSR‐aktiviteten positiv. Det krävs oftast att  spelindustrin väljer att 
frivilligt  göra  stora  uppoffringar  för  att  uppvisa  CSR‐aktiviteter  som  uttrycker  kognitiv 
legitimitet. 

 

Nedan  illustreras  i  tre  olika  tabeller  exempel  för  vilka  olika  aktiviteter  som  ger  empiriska 
uttryck  för  legitimitet.  I  tabell  3  exemplifieras  pragmatisk  legitimitet,  i  tabell  4  moralisk 
legitimitet och i tabell 5 kognitiv legitimitet. 
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5.4 Empiriska legitimitetsuttryck  
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6. Slutsats 
 
Frågeställningen för studien lyder:  

 

 Vilka former av legitimitet kommer till uttryck med tre spelbolags CSR‐aktiviteter och 
skiljer det i hur legitimitet uttrycks beroende på ägandeform? 

 

Slutsatsen hänför till de generella dragen vi hittar i spelindustrin, sett utifrån de tre undersökta 
spelbolagen. Spelindustrins CSR‐aktiviteter identifierar uttryck för pragmatisk legitimitet och 
moralisk  legitimitet  samt  i  liten  utsträckning  kognitiv  legitimitet.  De  CSR‐aktiviteter  som 
tenderar  att  uttrycka  pragmatisk  legitimitet  är  egennyttan  kunder  får  av  det  högre 
spelansvaret  som  spelindustrin  åtar  sig.  De  CSR‐aktiviteter  som  gav  uttryck  för  moralisk 
legitimitet var förebyggande aktiviteter som visade på spelindustrins spelansvarsstrategier för 
problem som de själva är med och skapar.  

 

Den  legitimitetstyp  som  uttrycktes  mest  inom  spelindustrin  var  den  pragmatiska,  som 
Suchman (1995) nämner är den enklare av de tre att erhålla och som han beskriver “ofta kan 
köpas”.  Även om Suchman  (1995) menar  att  det  inte  finns  någon hierarki  för  de  tre  olika 
legitimiteterna, så verkar det vara mer naturligt att i första hand erhålla pragmatisk legitimitet. 
Den legitimitetstyp som uttrycktes minst var den kognitiva, vilket skulle kunna ha att göra med 
att  det  är  den  legitimitet  som  Suchman  (1995)  skriver  är  den  svårare  av  de  tre 
legitimitetsformerna att erhålla. 

 

Vi  ser  att  samma  legitimitetstyper  kommer  till  uttryck  för  båda  de  ägandeformerna  bland 
spelbolagen. Pragmatisk och moralisk legitimitet tenderar att förekomma både i statligt ägt 
bolag  och  privatägda  bolag  i  spelindustrin.  Kognitiv  legitimitet  kommer  till  uttryck  i  liten 
utsträckning. Men de CSR‐aktiviteter som gav uttryck till pragmatisk legitimitet och moralisk 
legitimitet  varierade  beroende  på  ägandeform.  Vilka  CSR‐aktiviteter  som  uttrycker  vilken 
legitimitet  diskuteras  i  slutdiskussionen.  De  generella  dragen  i  studien  visade  att  det  var 
ovanligt med CSR‐aktiviteter som uttryckte kognitiv  legitimitet. Med utgångspunkt  från vår 
studie kunde vi konstatera att spelindustrin har svårt att uppvisa konkreta CSR‐aktiviteter som 
är uttryck för kognitiv legitimitet.  

 

6.1 Slutdiskussion  

Legitimitet uttrycks annorlunda beroende på ägandeform. Det gick att urskilja skillnader i vilka 
CSR‐aktiviteter som gav uttryck för respektive legitimitetstyp. Utifrån undersökningen kan vi 
säga att spelindustrin visar på ett par tendenser.  

 

Statligt ägt spelbolag  

Alla spelbolag lyfter fram CSR‐aktiviteter som visar på spelansvar, men CSR‐aktiviteterna för 
det  statligt  ägda  spelbolaget  visade  på  flest  konkreta  aktiviteter  gällande  kundfokus. 
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Pragmatisk och moralisk legitimitet var mest förekommande genom CSR‐aktiviteter som visar 
på  att  ett  statligt  spelbolag  värnar  om  kunderna.  Exempelvis  handlar  den  obligatoriska 
registreringen mycket om kundsäkerhet och är mest till för att skapa en säker och kontrollerad 
spelmiljö för kunderna.  

 

Sett utifrån vår studie så visar ett statligt ägt spelbolag på ett större spelansvarsarbete och 
mer kundfokus när de ska utforma sina CSR‐aktiviteter. Legitimitet uttrycktes  inte  lika ofta 
med CSR‐aktiviteter som rör miljöansvar i det statligt ägda spelbolaget. Det är svårt att se vilka 
drag  som  kan  vara  utmärkande  i  statligt  ägda  spelbolags  CSR‐aktiviteter,  detta  eftersom 
enbart ett utav undersökningsobjekten i vår studie var ett statligt ägt spelbolag.  

 

Privatägda spelbolag 
Även  i  privatägda  spelbolag  ser  vi  att  CSR‐aktiviteterna  främst  uttrycker  pragmatisk  och 
moralisk  legitimitet. Vi  såg att de hade  fler CSR‐aktiviteter  som rör miljöansvar än hos det 
statligt  ägda  bolaget.  Gällande  spelansvar  inom  spelindustrin  arbetar  de  privatägda 
spelbolagen med detta i olika grad. Storleken och den internationella spelverksamheten hos 
de privatägda spelbolagen kan ha en viss betydelse för vilka CSR‐aktiviteter som kommer till 
uttryck.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning  

Denna uppsats har behandlat hur tre spelbolags hållbarhetsarbete ser ut och vilken legitimitet 
CSR‐aktiviteterna tenderar att ge uttryck för inom spelindustrin. Uppsatsen har fokuserat på 
att  hitta  de  CSR‐aktiviteter  som  återfinns  i  respektive  spelbolags  årsredovisning.  Det  vore 
intressant  att  genomföra  en  studie  gällande  tobaksindustrin,  då  även  den  anses  vara  en 
kontroversiell bransch, och därigenom se hur CSR‐aktiviteterna är likartade eller ifall det skiljer 
mellan dessa två branscher och varför det kan tänkas vara så. 
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