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Abstract  
The purpose of this study was to see how four Swedish controversial companies use Corporate 
Social Responsibility (CSR) in order to gain legitimacy. Furthermore, the purpose was also to 
determine what type of legitimacy between pragmatic, moral and cognitive that these controversial 
companies tried to obtain the most. The study was conducted via a qualitative content analysis 
where the authors examined the companies’ annual reports and their sustainability reports in order 
to conclude how they use CSR and what kind of CSR they focus on the most. The results showed 
that all companies seek after moral legitimacy the most, where their choice of method was CSR 
activities belonging in the ethical dimension. The most common strategy to achieve this was via 
conformity. 
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1 Innehåll  
I följande stycke kommer en presentation av ämnesområdet att redogöras för att sedan mynna ut 
i en adekvat problematisering. Avslutningsvis kommer stycket att presentera studiens utvalda 
forskningsfrågor samt studiens syfte.    

1.1 Bakgrund  
Legitimitet redogörs av Lains och Richardson (2013) som företagets strävan efter att skapa 
och/eller upprätthålla långsiktiga relationer i den breda sociala och politiska sfären. Vidare 
förklarar de att utan denna legitimitet kommer företag inte kunna överleva; oavsett hur effektiva 
eller lönsamma de är. Enligt Suchman (1995) kan legitimitet ses som en generell uppfattning om 
att handlingarna som begås av ett företag anses som rättfärdigade, korrekta och önskvärda av 
samhället som de agerar inom. Där det som avgör om de anses som önskvärda eller inte är de 
sociala normerna och värderingarna i just den miljön (Suchman, 1995). Droege, Lane och Spiller 
(2011) redogör för att i jakten på legitimitet så är anpassning det främsta verktyget. Med det menas 
att om företag behöver förändra sig för att få acceptans så kommer de göra det, detta för att med 
acceptans så medföljer även stabilitet. Utan anpassning kommer företaget således inte få ett 
godkännande från samhället, vilket i sig kommer leda till sämre prestation eftersom samhället har 
en negativ syn på dem. Det blir därför viktigt för företag att sträva efter legitimitet för att få detta 
mandat, detta godkännande att få bedriva sin verksamhet. Tewari och Pathak (2014) skriver att 
Corporate Social Responsibility, sedermera CSR, kan ses som synonymt till legitimitet, det vill 
säga att i jakten på legitimitet kan företag använda CSR som ett verktyg för att få eller behålla 
legitimitet. CSR har under 2000-talet vuxit fram som ett instrument för företag att förhålla sig till 
omgivningens ständigt ökade krav på företaget samtidig som det har en varit ett instrument för 
företagen att profilera sig och sina goda gärningar gentemot samhället och miljön (Clare och Rama 
odat; Borglund 2009; Carroll, 2016; Lauesen, 2013; Ragodoo, 2009). En vanlig uppfattning om 
CSR är att företagen ska engagera sig för att förbättra samhället och miljön men vad det betyder i 
praktiken framgår inte, det är upp till varje företag att göra den tolkningen (Clare och Rama, odat; 
Caroll, 2016; Tewari och Parhak 2014; Lanis och Richardson 2013; Okoye 2009).   
 
Borglund (2009) definierar CSR som att ta ett ansvar för relevanta förtroendefrågor som angår 
intressenterna till organisationen, medan Austin och Gaither (2017) definierar CSR som 
förhållandet mellan organisationen och samhället i stort; vilket involverar en rad olika 
organisatoriska händelser på ett ekonomiskt, socialt, etiskt och lagligt plan. Genom att studera 
olika definitioner av CSR går det att säga att begreppet CSR är mångfacetterat, där det inte råder 
en entydighet hur begreppet CSR ska definieras (Buhman, 2006). Vissa forskare menar på att CSR 
endast borde bestå av ekonomiska och legala ansvarsområden medans andra hävdar att det inte 
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räcker med att bara se till att dessa ansvarsområden täcks utan även att företagen måste lägga till 
fler aspekter som täcker fler ansvarsområden, det vill säga aspekter som etiskt och filantropiskt 
ansvar (Friedman, 1970; Carroll, 2016). En väl citerad definition av CSR är av Carroll (1991) 
vilket redogör för CSR som omgivningens uppfattning av företagets arbete utefter den 
ekonomiska, legala, etiska och den filantropiska dimensionen under en given tidpunkt. Ett bredare 
spektrum av företagens ansvarsområde tas således i beaktning, där det inte räcker med att bara 
bedriva sin verksamhet utan  företagen måste även ta ett ansvar för deras påverkan på omgivningen 
(Carroll, 2016). Det är av intresse för studien att fånga upp ett bredare spektrum av CSR eftersom 
företag, i vår åsikt, borde ses utifrån ett helhetsperspektiv. Det är av denna anledning studien valt 
att tillämpa Carroll (1991) definition av CSR. En annan anledning till varför studien valt att 
tillämpa Carrolls definition av CSR är att den är mer konkret i jämförelse med andra definitioner. 
Detta då den delar upp CSR i fyra ansvarsområden vilket gör den lättare att förstå än exempelvis 
Borglund (2009) definition av CSR vilket är att man ska ta ansvar för relevanta förtroendefrågor 
som angår intressenterna. Då studien ämnar sig att behandla CSR i kontroversiella företag så 
behövs en förklaring av vad ett kontroversiellt företag eller en kontroversiell industri är för något, 
vilket följer nedan.  
 
Att komma underfund med vad som exakt menas med termen kontroversiellt företag/industri kan 
uppfattas som något svårt då det som en person anser vara kontroversiellt kanske inte 
överensstämmer med vad en annan person tycker. Redan på 1920 talet fick världen upp ögonen 
för detta ämne när den engelske forskaren Marie Stopes visade sitt öppna och offentliga stöd för 
preventivmedel (Wilson och West, 1981). Som ett resultat av detta blev hennes publikationer 
förbjudna runtom i Storbritannien och hennes rykte skadades. Samtidigt i USA så dömdes den 
amerikanske gymnasieläraren John Scopes till böter för att ha lärt ut evolutionsläran till sina 
studenter, något som i delstaten Tennessee då var olagligt (Parks, 2015). Att något liknande skulle 
kunna ske 2017 anses orimligt men dessa två händelser är bevis på att normer och lagar, och 
därmed vad som anses som kontroversiellt eller inte, förändras med tiden. Wilson och West (1981) 
anammar termen unmentionables när dem vill beskriva kontroversiella företag/industrier. Termen 
beskrivs på följande sätt 
 
Produkter, tjänster eller koncept som på grund av anständighet, moral eller rädsla  tenderar att 

framkalla känslor av avstånd, avsky, förnärmelse eller ilska när dem nämns eller öppet 
presenteras. (Wilson och West, 1981 s.92) 

 
Den beskrivningen skulle passa bra på vad som hände för Marie Stopes och John Scopes men den 
är ändå relativt abstrakt, den konkretiserar inte exakt vad det är för något som framkallar dessa 
känslor av avsky och ilska. Det är här som termen VICE products och sinful investing kommer in 
i bilden. Oxford dictionary (odat) definierar vice som omoralisk eller ont beteende, Richey (2017) 
klassificerar vice företag som de som är aktiva inom alkohol-, tobak-, vapen- och spelindustrin. 
Dessa fyra industrier går även i linje med vad den kända amerikanska fonden värt ca 240 miljoner 
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dollar USA Mutuals Vice Fund investerar i (USA Mutuals, 2017; Reuteman, 2014). Just alkohol, 
vapen, tobak och vapen beskrevs av den dåvarande förvaltaren av fonden Gerry Sullivan år 2014 
som “the four legged VICE stool” av hans fond (Reuteman 2014, s.44). Ytterligare forskare har 
valt att inkludera samtliga eller flera av dessa industrier som kontroversiella i sina egna 
publikationer (Oh, Bae och Kim, 2016; Hudson, 2008; Kilian och Hennings, 2014). Således är det 
dessa industrier som numera kan ses som kontroversiella, snarare än de individer som offentligt 
stöttar preventivmedel eller lär ut evolutionsläran. Vår studie kommer därmed välja att klassificera 
företag som är aktiva inom just dessa fyra industrier som kontroversiella. Vi kommer även välja 
att tillämpa termen kontroversiellt företag istället för vice företag på grund av att den senare termen 
är engelska blandat med svenska, något vi helst vill undvika för att minimera förvirring hos läsaren. 
 
Austin och Gaither (2017) redogör att det finns fördelar med att sysselsätta sig med CSR, dessa är 
att det förbättrar företagets image och minskar risken för en negativ sociala utvärdering. Detta kan 
medföra att kontroversiella företag kan minska sitt stigma genom att engagera sig i CSR. Det går 
således att säga att image kan underlätta företagets strävan av att erhålla legitimitet. Förutom att 
förbättra företagets image så har CSR också positiva effekter ur ett finansiellt perspektiv, nämligen 
att det råder en positiv korrelation mellan ett företags CSR och konsumenters villighet att köpa 
deras produkter och tjänster. (Lee och Shin, 2010; Alakent och Ozer, 2014). Oh, Bae och Kim 
(2016) säger även att CSR inte bara ökar villigheten hos konsumenterna att köpa deras produkter 
och tjänster utan att det till och med ökar företagets intäkter. Utifrån detta går det säga att företag 
engagerar sig i ett CSR för att få, behålla och/eller skapa legitimitet. Däremot kan företag som 
engagerar sig i CSR aktiviteter anklagas för window-dressing (Oh, Bae och Kim, 2016). Detta 
medför att kontroversiella företag löper risken att bli stigmatiserade när de arbetar med CSR. Det 
kan således tänkas att industrier som verkar i tvivelaktiga branscher har en imaginär uppförsbacke 
gentemot sin omgivning, det vill säga att dessa företag redan har problem med att interagera med 
sin omgivning. Då CSR tar sin utgångspunkt i att profilera sin goda verksamhet till omgivningen, 
skapar detta en prekär situation för kontroversiella företag då de redan som start har ett sämre 
anseende hos omgivningen. Är det då värt för dessa kontroversiella företag att engagera sig inom 
CSR när deras kärnverksamhet ändå går emot CSR:s grundantaganden, nämligen att inte skada 
samhället. 

1.2 Problematisering 
CSR har tidigare definieras som ett sätt för företag att profilera sina goda gärningar gentemot 
omgivningen (Clare och Rama odat; Borglund, 2009). Det kan således sägas att företag försöker 
vinna social acceptans från omgivningen genom att frivilligt engagera sig i aktiviteter som 
överensstämmer med den rådande normen i samhället. Att vara ett kontroversiellt företag kan 
innebära att man förlorar social acceptans och till och med att företaget stigmatiseras. Hudson 
(2008) definierar stigmatiserade företag som ett företag som, enligt vissa sociala grupper, anser att 
företaget bör åsidosättas, ignoreras och ses ner på på grund av vissa specifika karaktäristika som 
företaget besitter. Oh, Bae och Kim (2016) beskriver stigma som en stämpel som framkallar en 
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uppfattning om att företaget, händelsen, organisationen etc är djupt bristfällig och bör därmed 
misstros. Ett stigmatiserat företag är med andra ord ett företag som har stämplats som ett dåligt 
företag av vissa grupper i samhället. På grund av detta anses kontroversiella företag, som är aktiva 
inom till exempel vapen- eller tobaksindustrin, som stigmatiserade eftersom de anses som dåliga 
av en viss grupp eller grupper i samhället. Det är emellertid inte endast företag aktiva inom vapen, 
tobak, spel eller alkohol som kan anses vara kontroversiella, i RepRisk rapport för världens mest 
tio kontroversiella företag år 2016 så var det inget vapen-, tobak- eller alkoholföretag med på listan 
(RepRisk, 2017). Branscherna som kontroversiella företagen var mest aktiva inom var till exempel 
den finansiella sektorn, gruvindustrin, olja och gas och bilindustrin. Värt att notera är också att åtta 
utav de tio företagen var alla drabbade av någon form av korruption eller bedrägeriskandal, medan 
för de resterande två handlade det om sociala skandaler eller miljöskandaler (RepRisk, 2017). 
Detta är ett tecken på att företag som klassas som kontroversiella inte alltid faller in under samma 
kategori utan att det kan existera kontroversiella företag inom många olika sorts branscher. Hudson 
(2008) lyfter även fram problematiken kring att när man diskuterar termen kontroversiella företag 
så är det viktigt att ställa sig frågan kontroversiell enligt vem? Carroll (1991) redogör för att ett 
företag har olika intressenter som är av vikt och att de är dessa som företaget bör förhålla sig till; 
alltså att det är företagets intressenter som besvarar frågan kontroversiell enligt vem? Enligt Carroll 
(1991) kan intressenterna vara kunder, myndigheter, anställda etc. Detta kan eventuellt svara på 
frågan kring varför ett företag som ses som kontroversiellt fortfarande kan agera på marknaden, 
eventuellt för att de inte ses som kontroversiella enligt samtliga av sina intressenter. Alternativt att 
de inte ses som kontroversiella enligt tillräckligt många av dem, eller att samtidigt som de ses som 
kontroversiell av en intressent så får de eventuellt stöd från en större intressent, en med mer 
inflytande över företaget och dess verksamhet.  
 
Fastän kontroversiella företag är stämplade av en eller flera grupper i sin omgivning visar 
forskning på att kontroversiella företag är mer benägna att producera fristående CSR rapporter än 
vad icke kontroversiella bolag är (Grougiou, Dedoulis, Leventis 2015). Förutom detta så erbjuder 
kontroversiella företag även fler finansiella fördelar i jämförelse med icke kontroversiella företag. 
Dessa fördelar är att de genomsnittligt sett presterar bättre på aktiemarknaden än deras 
jämförelseindex, är mindre känsliga för konjunktursvängningar, deras finansiella rapporter har en 
högre kvalitet och att de ger ut högre utdelningar (Oh, Bae och Kim, 2016). Forskningen visar 
däremot på att kontroversiella företags engagemang i CSR inte har några positiva effekter hos sina 
aktieägare, utan snarare innebär mer negativa konsekvenser. Konsekvenser av att engagera sig i 
CSR är att när ett kontroversiellt företag skriver CSR-rapporter så blir de mer granskade av sina 
aktieägare, vilket leder till att de kan blir hårdare dömda när de begår ett misstag eller presterar 
dåligt (Oh, Bae och Kim, 2016). Det faktum att kontroversiella företag börjar skriva om CSR 
synliggör också motsägelserna ännu mer, nämligen att företaget producerar till exempel tobak men 
samtidigt vill de förbättra samhället och miljön. Detta kan leda till att företagets CSR insatser kan 
resultera i ett bakslag för dem ifall de presterar dåligt; detta då deras aktieägare numera dömer dem 
hårdare och är mer benägna att sälja sina aktier hos dem ifall det går dåligt. En tänkbar anledning 
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till att kontroversiella företag, likt vilket företag som helst, engagerar sig i CSR är för att de 
eftersträvar legitimitet för att få verka på en marknad. CSR är som tidigare nämnt ett verktyg för 
att förbättra företagets image och rykte, vilket i sig ger företaget legitimitet att verka. På grund av 
detta blir det även viktigt för kontroversiella företag att arbeta med CSR trots att det ur aktieägarnas 
synvinkel kan ses som onödigt eller ologiskt. Det kan tänkas att CSR är ett instrument för 
kontroversiella företag att arbeta proaktivt mot att få ett allt större stigma mot sig. Spiess, Mueller 
och Lin-Hi (2013) redogör för detta som att undvika dålig publicitet är viktigare än att få bra 
publicitet. Detta då det är svårare att återfå ett bra rykte än att förbättra ett redan gott rykte. Detta 
innebär att CSR blir extra viktigt för kontroversiella företag eftersom om de presterar dåligt så 
kommer dem dömas hårdare utav sina aktieägare (Oh, Bae och Kim, 2016) men utan CSR kommer 
det bli svårare för dem att få legitimitet, och utan legitimitet kan de inte verka på sin marknad. 
Detta kan tänkas vara en anledning till varför kontroversiella företag jobbar med CSR. Således kan 
CSR tänkas fungera som ett verktyg för kontroversiella företag att neutralisera dålig kritik och 
anklagelser snarare än att framhäva sina positiva sidor.  
 
Förutom att legitimitet ses som ett baskrav för att få bedriva sin verksamhet så finns det även andra 
anledningar till varför företag eftersträvar legitimitet. Detta kan grundas i att legitimitet underlättar 
för företaget att bedriva sin verksamhet genom att det ökar företagets begriplighet och stabilitet 
hos omgivningen och dessa två begrepp stärker ofta varandra. Förutom detta så stärker även 
legitimitet företagets uthållighet då det blir lättare för dem att fortsätta bedriva sin verksamhet om 
de vet att samhället inte är emot dem. Andra positiva effekter av att besitta legitimitet är att 
företaget kommer anses som mer värdefullt, mer meningsfullt och även mer trovärdigt (Suchman, 
1995). En mer konkret fördel med högre legitimitet är att de får bättre tillgång till resurser av olika 
slag som är viktiga för deras fortlevnad. Det kan handla om allt från råmaterial som andra företag 
blir mer villiga att sälja till dem eller fler kunder som vill handla av dem, förutom detta så vill även 
fler personer investera i legitima företag vilket stärker företaget ur ett finansiellt perspektiv (Díez 
Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales, 2013).  
 
En utmaning för kontroversiella företag när det kommer till legitimitet är att ett av de vanligaste 
sätten för företag i allmänhet att få eller behålla legitimitet är genom att rätta sig efter de sociala 
normerna (Suchman, 1995). Detta blir problematiskt för kontroversiella företag då deras 
verksamhet ofta går emot de rådande sociala normerna, vilket i sin tur kan betyda att företag inte 
uppfyller ett etiskt förhållningssätt gentemot samhället.  En annan strategi för företag är att skapa 
legitimitet själva istället för att försöka få de från samhället. Detta kan åstadkommas genom att 
själva manipulera miljön de agerar i så att miljön blir mer positivt inställd gentemot företaget. Det 
lättaste sättet för företag att göra detta är genom marknadsföringskampanjer av olika slag 
(Suchman, 1995). Några exempel på detta som är förankrade i verkligheten, och som hänger ihop 
med ämnet kontroversiella företag, är alla de annonser för cigaretter som förut producerades i stora 
mängder. I dessa kampanjer försökte cigarettföretagen ofta förmedla en bild av att rökning 
antingen är något coolt, stiligt eller fint och tack vare det något som förtjänar samhällets legitimitet 
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och acceptans. Denna strategi är något som kan kritiseras då det antas att företag ska manipulera 
hela sin omgivning. Detta är något som kanske inte behöver stämma då företag, i vissa fall, inte 
söker legitimitet från hela samhället utan kanske bara från ett fåtal intressenter. Ett exempel på 
detta kan vara Saab som tillverkar vapen, de är mer beroende av legitimitet från staten än vad de 
är av legitimitet från vanliga människor. Vilket gör att företag inte alltid behöver vinna eller få 
legitimitet från alla tänkbara intressenter.  
 
Att företag eftersträvar legitimitet genom att tillämpa CSR är något som framkommer tydligt från 
den tidigare forskningen (Tewari och Pathak, 2014). Det framkommer däremot inte lika tydligt i 
vilken utsträckning kontroversiella företag måste tillämpa CSR för att få legitimitet. Enligt Carroll 
(2016) handlar CSR om att företag ska tillämpa fyra dimensioner medan Borglund (2009) förklarar 
det som att företag ska ta ett ansvar för intressenternas förtroendefrågor. Detta skapar ett gap i hur 
företag faktiskt anpassar sin CSR för att få legitimitet. Utifrån det tidigare synsättet att 
kontroversiella företag tillämpar CSR som ett verktyg för att få, skapa och/eller behålla legitimitet 
är det intressant att undersöka hur och vilka verktyg kontroversiella företag använder sig av. Då 
tidigare forskning har fokuserat mer på andra marknader än den svenska samt på om CSR 
genererar legitimitet för de verksamheterna eller inte så blir således vårt bidrag att undersöka hur 
detta ter sig på den svenska marknaden. Nämligen att undersöka hur svenska kontroversiella 
företag tillämpar CSR för att få och/eller behålla legitimitet samt vilka strategier de tillämpar för 
att åstadkomma detta. Studien avser inte att undersöka huruvida företagens strategier verkligen 
genererar i ytterligare legitimitet eller inte, utan snarare hur de arbetar för att få den.  
 
Frågeställningar:   

v Hur arbetar svenska kontroversiella företag med sin CSR för att få legitimitet?  
❖ Vilken aspekt av legitimitet fokuserar kontroversiella företag mest på att få och vilka 

strategier tillämpar de för att åstadkomma detta?  

1.3 Syfte  
Studiens syfte är att redogöra för om svenska kontroversiella företag arbetar med CSR för att 
erhålla legitimitet. Studien kommer även att försöka utröna om det finns några underliggande 
strategier vid utformningen av svenska kontroversiella företags CSR.  

1.4 Avgränsning  
Studien har valt att avgränsa sig till Sverige då ämnet kontroversiella företag, ur ett svenskt 
perspektiv, är outforskat. Detta blir således studiens praktiska och teoretiska bidrag. Studien har 
även valt att avgränsa termen intressenter till samhället i stort, detta för att samhället i stort bygger 
på flera olika intressenter samtidigt som normer och värderingar tar sin utgångspunkt i vad 
samhället anser vara rätt och riktigt. Då studien är av en begränsad karaktär så har vi valt att 
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avgränsa oss till fyra svenska kontroversiella företag, detta för att täcka ett företag från varje 
kontroversiell industri.  
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2 Teoretisk referensram  
I följande stycke kommer studiens teoretiska referensram att presenteras, stycket kommer börja 
med en redogörelse över begreppet stigma, vilket innefattar kontroversiella företag,  för att sedan 
gå vidare med en redogörelse för legitimitet och CSR. Studien kommer ta sin teoretiska 
utgångspunkt från legitimitet och Carrolls fyra dimensioner av CSR, det vill säga de ekonomiska, 
legala, etiska och filantropiska planen. Med hänsyn till pragmatisk, moralisk och kognitiv 
legitimitet kommer Carrolls fyra dimensioner av CSR att försöka kopplas till de olika typerna av 
legitimitet. Detta för att kunna utröna vilken typ eller vilka typer av legitimitet kontroversiella 
företag eftersträvar. Stycket kommer således försöka sammanfläta olika teoretiska begrepp, detta 
för att kunna få en förståelse om hur CSR och legitimitet är kopplade till varandra.  

2.1 Stigma 

Oh, Bae och Kim (2016) definierar stigma som en etikett som framkallar en uppfattning om att en 
organisation är djupt bristfällig och därmed väcks en allmän misstro mot organisationen. Det kan 
exempelvis röra sig om kontroversiella företag som sysselsätter sig med tvivelaktig verksamhet. 
Det kan förenklat sagt handla om organisationer vars verksamhet anses av omgivningen vara 
skadlig och därmed bör den organisationen åsidosättas. Denna tolkning av stigma är något som 
Grougiou, Dedoulis och Leventis (2015) instämmer med, där de utvecklar definitionen med att 
säga att stigma uppkommer på grund av företagets interna processer, som av omgivningen anses 
vara bristfälliga. Det handlar således om att företagets kärnverksamhet anses vara bristfällig eller 
fel.  Det går således att säga att stigma kommer  utifrån vad omgivningen anser vara dåligt eller 
egendomligt med organisationen, vilket tar sin grund utifrån de rådande samhällsnormerna 
(Hudson 2008; Devers, Dewett, Mishina och Belsito, 2009; Grougiou, Dedoulis och Leventis, 
2015). Stigma är således något som är rörligt med tid och är i högsta grad beroende på vilket 
samhällsklimat organisationer rör sig i (Hudson 2008; Oh, Bae och Kim, 2016). Exempelvis 
ansågs rökning socialt accepterat under 1940-talet medan det nu är fördömt av omgivningen. Detta 
stigma som cigarettföretag upplever är något som har växt fram utifrån en förändring av 
omgivningens kunskap om rökningens påverkan på kroppen. Således går det att säga att 
cigarettföretagen upplever en stigmatisering av omgivningen, det vill säga att omgivningen 
fördömer tobaksföretagen.  Hudson (2008) redogör vidare för att ju större missnöje eller 
fördömanden av omgivningen desto större kommer stigmatiseringen av organisationen att vara. 
Detta påvisar återigen ett synsätt att stigma är något som inte är fast med tiden utan att det ständigt 
förändras beroende på de rådande normerna och värderingarna. Det går således att säga att stigma 
är förenat med en negativ kognition hos omgivningen vilket i sin tur resulterar i en lägre 
köpvillighet hos kunderna. Förenklat sagt kan stigma sägas vara en negativ social utvärdering av 
organisationen där omgivningen distanserar sig från organisationen genom att aktivt påföra 
skadliga sociala och ekonomiska sanktioner mot organisationen (Devers, Dewett, Mishina och 
Belsito, 2009). Som tidigare nämnt är stigma något som förändrar sig med tiden, vilket kan 
resultera i att företag utsätts för olika grader av stigma över tiden. Enligt Hudson (2008) så finns 
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det två typer av stigma som organisationer kan utsätts för, dessa är Event-stigma och Core-stigma. 
Event-stigma definieras som en kortare period av negativ social utvärdering på en organisation av 
en  grupp eller grupper av människor (Hudson,  2008). Event-stigma är således en periodisk epilog 
av ett negativ media-, social- och/eller statlig utvärdering. Då studien inte ämnar sig till fokusera 
på företag som lider av ett periodiskt stigma, så innebär det att företag som lider event-stigma inte 
lämpar sig till studiens undersökningsområde. Därmed kommer studiens fokus att ligga på företag 
som lider av core stigma vilket kommer att redogöras för ingående i nästa stycke.  
 
Hudson (2008) beskriver core-stigma som ett resultat av social negativ utvärdering av en eller flera 
grupper i samhället av organisationens attribut, såsom organisationens kärnverksamhet, produkter 
eller tjänster och/eller deras kunder. Till skillnad från event-stigma är core-stigma något som är 
konstant över en längre tidsperiod. Core-stigma kräver således systematiska strategier för att kunna 
minimera risker för yttre påverkan på organisationer (Grougiou, Dedoulis, Leventis 2015). Då det 
råder ett tillstånd mellan core-stigma och event-stigma kan det tänkas att se stigma som en process, 
det vill säga att stigma är något som förändras med tid. Stigmatiseringen kan ske på grund av 
exempelvis en förändring i företagets kärnverksamhet eller en förändring i samhällets normer och 
värderingar. Ett företag kan alltså befinna sig i ett stigmatiserat tillstånd eller i en process som, om 
den fortlöper, innebär att även de kommer finna sig i ett stigmatiserat tillstånd. Risker kan 
exempelvis vara olika former av statliga insatser eller olika former av sociala sanktioner, exempel 
på statliga insatser kan vara skatter medan sociala sanktioner kan ta sig form i olika typer av 
bojkotter. Det är här viktigt att med hjälp av olika strategier minimera risken för core-stigma. Detta 
kan företag göra med hjälp av CSR, vilket förbättrar företagens image och därmed minskar risken 
för en negativ social utvärdering (Austin och Gaither, 2017). Devers, Dewett, Mishina och Belsito 
(2009) redogör för att stigma däremot är något som uppkommer när omgivningen ställer en 
organisation i relation till andra organisationer. Det kan handla om att omgivningen jämför 
skadliga företag med varandra, som till exempel företag inom tobaksindustrin. Ett exempel på 
detta är cigarettföretag vilka kan tänkas jämföras med snusföretag, där snusföretagen påstår att 
deras produkt är mindre skadlig. Detta förhållande är något som kan kritiseras då samtliga utav 
företagets intressenter inte alltid ställer företag i relation mot varandra, utan ibland är det endast 
företagets kunder som jämför deras produkter mot konkurrenternas. Devers, Dewett, Mishina och 
Belsito (2009) beskriver vidare att stigma är något som är föränderligt med tid, det vill säga att 
stigmat inte är konstant över tid eller att den är samma överallt. Detta kan exemplifieras genom att 
abort har blivit mindre stigmatiserat, även om vi har kvar vissa abortlagar som motverkar abort 
efter 18 veckor.   
 
Kontroversiella företag definieras som företag vars verksamhet anses som skadlig för samhället 
men som inte nödvändigtvis är olaglig, det kan alltså också handla om lagliga verksamheter. Det 
kan handla om till exempel företag som producerar vapen, alkohol, spel eller tobak. (Oh, Bae och 
Kim, 2016) Då exempelvis vapenföretag inte endast producerar vapen periodvis så lider de inte 
utav event stigma utan snarare av core-stigma. Detta då deras kärnverksamhet, vapenproduktion, 
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är konstant och regelbunden. En konsekvens av att anses vara ett kontroversiellt företag är att 
företaget kan bli stigmatiserat av samhället vilket kan resultera i att samhället ser ner på dem och 
deras verksamhet (Oh, Bae och Kim, 2016). Samhället består utav de sociala och politiska normer 
och värderingar som existerar under en given tidpunkt.  Sedermera kommer denna beskrivning av 
samhället att råda. Termerna kontroversiella och stigmatiserade företag kan ses som synonymer 
då de betyder samma sak i praktiken. Det som avgör om ett företag anses som 
kontroversiellt/stigmatiserat och därmed skadligt för samhället eller inte är normerna och 
värderingarna i den miljö de agerar inom (Hudson, 2008). Förutom detta så är normer och 
värderingar även något som varierar beroende på var någonstans i världen företaget bedriver sin 
verksamhet (Devers, Dewett, Mishina och Belsito, 2009). Detta eftersom en verksamhet som anses 
vara kontroversiell på en plats kanske inte anses vara det någon annanstans, och det som avgör 
detta är normerna och värderingarna på de olika platserna. Hudson (2008) klassificerar till exempel 
abortkliniker som en typ av stigmatiserad, och därmed kontroversiell verksamhet. Men om den 
artikeln hade skrivits utifrån ett svenskt perspektiv hade det inte varit lika mycket utav en 
självklarhet att abortkliniker är kontroversiella, detta eftersom Sverige länge har haft en mer liberal 
syn på abort och eftersom det råder konsensus inom landet att det är kvinnans egna val. Hade det 
varit mer som i USA, där värderingarna kring abort inte är lika enhetliga bland befolkningen, hade 
verksamheten setts som mer kontroversiell utav en större skara av befolkningen.   

2.2 Legitimitet    
Oxford dictionary (odat) definierar legitimitet som conform to the law or to rules, Svenska 
Akademins Ordlista (2015) beskriver legitimitet som en laglighet; laglig rätt. Inom företagsvärlden 
så brukar legitimitet dock ofta definieras som ett berättigande företag får av sina intressenter att 
verka på en marknad. Detta tar sin utgångspunkt i att företag förhåller sig till de normer och 
värderingar som råder i samhället (Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales, 2013). 
Denna definition av legitimitet går i linje med Suchmans (1995) definition av legitimitet. Suchman 
(1995) definierar legitimitet som den generella uppfattningen eller antagandet att de aktiviteter ett 
företag gör är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom ett socialt kontrakterat system. Palazzo och 
Scherer (2006) anammar en mer kortfattad beskrivning då de definierar legitimitet som den 
konfrontation företag upplever med samhällets normer, värderingar och undantag där det sociala 
systemet bygger på omgivningens normer och värderingar. Legitimitet handlar således om hur väl 
företag förmår sig att förhålla sig till intressenters normer och värderingar. Enligt Lains och 
Richardson (2013) handlar legitimitet om företags strävan efter att skapa och upprätthålla 
långsiktiga relationer i den breda sociala och politiska sfären, och redogör vidare för att utan 
legitimitet kommer företag inte kunna överleva; oavsett hur effektiva eller lönsamma de är. Utifrån 
de ovannämnda definitionerna går det att säga att legitimitet handlar om att företags värderingar 
ska överensstämma med de sociala och politiska normerna och värderingarna som existerar under 
en given tidpunkt i samhället. När det uppstår en skillnad mellan företagets och samhällets 
värderingar så uppkommer det ett hot mot företagets legitimitet. Detta kan beskrivas som att 
företag tappar eller fördärvar sin legitimitet gentemot samhället i stort. Det handlar således om att 
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företagets värderingar, vilket består av företagets kultur, ska överensstämma med de rådande 
normerna och värderingarna i samhället. Detta ska ske på ett sätt där normerna och värderingarna 
är inbäddade i och ska genomsyra hela företagskulturen, inte endast användas som en fasad för att 
förhoppningsvis erhålla legitimitet. Det kan således tyckas att företag som sysselsätter sig med 
tvivelaktig verksamhet, det som studien benämner som kontroversiell verksamhet, inte har 
legitimitet hos omgivningen då deras verksamhet inte överensstämmer med samhällets värderingar 
och normer (Oh, Bae och Kim, 2016). Emellertid kvarstår kontroversiella företag på marknaden 
trots att de har en generell avsaknad av legitimitet hos samhället. Det kan enligt Huybrechts och 
Nicholls (2013) förklaras i att olika intressenter söker olika typer av legitimitet från företag. Det 
går således inte att se företag som ett slutet system där endast en intressent är av intresse för 
företaget, utan att företaget måste kunna tillfredsställa ett antal intressenter genom att förhålla sig 
till ett mönster som överensstämmer med intressenternas värderingar och normer. Detta skapar 
svårigheter för företag kring hanteringen av legitimitet då olika intressenter svarar mot olika typer 
av legitimitet. Enligt Lains och Richardson (2013), Alakent och Ozer (2014) och Palazzo och 
Scherer (2006) riskerar ett företag sin långsiktiga överlevnad om de inte erhåller legitimitet. 
Droege, Lane och Spiller (2011) redogör för att i jakten på legitimitet så är anpassning det främsta 
verktyget. Med detta menas att om företaget behöver förändra sig för att få acceptans så kommer 
de göra det, detta för att i och med acceptansen så följer även stabilitet. 
 
Enligt Suchman (1995) finns det tre typer av legitimitet som företag kan vinnlägga, dessa är 
pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. Kognitiv legitimitet bygger på att företag tas för 
givet, detta erhåller företag genom att intressenter skapar en begriplighet eller förståelse kring 
varför företagen verkar på en marknad. Medan den pragmatiska legitimiteten bygger på att få 
rättigheten att verka på en marknad, detta i from av att följa lagar eller genom motivationen till att 
erhålla resurser. Moralisk legitimitet bygger på att företag förhåller sig till normer och värderingar 
(Suchman, 1995; Huybrechts och Nicholls, 2013). Palazzo och Scherer (2006) diskuterar 
Suchmans syn på legitimitet där de argumenterar för att moralisk legitimitet har blivit allt viktigare 
under tidens gång. Detta frångår från Suchmans (1995) syn på legitimitet där samtliga tre 
dimensioner ses som likvärdiga. Detta kan ses som en konsekvens av den ökade politiseringen av 
företag vilket har lett till att tankar och värderingar om demokrati har spridits runt om i världen. 
Som en konsekvens av detta har därmed den moraliska legitimiteten blivit viktigare för företag att 
eftersträva om de vill fortsätta vara konkurrenskraftiga i framtiden. Detta eftersom både moralisk 
legitimitet och demokrati är något som ses som rättvist och som kan ses som den rätta saken att 
göra (Palazzo och Scherer, 2006). Suchman (1995) diskuterar vidare att ibland kan konflikter 
uppstå mellan de olika dimensionerna av legitimitet, exempelvis att pragmatisk och moralisk 
legitimitet kan krocka när de drar en organisation i två olika riktningar. Detta kan ske eftersom 
moralisk legitimitet, till skillnad från den pragmatiska, inte baseras på individers, och därmed 
företagens, egenintresse. Detta kan resultera i att olika beslut kan tas beroende på vilken aspekt av 
legitimitet företaget vill ha. Däremot har, enligt Palazzo och Scherer (2006), den moraliska 
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legitimiteten blivit allt viktigare vilket kan innebära att det har blivit värt för företag att ständigt 
ha den moraliska aspekten i åtanke när de fattar alla former av beslut.  
 
På grund av att intressenter kan reagera olika på olika typer av legitimitet kan det inte tas för givet 
att en viss typ av legitimitet täcker alla intressenters krav. Detta grundar sig i att företag försöker 
få legitimitet från sina intressenter som ger olika typer av legitimitet. Det kan förklaras som att 
pragmatisk legitimitet kan exempelvis täcka myndigheters behov av legitimitet, detta genom att 
företaget följer lagar och regler, däremot är detta inte tillräckligt när det kommer till samhällets 
behov. Därmed räcker det inte för företag att bara förhålla sig till pragmatisk legitimitet för att 
kunna få legitimitet från alla intressenter. Ett sätt att erhålla legitimitet från olika intressenter är 
genom att förmedla CSR genom olika typer av rapporter (Alakent och Ozer, 2014; Buhmann, 
2006; Lyra, De Souza, Verdinelli och Lana, 2017). Oh, Bae och Kim (2016) redogör vidare att 
CSR engagemang kan användas som ett verktyg för kontroversiella företag för att minska sitt 
stigma. CSR kan ses som ett verktyg eller en strategi för företag att hantera legitimitet gentemot 
olika intressenter. Enligt Buhmann (2006) handlar CSR om att rätta sig efter en känsla av 
skyldighet gentemot olika intressenter. Detta görs genom att företag lämnar CSR-upplysning som 
överensstämmer med intressenters krav på miljömässiga, sociala och etiska aspekter (Buhmann, 
2006). Detta kan uppnås genom att agera reaktivt eller proaktivt mot intressenternas krav. Reaktivt 
handlar om att rätta sig efter de rådande normerna och värderingarna medan proaktiv handlar mer 
om att försöka förändra eller motverka förändringen av normer och värderingar. Proaktivt arbete 
med CSR kan även göras med anledning av att ifall det som är norm och praxis idag blir lag 
imorgon så kommer ändringen inte påverka företaget så mycket för de är redan vana vid det. Det 
skulle även få dem att framstå i bättre dager och som framåttänkande då de kan påvisa att de redan 
gjorde detta innan det blev lag, som är exemplet med hållbarhetsredovisning. Enligt Carroll (2016) 
handlar CSR däremot om att företag ska ta ett ansvar utefter fyra dimensioner eller plan, dessa är 
det ekonomiska, legala, etiska och filantropiska planet. Denna konstruktion av CSR ska enligt 
Carroll (2016) ses som en pyramid där företag med hjälp av alla plan kan erhålla legitimitet. För 
att kunna förstå hur företag erhåller legitimitet så är det av angelägenhet att redogöra hur företag 
formulerar sin CSR  i olika typer av dokument. För att kunna förstå hur företag erhåller legitimitet 
så är det av vikt att förstå begreppet CSR. Detta eftersom, som tidigare nämnt, så är CSR ett 
verktyg för att erhålla legitimitet. Den mest citerade modellen kring CSR är Carroll (1991) pyramid 
av CSR.  

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Corporate Social Responsibility (CSR) beskrivs som ett verktyg för företag att kunna 
marknadsföra sitt arbete gentemot sin omgivning (Clare och Rama odat; Borglund 2009). Medan 
Wulfson (2001) definierar CSR som en förpliktelse som företag har på sig att internt att fatta beslut 
som gynnar, skyddar och förbättrar omgivningen medan företaget kan ta sina egna intressen i 
beaktning. Det handlar således om att företag ska ta ett ansvar för sin påverkan på omgivningen 
och därmed inte låta vinster bekostas på ett oetiskt förhållningssätt. Med andra ord ska företag vara 
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ansvariga för alla aktiviteter som påverkar personer, omgivningen och miljön. Buhman (2006) 
definierar CSR som en form av informell lag, något som går utöver den nedskrivna lagen. Det kan 
till exempel vara att följa rådande normer och värderingar som florerar i miljön där företaget är 
aktivt. Detta är något som står i motsats mot Carroll (2016) som beskriver att CSR bygger på både 
formella och informella lagar. Då normer och värderingar oftast inte är nedskrivna på samma sätt 
som lagar är så kan eventuellt argumentet föras för att CSR kan ses som ett filosofiskt tankesätt, 
något som företagen engagerar sig inom för att det är i enlighet med samhället i stort och för att 
det är den rätta saken att göra. Detta kan tänka sig följa Wulfson (2001) definition av CSR där 
företag alltid ska ta i beaktning hur deras aktiviteter påverkar sin omgivning. Det kan därmed 
tänkas att det filosofiska tankemönstret utgår från ett oegenintresse, då de sätter omgivningen i 
fokus istället för företagets egna vinning på en operationell nivå (Wulfson, 2001). Detta står i 
direkt kontrast mot synen av CSR som ett verktyg (Lyra, Souza, Verdinelli och Lana, 2017). Då 
CSR är ett mångfacetterat begrepp har vi valt att avgränsa oss till Carrolls (2016) definition av 
CSR.  
 
CSR kan eventuellt tänkas ses utifrån två synsätt där den ena baseras på egennytta och den andra 
på oegennytta. Egennytta kan tänkas basers på att företag väljer att engagera sig inom CSR endast 
för gynna sig själva, nämligen för att förbättra sitt rykte. Oegennytta däremot utgår från ett 
perspektiv av att göra rätt för sig utan att förhålla sig till om de vinner något på aktiviteterna eller 
inte, vilket innebär att det kan upplevas som mer genuint medan den egenintresserade ställer 
relationen mellan vinst och uppoffring i sina aktioner. Detta betyder att strategiska val kring CSR 
på en operationell nivå alltid kommer övervägas mot den ekonomiska vinningen. Detta innebär att 
företag som agerar utifrån egenintresse kommer göra rätt för sig endast om det innebär en 
ekonomisk vinning.  Utifrån detta är det viktigt att kunna utröna företagens tankemönster för att 
kunna avgöra om deras CSR utgår från en strategisk eller filosofisk utgångspunkt. På grund av 
detta kommer studien välja att se CSR som ett verktyg då detta går att utläsa ur de års- och 
hållbarhetsredovisningar som studiens empiri baseras på. Detta innebär att studien kommer färgas 
av att företagen kommer ses som egenintresserade och vinstmaximerande. Utifrån det kommer 
studien inte kunna utröna om företag engagerar sig i CSR för att det är rätt sak att göra utan istället 
kommer studien anta att företagen gör allt det de gör utifrån ett egenintresseprespektiv.  
 
Som tidigare nämnt kan CSR användas som ett verktyg för företag att få legitimitet (Alakent och 
Ozer, 2014; Buhmann, 2006; Lyra, De Souza, Verdinelli och Lana, 2017). Med det menas att CSR 
blir ett slags verktyg vilket företag kan förhålla sig till vid olika strategiska beslut. Borglund (2009) 
redogör för att CSR är ett frivilligt åtagande av företag. Detta är något som kritiseras av Lauesen 
(2014) som hävdar att det finns aspekter i CSR som företag måste följa, vilket betyder att det inte 
kan ses som ett frivilligt åtagande. Exempelvis kan Carrolls (2016) legala dimension ses som ett 
måste för företag vilket bekräftar att CSR inte alltid är ett frivilligt åtagande. Utifrån det synsättet 
som ser CSR som ett verktyg så kan det tänkas att CSR används av företag för att skapa en 
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begriplighet eller förståelse hos omgivningen. Detta kan uppnås enligt Oh, Bae och Kim (2016) 
genom att företag marknadsför sin CSR och därmed kan de vinna legitimitet hos sin omgivning.  
 
Kontroversiella företag är som tidigare nämnt stämplade av samhället som något skadligt, vilket 
medfört att de har en generell avsaknad av legitimitet (Hudson, 2008). Detta innebär att företag 
som är stämplade som skadliga har ett större gap att komma över för att kunna erhålla legitimitet 
från sin omgivning. Enligt Grougiou, Dedoulis och Leventis (2015) producerar kontroversiella 
företag fler CSR rapporter än vad icke kontroversiella företag gör, trots detta har de kvar en 
stämpel som skadlig eller icke-önskvärd. Detta kan ses som att kontroversiella företag engagerar 
sig mer i CSR än vad icke-kontroversiella företag gör eller att de är mer benägna att profilera sina 
CSR aktiviteter. Detta bekräftar synen på att kontroversiella företag försöker få omgivningens 
legitimitet genom olika CSR rapporter. Detta kan kopplas till att kontroversiella företag ser CSR 
rapporterna som ett verktyg för att erhålla legitimitet. Dock kan CSR medföra flera negativa 
konsekvenser, exempelvis genom att deras aktieägare blir mer benägna att lämna dem ifall de 
presterar dåligt. Det kan grunda sig i att ägare, kunder och andra intressenter ser det som 
dubbelmoral då kontroversiella företags kärnveksamhet går emot grundprincipen i CSR, det vill 
säga att inte vara skadliga för samhället (Oh, Bae och Kim, 2016). Men andra ord innebär det att 
kontroversiella företag som tillämpar CSR ökar risken för ambivalens hos sina aktieägare, vilket 
kan resultera i större fluktuationer på aktiemarknaden. Detta kan även ses som att kontroversiella 
företag blir mer kritiserade vid uppdagade oegentligheter, exempelvis blir kontroversiella företag 
i större utsträckning anklagade för window-dressing när de tillämpar CSR (Oh, Bae och Kim, 
2016).   
 
Enligt Spiess, Mueller, Lin-Hi (2013) är det viktigare för företag att undvika dålig publicitet än att 
framhäva sina goda gärningar. Det kan exemplifieras som att företag försöker att få legitimitet av 
samhället genom att marknadsföra sin CSR. Detta kan dock vara onödigt då det är enligt Spiess, 
Mueller, Lin-Hi (2013) svårare att reparera ett dåligt rykte än att framhäva ett bra. Utifrån ett CSR 
perspektiv kan det alltså vara viktigare att förhålla sig till lagar än att profilera sina filantropiska 
aktiviteter. Trots detta så producerar kontroversiella företag ändå fler CSR rapporter än vad icke 
kontroversiella företag gör (Grougiou, Dedoulis, Leventis, 2015), vilket kan tolkas som ett försök 
att framhäva sina goda gärningar. Detta kan bero på att kontroversiella företag försöker missleda 
sina intressenter genom att framhäva sina goda gärningar för att skymma det faktum att deras 
kärnverksamhet är stämplat som något dåligt.  Alkante och Ozner (2013) redogör för CSR som ett 
verktyg för att kompensera negativ publicitet. Detta kan jämföras med kontroversiella företags 
försök att dölja sin kärnverksamhet genom att engagera sig med CSR.   
 
Ur ett företagsperspektiv kan det tänkas att CSR bara är en kostnad för företag, vilket i sin tur 
försämrar det finansiella resultatet. Detta är något som forskningen motsäger, där forskningen 
framhäver CSR som ett viktigt konkurrensmedel (Borglund 2009, Oh, Bae och Kim, 2016). CSR 
blir således ett verktyg för företag att kunna nischa sig från marknaden och därmed skapa sig en 
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bättre position på marknaden, det vill säga att företag, med hjälp av CSR, kan förbättra eller 
bibehålla sin image hos sina intressenter (Borglund 2009; Oh, Bae och Kim, 2016; Yates, 
Hollensbe 2017; Austin, Gaither, 2017). Oh, Bae och Kim (2016) diskuterar vidare att företag som 
arbetar med CSR ökar sin förmåga att generera vinster till företaget. Det kan således vara av vikt 
för företag att anamma ett CSR-tänk vid utformning av deras handlingsplaner, detta då CSR har 
visat sig ha positiva effekter på image och på företagens förmåga att generera vinst. Oh, Bae och 
Kim (2016) redogör för fler fördelar som företag i allmänhet kan ta vinning av vid ett arbete med 
CSR. Fördelar som att det underlättar företagens förmåga att erhålla viktiga resurser, ökad förmåga 
att attrahera och behålla kompetent personal samt så ökar förmågan att vinna eller bibehålla 
legitimitet hos omgivningen (Oh, Bae och Kim, 2016; Carroll, 2016). Det kan således ses som att 
fördelarna övervinner nackdelarna, vilket betyder att trots repressalier från ägarna så är det ändå 
attraktivt för kontroversiella företag att engagera sig i CSR.  

2.4 Carolls pyramid 
Som tidigare nämnt består Carrolls pyramid av fyra olika dimensioner eller plan, dessa är det 
ekonomiska, legala, etiska samt det filantropiska planet. Carroll (2016) definierar CSR som 
omgivningens uppfattning av företagets arbete utefter dessa fyra dimensionerna under en given 
tidpunkt. Varje dimension agerar således som en riktlinje för företag att kunna förstå och anpassa 
sin verksamhet utefter samhällets förväntningar eller önskningar på företaget (Carroll, 1991; 
Carroll, 2016). Genom att företagets verksamhet överensstämmer med intressenternas normer och 
värderingar kan företag erhålla legitimitet (Suchman, 1995). Carroll (1991) menar på att företag 
som tillämpar sin verksamhet så att det uppfyller alla plan i pyramiden kan erhålla legitimitet 
gentemot sina intressenter. Huybrechts och Nicholls (2013) anser att olika intressenter söker olika 
typer av legitimitet. Detta kan förklaras som att Carrolls olika plan svarar olika på olika 
intressenter. Carroll (2016) redogör vidare för att alla plan i pyramiden inte är lika viktiga, detta 
kan illustreras som att modellen är formad som en pyramid. Med detta menas att ju längre ner i 
pyramiden man kommer desto viktigare blir det för företaget att uppfylla det planet. Den 
ekonomiska och den legala dimensionen är alltså viktigare än den etiska och filantropiska då de 
täcker mer basala krav. Men ett CSR som på ett lyckat sätt täcker samtliga plan av pyramiden har 
enligt Carroll (2016) lyckats uppfylla ett helhetsarbete med sitt CSR. Utifrån Carroll (2016) kan 
pyramiden ses som ett verktyg för företag att arbeta med CSR. Det handlar därmed om att företag 
med hjälp av pyramidens olika dimensioner lättare kan visualisera sin CSR för att på så sätt erhålla 
legitimitet. Då det handlar om att se CSR som ett verktyg antas det att företag agerar i ett 
vinstmaximerande och egenintrestreserande syfte. Däremot kan CSR även ses utifrån ett filosofiskt 
tankesätt, vilket gör att företag kan agera utifrån oegennytta. Följande kommer en grundlig 
redogörelse på hur de olika planen ter sig i Carrolls (2016) modell av CSR samt hur legitimitet kan 
utformas utefter dessa plan.   
 



 
 

 16 

 
 

    (Figur 1: Caroll (2016) pyramid; hämtad 5/10-17 ) 

 

2.4.1 Den ekonomiska dimensionen  
Längst ner i pyramiden ligger den ekonomiska dimensionen och bygger på att företag ska vara 
lönsamma och generera avkastning till sina ägare. Det handlar om att företag ska tillgodose sina 
ägare med vinster samtidigt som vinsterna inte ska vara på bekostnad av ett gott etiskt handlande. 
Carroll (2016) benämner detta som att företag ska göra acceptabla vinster. Den ekonomiska 
dimensionen ska ses som ett grundläggande villkor eller krav företag har på sig gentemot sina 
intressenter. Utan att uppfylla detta krav kommer företag inte kunna fortsätta verka på marknaden 
och därmed kommer de resterande dimensionerna i pyramiden inte vara av betydelse (Carroll 
1991; Carroll 2016). Den ekonomiska dimensionen utgår från att samhället förväntar sig att företag 
fortlöper med sin verksamhet och det enda sättet detta är möjligt är genom att företag är effektiva 
och lönsamma. Detta kan förklaras som att företag erbjuder produkter och tjänster till samhället 
och i gengäld får de ta ut vinster. Således kan det tolkas som att företag erhåller legitimitet av 
samhället att få verka på marknaden. Av denna anledning kan det tyckas att alla företag som agerar 
på en marknad har legitimitet av samhället, däremot stämmer inte detta då kontroversiella företag 
har en generell avsaknad av legitimitet och trots detta verkar de på en marknad (Hudson, 2008). 
Detta kan förklaras av att olika intressenter söker olika typer av legitimitet (Huybrechts och 
Nicholls, 2013). Friedman (1970) förklarar att företag verkar på en marknad för att generera vinster 
till sina ägare och detta uppnås genom en kombination av vinstmaximering samtidigt som företag 
följer de rådande lagkraven. Detta kan därmed ses som att företag endast har två intressenter att 
förhålla sig till, dessa är ägarna och myndigheter. Det handlar därmed om att få legitimitet av dessa 
två intressenter för att få verka på en marknad.  Detta synsätt är något som Carroll (1991) 
instämmer med, emellertid utvecklar han synen på intressenter. Carroll (1991) förklarar att det inte 
räcker med att bara erhålla legitimitet från ägare och myndigheter utan att företag måste även ta 
hänsyn till flera olika intressenter för att kunna få legitimitet på en marknad. Utifrån detta 
perspektiv räcker det inte för kontroversiella företag att få legitimitet från sina ägare och 
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myndigheter utan att de måste även ta hänsyn till andra dimensioner i pyramiden, detta för att 
kunna motverka sin stigmatisering i samhället. Då CSR kan ses som ett verktyg som tillämpas ur 
ett egennyttaperspektiv samt ett oegennyttaperspektiv så kan eventuellt argumentet föras för att 
även ekonomisk CSR kan ses ur båda dessa synsätt. Däremot handlar den ekonomiska 
dimensionen om att tillgodose ägares behov av lönsamhet, vilket medför att detta plan kommer 
ses utifrån ett egenintresseperspektiv. Oh, Bae och Kim (2016) redogör för att kontroversiella 
företag får legitimitet från sina ägare genom att de i genomsnitt presterar bättre än icke-
kontroversiella företag. Det kan således uttryckas i olika typer av finansiella mått, såsom utdelning, 
avkastning etc.  
 
Exempel på hur den ekonomiska dimensionen kan ta sig uttryck i CSR: 
❏ Utdelning  
❏ Risker och möjligheter i verksamheten  
❏ Vinster  
❏ Skulder  
❏ Produktion och produkter  
❏ Framtida prognoser 
❏ Räntabilitet  

2.4.2 Den legala dimensionen   
Nästa steg i pyramiden är den legala dimensionen, vilket bygger på att företag ska följa de lagar 
och förordningar som myndigheter ställer på företaget. Denna dimension ska ses som ett grundkrav 
som samhället ställer på företaget. Utan att uppfylla denna dimensions krav kommer företag inte 
kunna få tillåtelse av myndigheter och/eller staten, och därmed samhället, att verka på en marknad 
(Carroll, 1991). Precis som det ekonomiska planet så är den legala dimensionen ett grundkrav för 
företag att få verka på en marknad, däremot kan detta plan skilja sig något i pyramiden beroende 
på vilket land företag befinner sig i. Detta uppkommer genom att lagar och regler skiljer sig mellan 
länder, vilket har medfört att globala företag har kunnat förflyttat sig till länder med färre lagar för 
att undkomma tuffare åtgärder från myndigheter. Carroll (1991) definierar den legala dimensionen 
som det sociala kontraktet mellan samhället och företag, där företag förväntas följa lagar och regler 
i deras strävan om ekonomiska mål. Enligt Carroll (1991) handlar den legala dimensionen om en 
kodifierad etik, det vill säga att lagar och regler återspeglar samhällets uppfattning vad som är 
rättvist och rätt. Det är således etik som ligger som grund för lagar och regler där samhälles syn på 
vad som är rätt och riktigt utgör lagar och regler vilket företag måste förhålla sig till. Lauesen 
(2014) redogör för att det är staten eller myndigheter som är de främsta makterna som avgör vad 
som är moraliskt rätt och riktigt. Vidare förklarar hon att företag endast behöver förhålla sig till 
lagar och regler angivna av staten för att på så sätt kunna agera moraliskt rätt och riktigt mot sina 
intressenter. Detta kan anses gå i linje med Friedmans (1970) syn på att företag endast behöver 
förhålla sig till de krav angivna av ägarna och myndigheter. Genom att lagar och regler utmynnas 
från vad som samhället anser vara etiskt rätt och riktigt kan kraven som företag har på sig enligt 
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Lauesen (2014) och Friedman (1970) tyckas stämma. Däremot menar Carroll (2016) att det inte 
räcker med att endast följa angivna lagar och regler, utan att företag måste gå utöver de angivna 
kraven för att tillgodose sina intressenters förväntningar av att företag agerar rätt och riktigt. 
Förutom lagar så råder även andra former av bindande avtal, till exempel kollektivavtal för de 
anställda eller olika förordningar. Detta tyder på att lagar inte alltid täcker behovet av ett etiskt 
förhållningssätt. Detta kan forma sig utifrån att företag är tvungna att agera proaktivt mot ett oetiskt 
agerande, det vill säga att företag måste ta ansvar för områden som ligger utanför de legala kraven. 
Utifrån detta är det viktigt att företag förhåller sig till de lagar och regler för att få legitimitet att 
agera på en marknad, däremot räcker det inte att endast uppfylla detta plan för att kunna erhålla 
legitimitet från alla intressenter. Legitimitet kan ta sig i utryck i detta plan genom att företagets 
aktiviteter överensstämmer med myndighetens legala krav.  
 
Den legala dimensionen i CSR kan tolkas utifrån egen och oegennytta. Detta kan ses genom att 
företag följer angivna lagar för att det är ett krav från myndigheter eller för att det är den rätta 
saken att göra. I enlighet med den ekonomiska dimensionen så är det ett krav av myndigheterna 
att följa de angivna lagarna vilket gör att det kan ses som egennytta. Även om företagets avsikter 
är goda så kvarstår det faktum att det handlar om krav, vilket betyder att det handlar om egennytta. 
Kontroversiella företag kritiseras ofta av samhället för att deras aktiviteter är skadliga för 
omgivningen, detta är något Oh, Bae och Kim (2016) förklarar som att företagen har en avsaknad 
av legitimitet eller som att de har stämplats av samhället som dåliga. För att undvika stigma menar 
Spiess, Mueller och Lin-hi (2017) att det är viktigt att undvika dålig publicitet. Detta gör företag 
genom att förhålla sig till de lagar och regler myndigheter ställer på företaget. Utgångspunkten 
från detta är att det är svårare att reparera ett dåligt rykte än att framhäva ett bra. Således är det 
speciellt viktigt för kontroversiella företag att skydda sitt rykte då de redan har ett dåligt anseende 
hos samhället.  
 
Exempel hur den legala dimensionen kan ta sig uttryck i CSR:  
❏ Reglering vilket verksamheten rättar sig efter, till exempel arbetstidslagen   
❏ Korruption, till exempel förskingring  
❏ Mutbrott, givande och tagande av mutor  

2.4.3 Den etiska dimensionen 
Hermerén och Holte (2017) beskriver etik som studiet av moraliska fenomen och föreställningar. 
Etik och moral är starkt kopplade till varandra men skillnaden mellan de två är att moral handlar 
mer om människans praktiska handlande medans etiken avser vår reflektion och tänkande kring 
vårt handlande (Hermerén och Holte, 2017). Etik förekommer i Carrolls pyramid och enligt honom 
så bygger det på att företag ska göra rätt för sig. Det handlar om att företag inte bara ska följa lagar 
och regler utan att även uppfylla de sociala reglerna som går utöver de legala kraven. Den etiska 
dimensionen, precis som den legala, utgår från att företag ska agera etiskt, däremot skiljer sig det 
från det legala planet genom att dessa krav inte är lagstadgade. Detta gör att det inte finns några 
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formella lagar som tvingar företag att förhålla sig till dessa krav. Således kan detta plan ses som 
ett frivilligt åtagande av företag, däremot förväntas det av samhället att företag förhåller sig till ett 
etiskt förhållningssätt (Carroll, 1991).  
 
Lains och Richardson (2013) definierar legitimitet när ett företags värderingar överensstämmer 
med samhällets normer och värderingar under en given tidpunkt. Det betyder att företag som inte 
förhåller sig till samhällets värderingar och normer ökar risken att tappa eller förlora sin legitimitet. 
Friedman (1970) anser att det enda ansvaret ett företag har är att maximera sina vinster och att 
göra detta genom att agera inom lagens ramar samt den etiska standarden som råder i samhället i 
fråga. Samtidigt påstår Friedman att företag inte har något socialt ansvar, att det enda ansvaret de 
har är gentemot sina ägare. Att påstå att ett företag bör förhålla sig till den etiska standarden som 
råder samtidigt som han säger att socialt ansvar är inget företag bör engagera sig inom är något 
som går emot Carroll (2016) syn på den etiska dimensionen. Enligt Carroll (2016) ingår socialt 
ansvar i den etiska dimensionen och kan exemplifieras genom att bedriva sin verksamhet på ett 
rättvist sätt samt förhindra att olika etiska standarder rubbas endast för att nå ett visst finansiellt 
mål. Detta kan tänkas utgå ifrån att företag agerar i ett självuppoffrande syfte, det vill säga att 
företag engagerar sig i olika aktiviteter för att det är den rätta saken att göra snarare än för att 
endast förbättra sitt ansikte utåt. Däremot kan det även finnas en dimension av egennytta i denna 
dimension, detta framkommer då företag ställer sina etiska aktiviteter i relation till deras 
ekonomiska vinning. Därmed kommer företag inte genomföra aktioner om det inte, i det långa 
loppet, resulterar i en ekonomisk vinning för dem. Med detta kommer företagets avsikt vid 
aktiviteter bestämma vilket perspektiv de har, det vill säga om det är i självuppoffrande syfte eller 
om det baseras på egennytta. Genom att företagets värderingar och normer överensstämmer med 
samhällets kan företag få legitimitet. Det handlar om att företag arbetar proaktivt med normer och 
värderingar för att minimera risken att det uppstår en skillnad mellan företagets agerande och de 
rådande normerna. Men det handlar även om att arbeta reaktivt, det vill säga att följa de redan 
rådande normerna och värderingar. Ett exempel kan vara att tobaksföretag arbetar proaktivt med 
att lansera alternativa tobaksfria produkter till exempel e-cigaretter. Detta kan bero på att företagen 
är väl medvetna om att deras produkter är skadliga för samhället så därför försöker de komma med 
alternativa produkter för att hjälpa sina kunder med deras beroende. Detta kan vara exempel på 
aktiviteter som ett kontroversiellt företag bör tänka på för att främja sin moraliska legitimitet 
(Suchman, 1995; Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales, 2013). Detta tydliggör 
kopplingen mellan etisk CSR och moralisk legitimitet. Detta kan dock vara extra svårt för 
kontroversiella företag att applicera då CSR initiativ av olika slag ibland kan verka motsägelsefulla 
för dem, exempelvis att ett tobaksföretag samarbetar i en kampanj mot rökning (Austin och 
Gaither, 2017).  
 
Exempel hur den etiska dimensionen kan ta sig uttryck i CSR:  
❏ Anställda  
❏ Människor som berör företagets närhet eller verksamhet 
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❏ Miljö  
❏ Jämställdhet 
❏ Frivilliga åtaganden av sociala, miljömässiga och etiska regler/förordningar/stadgan/ 

författningar/bestämmelser/påbud/överenskommelser 

2.4.4 Den filantropiska dimensionen 
Sista planet i pyramiden är det filantropiska planet vilket innebär att företaget ska vara goda 
medborgare och ge tillbaka till samhället; detta är ett av de mest synliga sätt ett företag kan arbeta 
för att förbättra samhället de opererar i. Den filantropiska dimensionen innefattar alla former av 
gåvor som företaget gör, antingen direkt via monetära donationer eller mer indirekt via 
sponsringar; filantropi kan även innefatta andra former av donationer exempelvis volontärarbete 
(Carroll, 2016; Wulfson 2001). Wulfson (2001) redogör för att den filantropiska dimensionen ofta 
kritiseras då pengarna som doneras tillhör företaget och kan tyckas antingen borde återinvesteras 
eller ges som utdelning till ägarna. Även Friedman (1970), en stark kritiker av CSR, anser att 
eftersom företagsledningen agerar som agenter för ägarna så är det gentemot ägarna ledningen har 
sitt enda ansvar, inte gentemot samhället; socialt ansvar är något som företagsledningen får 
engagera sig inom som privatpersoner, och utanför företagets verksamhet. Förutom detta så kan 
man även ställa sig frågan varför företag väljer att engagera sig inom filantropi, ifall det verkligen 
är utav ren välvilja eller om det existerar någon baktanke. Likt den etiska dimensionen kan även 
handlingarna som sker inom den filantropiska dimensionen baseras på antingen egennytta eller 
oegennytta. Wulfson (2001) noterar att företag kan donera pengar för att på så sätt kunna hålla ner 
skatten de betalar och även förbättra deras image, detta kan ses som så kallad window dressing 
eftersom de bara donerar för att det främjar dem själva. Detsamma gäller universitet och skolor, 
donerar företag pengar till dem för att det främjar samhället eller för att studenterna där kommer 
bli framtidens arbetskraft och då är det bra ifall studenterna tar examen med en positiv syn på 
företaget i fråga? (Wulfson, 2001) Enligt Carroll (2016) så är den primära anledningen till varför 
företag engagerar sig inom filantropi för att det förbättrar deras rykte och image. Men då samhället 
inte kräver eller förväntar sig detta i lika stor utsträckning så stämplas inte företaget som något 
dåligt om de inte väljer att donera, eller om de väljer att göra det men att anledningen till varför 
dem gör det helt baseras på egennytta.  
 
Som tidigare nämnt så förbättrar filantropisk CSR företagets image och rykte, vilket i sig kan 
förbättra företagets lönsamhet (Okoye, 2009). Detta kan innebära att Friedman (1970) har fel när 
han påstår att ett företags enda ansvar är att maximera sina vinster genom att agera inom lagens 
ramar; och att filantropi endast är slöseri med pengar. Eftersom filantropisk CSR förbättrar 
företagens image, och image kan leda till att företaget erhåller legitimitet så kan de förbättra sin 
lönsamhet. Det är alltså värt för företag att engagera sig inom filantropi. Detta innebär således att 
Friedmans (1970) påstående om att företag inte kan ha ansvar, att endast människor har ansvar är 
fel. För när företag tar ansvar så ökar lönsamheten, vilket är exakt vad Friedman anser ett företag 
endast bör sysselsätta sig med. Att arbeta med att förbättra sitt rykte skapar även legitimitet för 
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företaget i fråga (Suchman, 1995), vilket tidigare har beskrivits som väsentligt för företag att 
besitta för att kunna bedriva sin verksamhet. Då det är viktigt för företag att besitta legitimitet och 
kontroversiella företag generellt sett har en avsaknad av legitimitet (Hudson, 2008) så blir det 
således extra viktigt för dessa företag att få legitimitet. Filantropisk CSR kan därmed fungera som 
ett verktyg för kontroversiella företag i strävan efter legitimitet. Det är även värt att notera att 
synen på filantropi kan variera beroende på var någonstans i världen företaget befinner sig. Till 
exempel är företagsgivande subventionerad i USA genom skattereduktioner men i Sverige så råder 
det inte några sådana skattereduktioner. Det kan således vara fördelaktigt för företag i USA att 
donera pengar till välgörenhet då det medför skattereduktioner och därmed ett förbättrat finansiellt 
resultat (Wulfson, 2001).  
 
Exempel på hur den filantropiska dimensionen kan ta sig uttryck inom CSR 
❏ Donantioner 
❏ Volontärarbete 

2.5 Legitimitetstyper 
Nedan följer en redovisning av de tre olika typerna av legitimitet, vilka är pragmatisk, moralisk 
och kognitiv legitimitet. Styckena inleds med en beskrivning av den typen av legitimitet och 
utmynnar i en koppling mellan den typen och de olika CSR dimensionerna. Detta kommer även att 
göras med kontroversiella företag i beaktning.  

2.5.1 Pragmatisk legitimitet 
Suchman (1995) beskriver pragmatisk legitimitet som en form av bytesvara, något som företaget 
får av deras närmaste intressenter i utbyte mot att leverera produkter och tjänster. Förutom att 
endast inkludera företagets närmaste intressenter, till exempel kunder och leverantörer, så 
inkluderar det även ägarna och myndigheter av olika slag som på något sätt har en påverkan på 
företagets verksamhet (Suchman, 1995). Pragmatisk legitimitet kan alltså beskrivas att så länge 
man får ut något bra utav något, exempelvis en affärstransaktion, så är det legitimt (Dart, 2004). 
Den ekonomiska aspekten av CSR är den första i pyramiden då den ses som ett minimum som 
företaget måste uppfylla, den handlar om att bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt 
och generera vinster till sina ägare. Om ett företag gör detta kan deras ägare och kunder tillskriva 
företaget i fråga legitimitet. Men den pragmatiska legitimiteten kommer inte endast från ägarna 
och kunderna, myndigheter tillskriver också företag pragmatisk legitimitet (Suchman, 1995). Att 
göra detta faller inte under kategorin ekonomiskt CSR arbete utan snarare under den legala 
aspekten av CSR arbete. Likt den ekonomiska aspekten så är den legala också något som företaget 
förväntas uppfylla för att få bedriva sin verksamhet. Den legala aspekten uppfylls om företaget 
följer samtliga lagar och regelverk relaterade till deras verksamhet och om de samarbetar väl med 
myndigheten i fråga (Carroll, 2016). Då den pragmatiska legitimiteten existerar inom de 
ekonomiska och legala dimensionerna av CSR så kan eventuellt ett argument föras att etisk CSR 
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också bör inkluderas. Detta eftersom etiskt CSR går bland annat ut på att bedriva sin verksamhet 
på ett rättvist sätt samt följa samtliga lagar och regler och just den delen angående lagar och regler 
är i högsta grad relevant för den legala aspekten av CSR. Då följa lagar och regler borde ingå i 
både etisk och legal CSR har studien inte valt att inkludera etiskt CSR under denna form av 
legitimitet. Detta kan besvaras genom att pragmatisk legitimitet inte söker efter något mer från 
företaget förutom ett mandat att verka, ett godkännande som tillåter dem att bedriva sin verksamhet 
(Suchman, 1995; Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales, 2013). Detta är förenligt med 
ekonomisk och legal CSR, den etiska aspekten av CSR går däremot utöver det som är lagstadgat, 
men som ofta dock förväntas av företaget, och faller därför utanför ramen för pragmatisk 
legitimitet. Trots att den ekonomiska och legala dimensionen av CSR skiljer sig åt när det kommer 
till vilka de fokuserar mest på, den ekonomiska på ägare och den legala mot staten, så genererar 
det samma form av legitimitet; nämligen pragmatisk legitimitet. Den pragmatiska legitimiteten 
bygger således på att få ett godkännande av sina närmaste intressenter, det kan vara i form av att 
få en tillåtelse av myndigheter bedriva sin verksamhet eller genom att få ett godkännande av sina 
ägare att fortlöpa sin verksamhet. Kan det då finnas några tänkbara skillnader i att erhålla 
pragmatisk legitimitet om man bedriver ett kontroversiellt företag eller ett icke-kontroversiellt 
företag? Då pragmatisk legitimitet bygger på att erhålla ett godkännande eller ett erkännande att 
få tillåtelse att bedriva sin verksamhet på en marknad kan det inte råda några större skillnader. 
Detta då den pragmatiska legitimiteten kan ses som ett grundkrav som alla företag måste uppfylla, 
oavsett om de är kontroversiella eller inte.  
 
Ett annat tecken på att företag eftersträvar mer pragmatisk legitimitet är, enligt Huybrechts och 
Nicholls (2013), via samarbeten av olika slag med andra organisationer och/eller företag. 
Anledningen till varför företag gör detta är för att de hoppas på att legitimiteten som deras 
samarbetspartner besitter ska smitta av sig på dem, att företagets rykte och anseende ska förbättras 
via detta samarbete. Samarbetet kan manifesteras på olika sätt, till exempel genom att ett 
industriföretag anammar en miljöorganisations riktlinjer om klimatkompensering eller något som 
inte kräver lika stor ansträngning; att sponsra ett visst event eller projekt. Hur samarbetet än må te 
sig i verkligheten så ses dessa samarbeten som något positivt av både konsumenter och 
myndigheter, vilket är bra för företagets pragmatiska legitimitet. Detta kan förklara varför vissa 
organisationer som inte besitter särskilt mycket resurser i form av råvaror eller produkter, till 
exempel miljöorganisationer, har kunnat dominera när det kommer till att ingå i samarbeten med 
resursrika företag. För alla företag vill kunna associeras med dem för att det förbättrar deras rykte 
(Huybrechts och Nicholls, 2013).  
 
Den pragmatiska legitimiteten utgår från ett slags berättigande att få ett mandat på en marknad, 
detta får de genom att uppfylla det ekonomiska och legala planet i Carrolls pyramid. Carroll (1991) 
redogör för att den legala dimensionen handlar om en kodifierad etik, det vill säga att lagar och 
regler återspeglar samhällets uppfattning vad som är rättvist och rätt. Det kan således tänkas att 
den pragmatiska legitimiteten eftersträvar ett moraliskt rättfärdigande av samhället, däremot kan 
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detta antas då denna form av legitimitet handlar om att få ett slags tillstånd. Med andra ord handlar 
det inte om att företag eftersträvar att göra moraliskt rätt för sig utan endast att få tillåtelse av de 
närmaste intressenterna, myndigheter och ägare, att få verka på en marknad. Men detta i åtanke 
kan det bli problematiskt att urskilja mellan pragmatisk och moralisk legitimitet då båda utgår från 
samma grundpelare, det vill säga etik. Enligt Suchman (1995) så vilar pragmatisk legitimitet på ett 
egenintresse medans det moraliska handlar om oegennytta. Díez Martín, Prado-Roman och 
Blanco-Gonzales, 2013) förklarar moralisk legitimitet som att företagen inte utvärderar ifall en 
viss händelse, ur ett egenintresse perspektiv, gynnar företaget utan snarare ifall det kan ses som 
den rätta saken att göra. Med detta sagt kan det tänkas att följa lagar kan ses som ett egenintresse 
då det är ett existensberättigande för företag, detta förhållande råder nödvändigtvis inte i den 
moraliska aspekten där ett moraliskt agerande förväntas men inte krävs att följas. Detta kan följa 
den egennytta som figurerar i den ekonomiska och legala dimensionen, vilket säger att företag 
arbetar med ekonomisk och legal CSR för att det är ett krav. Pragmatisk legitimitet har bevisats ha 
ett samband med bättre finansiell prestation, bättre tillgång till resurser och råvaror och mer 
framgång för företaget i fråga (Díez Martín, Prado-Roman & Blanco-Gonzales 2013). Detta 
bevisar att denna form av legitimitet inte endast fungerar som någon form av fasad eller PR stunt 
utan att det har riktiga konkreta fördelar.  

2.5.2 Moralisk legitimitet  
Moralisk legitimitet, till skillnad från pragmatisk legitimitet, baseras inte på företagens 
egenintresse. Då pragmatisk legitimitet kan ses som en bytesvara, något som ägarna, kunder och 
myndigheter tillskriver företaget om de genererar vinst och följer samtliga lagar så är moralisk 
legitimitet lite djupare. Förutom att endast tänka om en viss transaktion eller affär kommer gynna 
företaget så tänker de också ifall detta är den rätta saken att göra (Suchman, 1995). Med detta 
menas ifall aktiviteten i fråga kommer gynna samhället eller inte, och det som avgör detta är det 
rådande normerna och värderingarna som är närvarande i den miljö företaget agerar inom. Om en 
viss affär skulle gynna företaget rent ekonomiskt men den skulle gå emot normerna i samhället så 
kommer de inte tillskrivas moralisk legitimitet om de skulle välja att fullfölja denna affär. Om de 
däremot väljer att inte göra det, trots att det skulle innebära en större ekonomisk vinst för företaget, 
så skulle de tillskrivas moralisk legitimitet av samhället. Att eftersträva moralisk legitimitet kan 
manifesteras på olika sätt, till exempel genom att bedriva sin verksamhet på ett objektivt och 
rättvist sätt samt, följa samtliga lagar och regler och se till att inga etiska standarder rubbas endast 
för att nå ett finansiellt mål (Carroll, 2016; Suchman, 1995). Huybrechts och Nicholls (2013) 
redogör för att det kan finnas en problematik att försöka efterleva alla intressenters behov av 
moralisk legitimitet. Detta grundar sig utifrån att olika intressenter söker olika typer av legitimitet. 
Exempelvis kan ett kontroversiellt företag tillgodose sina kunders behov av moralisk legitimitet, 
emellertid räcker inte detta för samhället. Som tidigare nämnt definieras legitimitet som när 
företagets normer och värderingar överensstämmer med samhällets (Díez Martín, Prado-Roman 
och Blanco-Gonzales, 2013). Utifrån detta synsätt blir det viktigt för kontroversiella företag att 
tolka olika intressenters normer och värderingar för att sedan kunna tillskrivas moralisk legitimitet. 
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Då kontroversiella företags kärnverksamhet döms av samhället som skadlig så betyder det att 
moralisk legitimitet kan vara svårare för dem att få. Detta eftersom deras kärnverksamhet går emot 
det som samhället anser vara bra; vilket i sig är det som moralisk legitimitet baseras på. När det 
kommer till de normer och värderingar som genomsyrar hela miljön företaget agerar i så kan det 
tänkas att samhället är en av de största aktörerna när det kommer till att bestämma om något 
överensstämmer med de rådande normerna och värderingarna eller inte. Att arbeta utefter att få 
moralisk legitimitet kan falla in under kategorin etiskt CSR men det innebär inte per automatik att 
etisk CSR är det enda sättet att få moralisk legitimitet. Även legal CSR faller in under denna 
kategori då göra det som är rätt är ett av kraven för att få moralisk legitimitet (Suchman, 1995). 
Att göra det som är rätt innefattar onekligen även att följa samtliga lagar och regler och även att 
bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med sina ägares bästa i åtanke. Detta innebär att den 
legala aspekten av CSR också är något som är viktigt att följa när ett företag vill få moralisk 
legitimitet.   
 
Det kan alltså innefatta att företag ska förhålla sig till lagar och regler, däremot förväntar sig 
samhället att företag går utöver detta. Detta kan förklaras i att företag tillskrivs moralisk legitimitet 
när deras verksamhet överensstämmer med samhällets normer och värderingar (Suchman, 1995). 
Då den legala dimensionen i CSR är ett grundkrav, det vill säga samhället kräver det av företagen, 
kan detta inte ses som att företag får moralisk legitimitet om de följer lagar och regler. Exempelvis 
erhåller inte företag moralisk legitimitet då de inte säljer alkohol till minderåriga, däremot måste 
den legala delen vara uppfylld för att företag ska kunna tillskrivas moralisk legitimitet. Detta då 
den legala dimensionen av CSR bygger på kodifierade normer och värderingar. För att företagen i 
fråga ska kunna tillskrivas moralisk legitimitet måste de alltså gå utöver det som krävs utav dem 
och också göra det som samhället förväntar sig av dem, inte bara kräver av dem. Med detta menas 
att företag kan tillskrivas moralisk legitimitet i den etiska dimensionen, endast om företagen 
uppfyller den legala dimensionen av CSR. Ett annat sätt företag kan få moralisk legitimitet är 
genom den filantropiska dimensionen, exempelvis genom volontärarbete. Detta då Carroll (2016) 
säger att filantropisk CSR går ut på att ge tillbaka och att vara en god företagsmedborgare samt att 
Suchman (1995) säger att moralisk legitimitet går ut på att göra det som anses rätt, det som även 
är bra för hela samhället.  
 
Med hjälp av den moraliska legitimiteten kan en situation utvärderas på ett bredare sätt än den 
pragmatiska legitimiteten kan göra (Suchman, 1995). Likt etisk och filantropisk CSR så kan 
strävan efter moralisk legitimitet antingen baseras på egennytta eller oegennytta. Egennytta kan 
innebära att företaget endast väljer att sträva efter moralisk legitimitet för att det förbättrar deras 
image, medans oegennyttan kan grundas i ett självuppoffrande syfte. Moralisk legitimitet 
korrelerar inte med bättre finansiell prestation, vilket inte är särskilt udda då den inte tar de 
finansiella aspekterna i lika stor beaktning som den pragmatiska. Enligt Díez Martín, Prado-
Roman och Blanco-Gonzales (2013) så råder det en positiv korrelation mellan moralisk legitimitet 
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och bättre tillgång till resurser och råvaror, vilket eventuellt kan förklaras av den bättre bilden som 
omgivningen har av dem. 

2.5.3 Kognitiv legitimitet 
Kognitiv legitimitet skiljer sig från pragmatisk och moralisk legitimitet i den aspekten att den inte 
baseras på egenintresse eller utvärdering i lika stor grad. Den bygger på att företaget eller 
organisationen ska tas för givet av omgivningen. Det handlar således om individens underliggande 
tankemönster där människor kategoriserar olika saker utefter om de är bra eller dåliga. Den 
teoretiska utgångspunkten här är att världen är en kaotisk plats där individer blir utsatta för en 
mängd av sinnesintryck och information. När ett företag och deras verksamhet har bäddats in i 
samhället som en självklarhet, något det inte råder några tvivel om alls så har det företaget 
tillskrivits kognitiv legitimitet (Colleoni, 2013). Tack vare detta tankesätt där deras intressenter 
och samhället tar dem för givet som antingen något bra eller nödvändigt så får de legitimitet 
(Suchman, 1995). Det kognitiva tankemönstret bygger således på att underlätta individens 
tankeprocesser genom att kategorisera olika händelser eller information. Inom psykologin kan det 
handla om att individer godtar andras erfarenheter av världen för att skapa eller bekräfta sin egna 
uppfattning om världen. Det finns två typer av kognitivt tankemönster, den första är begripligheten 
och den andra handlar om hur individer tar vissa saker för givet (Suchman, 1995). Begripligheten 
bygger på hur väl individen kan förstå en organisation eller företag. Det kan exempelvis handla 
om att individen förstår sig på varför myndigheten tillhandahåller polisen. Begripligheten som ett 
tankemönster kan vara speciellt svårt för kontroversiella företag att erhålla då det inte alltid 
framkommer så väl varför de behövs på en marknad. Det kan exempelvis handla om varför behöver 
vår omgivning cigaretter då det inte bidrar med någon samhällsnytta. Austin och Gaither (2017) 
redogör för att företag kan förbättra sin image genom att arbeta med ett gediget CSR. Genom att 
redogöra för sin CSR kan kontroversiella företag minska sin stigmatisering av omgivningen, vilket 
betyder i sitt led att företag som arbetar mer frekvent med denna typ av legitimitet eftersträvar en 
större förståelse och kan därmed minska sin stigmatisering. Denna typ av legitimitet som tar sin 
grund i att skapa begriplighet hos omgivningen har inte, enligt Díez Martín, Prado-Roman och 
Blanco-Gonzales (2013), några direkt fördelar. Att erhålla kognitiv legitimitet har således inte 
några positiva aspekter som ökad lönsamhet eller större tillgång till råvaror. Genom att arbeta med 
filantropi eller etiska dimensioner i CSR kan företag öka sin begriplighet på marknaden. Detta 
genom att de jobbar med att försöka stärka sin image gentemot sin omgivning. Imagestärkande 
strategier har tidigare kritiserats som window-dressing, detta då de kan tolkas som att företag 
försöker dölja negativa attribut med sin verksamhet (Oh, Bae och Kim, 2016). 
 
Nästa aspekt av kognitiv legitimitet är det som kan tas för givet. Ett exempel på detta är 
brandkåren, detta då om det brinner så förväntas det av brandkåren att de kommer att släcka 
branden.  Deras verksamhet ifrågasätts inte på i lika stor utsträckning, det anses som en självklarhet 
att de är nödvändiga och de tas för givet (Suchman, 1995). Detta kan kopplas till den sista aspekten 
av CSR vilket är filantropisk CSR, detta då filantropiskt CSR, enligt Carroll (2016), numera är 
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något som samhället och omvärlden förväntar sig av företag. Filantropisk CSR omfattar all form 
av givande som ett företag gör som inte har en direkt koppling till deras verksamhet. Det kan 
handla om att till exempel donera pengar till olika välgörenhetsorganisationer eller bidra med 
personal som volontärarbetare för en viss aktivitet (Carroll, 2016). Genom att kontroversiella 
företag engagerar sig i filantropi kan de förbättra sin image, vilket i sin tur kan innebära att 
intressenter får ett större medvetande om företaget och därmed ökar begripligheten för företaget. 
Det handlar då om att företag erhåller legitimitet genom att deras begriplighet ökar i samhället. 
Således kan det tänkas att företag kan öka den kognitiva legitimiteten genom olika imagestärkande 
aktiviteter, där bland annat filantropi ingår. Det som skiljer filantropisk CSR från etisk CSR är ifall 
det existerar en koppling till verksamheten eller inte, om företaget i fråga engagerar sig inom en 
aktivitet som inte har någon koppling alls till deras kärnverksamhet så faller det under kategorin 
filantropisk CSR, annars är det etisk CSR. I samhörighet med den pragmatiska och moraliska 
legitimiteten så kan CSR aktiviteter ses som egennytta och oegennytta. Det kan dock tänkas att 
företag endast agerar i egennyttaperspektiv när det kommer till kognitiv legitimitet då denna 
legitimitetstyp grundar sig i att skapa en förståelse eller begriplighet hos omgivningen.  
Företagsgivande är något som kan, för kontroversiella företag, skapa ambivalens hos aktieägarna 
ifall den delen av CSR verksamheten inte har någon naturlig koppling till företaget (Oh, Bae och 
Kim, 2016). Genom att redogöra aktiviteter om sitt CSR som avviker från kärnverksamheten ökar 
risken för att aktieägarna lämnar företaget ifall de presterar dåligt. Utifrån denna syn kan det tyckas 
som att arbeta med externa aktiviteter inom CSR gör mer skada än nytta, ändå engagerar sig 
kontroversiella företag med externa CSR aktiviteter (Oh, Bae och Kim, 2016). Detta kan tänka sig 
bero på att omgivningen förväntar sig att företag ska engagera sig i filantropiska aktiviteter 
(Carroll, 2016).   

2.6 Legitimitetsstrategier  
Suchman (1995) redogör för att det finns tre strategier för företag att få eller bibehålla legitimitet, 
dessa är konformera, manipulera och avgränsa sig till en viss domän. Konformerande strategier 
bygger på att företag visar att de följer samhällets normer och värderingar (Suchman, 1995). Det 
kan exempelvis ta sig uttryck i att kontroversiella företag påvisar att de håller sig inom ramen för 
lagar och regler. Denna strategi kan vara extra viktigt för kontroversiella företag då deras 
verksamhet har stämplats som dåligt och därmed har de en större risk för att bli anklagade för 
window-dressing (Oh, Bae och Kim, 2016). Genom att företaget redogör för att de följer de 
angivna lagar och regler kan de demonstrera för samhället att de även följer samhällets normer och 
värderingar. Tack vare detta kan företaget således erhålla legitimitet. Enligt Carrington (2014) 
handlar det om att företags verksamhet ska gå i linje med samhällets normer och värderingar. Detta 
följer Suchman (1995) syn av att företag söker legitimitet genom att rätta sig efter samhällets 
normer och värderingar. Det kan utifrån Carroll (2016) återfinnas i samtliga dimensioner av CSR  
där det handlar om att företag måste rätta sig efter de krav och förväntningar samhället ställer på 
företaget, detta för att de ska kunna erhålla legitimitet. Utifrån Suchman (1995) kan konformerande 
strategier återfinnas i den pragmatiska  och moraliska legitimiteten. Där den pragmatiska 
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legitimiteten bygger på ett godkännande av samhället medan den moraliska legitimiteten bygger 
på den rätta saken att göra. Där den rätta saken att göra innefattar att följa samtliga lagar och regler, 
dock räcker det inte att endast göra detta för att få moralisk legitimitet. Det fungerar dock som ett 
baskrav som måste vara uppfyllt innan företaget kan erhålla moralisk legitimitet.  
 
Manipulerande strategier handlar om att förändra uppfattningar som råder i samhället (Suchman, 
1995; Carrington, 2014; Hudson, 2008). Genom att försöka förändra normer och värderingar i 
samhället kan företag erhålla legitimitet (Suchman, 1995). Denna strategi kan vara viktig för 
kontroversiella företag då deras kärnverksamhet är skadlig för samhället eller individen. Det kan 
handla om att kontroversiella företag utmanar rådande normer genom att framföra att deras 
produkter eller tjänster minskar skadan på samhället eller att den är nödvändig för samhället. Detta 
agerande överensstämmer till stor del med vad Carrington (2014) klassificerar som ifrågasättande 
vilket handlar om att företaget aktivt och offentligt ifrågasätter varför deras produkt eller tjänst ska 
anses vara dålig. Även Hudsons (2008) utmanade strategier är ett exempel på när företag aktivt 
kämpar emot sin stigmatisering genom att konfrontera sina meningsmotståndare. Manipulerande 
strategier kan förekomma i jakten på den moraliska samt kognitiva legitimiteten. I den moraliska 
kan det te sig i form av distansering och jämförelse med konkurrenter där företaget i fråga försöker 
profilera sig själva som det goda alternativet. I den kognitiva legitimiteten kan det handla om att 
företaget försöker profilera sig själva genom att associera sin produkt eller tjänst med något som 
redan är vedertaget accepterat. Detta beteende kan även kopplas till den etiska dimensionen av 
Carroll (2016) CSR pyramid, där företaget försöker framhäva sin produkt eller tjänst som något 
bättre än vad den egentligen är genom att ta sig an etiska åtaganden.  
 
Den sista strategin bygger på att företag avgränsar sin domän, vilket handlar om att företag 
begränsar sin verksamhet till ett specifikt område (Suchman, 1995, Hudson, 2008). Det kan enligt 
Hudson (2008) handla om att företag leder bort sin verksamhet från kritik. Detta går i linje med 
kontroversiella företag vilka marknadsför sina goda gärningar för att leda bort kritik från deras 
stigmatiserade kärnverksamhet. Utifrån Carrolls (2016) dimensioner av CSR kan denna strategi 
tänkas återfinnas i den legala, etiska och filantropiska dimensionen. Det handlar exempelvis om 
att genom sina filantropiska åtaganden leda bort kritik från sin stigmatiserade kärnverksamhet. 
Döljande eller avgränsade strategier kan återfinnas i samtliga legitimitetstyper, där företag 
framhäver en viss typ av information för att missleda eller skymma andra aspekter av deras 
verksamhet.        

2.7 Matris   
Följande kommer en sammanfattning i visuell form över hur legitimitet och CSR är 
sammankopplade att presenteras. Detta kommer att göras via en matris där de olika 
dimensionerna av CSR ligger på y-axeln och där de olika legitimitetstyperna ligger på x-axeln.   
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Det som kan utläsas utifrån matrisen är hur studien valt att sammankoppla CSR och legitimitet. 
Genom att hänföra olika dimensioner av CSR till de tre typerna av legitimitet har studien kunnat 
utröna vilka strategier företag kan tillämpa för att erhålla en viss typ av legitimitet. Enligt Tewari 
och Pathak (2014) kan CSR ses som ett verktyg för att erhålla legitimitet, detta är något som 
framkommer i matrisen då företag kan tillämpa olika strategier för att erhålla legitimitet. Utifrån 
Carroll (2016) handlar CSR om att vinna legitimitet genom att tillämpa samtliga dimensioner av 
CSR, detta är något Huybrechts och Nicholls (2013) förklarar som svårt då olika intressenter svarar 
på olika typer av CSR vilket i sig kan resulterar i en viss typ av legitimitet. Detta är något som går 
i linje med Suchman (1995) syn på legitimitet där han argumenterar för att legitimitet kan delas 
upp i tre typer och för att erhålla dem finns det olika strategier. Det som kan utläsas i rutnätet nedan 
är vilka strategier företag tillämpar för att få legitimitet utifrån Carrolls fyra dimensioner av CSR. 
 

 Pragmatisk legitimitet  Moralisk legitimitet  Kognitiv legitimitet  

 
 
 

Ekonomiska 
dimensionen 

Ett mandat att verka, ett godkännande 
som tillåter dem att bedriva sin 
verksamhet (Suchman, 1995; Díez 
Martín, Prado-Roman och Blanco-
Gonzales, 2013). Detta i form av att 
företag försöker få tillåtelse av sina ägare 
att verka på marknaden. Detta kan 
manifesteras i finansiella mått och 
information. Detta kan ses utifrån 
Suchman (1995) som att företag 
konformerar sig till aktieägarnas krav på  
avkastning och ägarvärde.  

- Bygger på att företag skapar en 
begriplighet hos individen och/eller 
samhället (Suchman, 1995). Det 
framkommer genom finansiella mått och 
information. Därmed kan företagen 
skapa en förståelse hos ägarna 
(individen) varför de verkar på en 
marknad. Detta kan ses utifrån Suchman 
(1995) som att företag konformerar sig 
till aktieägarnas krav på  avkastning och 
ägarvärde. Företag kan även få kognitiv 
legitimitet via samarbeten med andra 
välkända aktörer för att på så sätt öka sin 
kännedom och därmed begriplighet hos 
ägarna (Huybrechts och Nicholls, 2013).  

 
 
 
 

 
 

Legala 
dimensionen 

Denna dimension, tillsammans med den 
ekonomiska dimensionen, ska ses som ett 
grundkrav som samhället ställer på 
företaget. Utan att uppfylla dimensionens 
krav kommer företag inte kunna få 
tillåtelse av myndigheter och/eller  staten, 
och därmed samhället, att verka på en 
marknad (Caroll, 1991). Detta försöker 
kontroversiella företag få genom att 
skriva att de följer lagar och regler, detta 
då de omfattas av ett strikt regelverk 
vilket leder till att det blir extra viktigt för 
dem att framhäva detta. Detta kan ses 
utifrån Suchman (1995) som att företag 
konformerar sig gentemot rådande lagar 
och regler.  
 

Den legala dimensionen i CSR kan ses som 
ett grundkrav, det vill säga samhället kräver 
det av företagen, detta för att de ens ska 
kunna få någon moralisk legitimitet 
överhuvudtaget. Det grundar sig i att företag 
ska göra det som är rätt, vilket följa lagar är 
(Suchman, 1995). Kan ses utifrån Suchman 
(1995) som att företag konformerar sig 
gentemot rådande lagar och regler.  

- 
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Etiska 
dimensionen 

Företag försöker få pragmatisk legitimitet 
och/eller moralisk legitimitet via 
samarbeten av olika slag med andra 
organisationer och/eller företag 
(Huybrechts och Nicholls, 2013). 
Kontroversiella företag kan även få 
pragmatisk legitimitet genom att försöka 
påvisa att de behövs för samhället, att de 
är en nödvändighet. Detta agerade går i 
linje med strategin manipulation vilket 
går ut på att ändra omgivningens 
uppfattning om företaget (Carrington, 
2014; Suchman, 1995). Företag kan även 
få pragmatisk legitimitet genom att 
konformera sina normer och värderingar 
med sina intressenters normer och 
värderingar (Suchman, 1995). Kan även 
ses som en strategi för företag att dölja 
sin kontroversiella verksamhet. Detta går 
i linje med döljande strategier vilket 
bygger på att leda bort eller begränsa sin 
uppmärksamhet (Suchman, 1995; 
Hudson, 2008).  

Att eftersträva moralisk legitimitet är 
svårare för kontroversiella företag då deras 
kärnverksamhet är skadlig i sin karaktär. 
Det medför att företagen inte kan ses som 
att de gör den rätta saken. Att eftersträva 
moralisk legitimitet kan manifesteras genom 
att kontroversiella företag följer 
intressenternas normer och värderingar, i 
form av miljömässigt och socialt ansvar. 
Det handlar således om att företagen 
minskar sin påverkan på individen och 
samhället. Företag försöker få pragmatisk 
legitimitet och/eller moralisk legitimitet  via 
samarbeten av olika slag med andra 
organisationer och/eller företag (Huybrechts 
och Nicholls, 2013). Kan ses utifrån 
Suchmans (1995) strategi om konformitet 
och avgränsning till en viss domän, det vill 
säga döljande strategier (Suchman, 1995; 
Hudson, 2008).  

Bygger på att företag skapar en 
begriplighet hos individen och/eller 
samhället (Suchman, 1995). Genom att 
engagera sig i etiska åtaganden eller 
samarbeten kan företag öka sin 
medvetenhet hos intressenter och därmed 
erhålla kognitiv legitimitet. Detta kan 
tolkas utifrån Huybrechts och Nicholls 
(2013) att företag får legitimitet genom 
att de förbättrar sin image. Då 
kontroversiella företag kan antas  som 
skadliga så kommer det vara svårare för 
dem att öka både sin begriplighet och tas 
för givenhet, vilket innebär att det borde 
vara  svårare för dem att få kognitiv 
legitimitet (Suchman, 1995; Hudson, 
2008). För att minska sitt stigma och 
skapa en begriplighet för sin verksamhet 
kan företag tillämpa manipulerande eller 
döljande strategier. 

 
 

Filantropiska 
dimensionen 

Företag försöker få pragmatisk legitimitet 
och/eller moralisk legitimitet  via 
samarbeten av olika slag med andra 
organisationer och/eller företag 
(Huybrechts och Nicholls, 2013). 
Företags filantropiska aktiviteter kan även 
vara en del av en större kampanj vars 
syfte är att förbättra deras image och 
anseende, vilket i sig förbättrar deras 
pragmatiska legitimitet (Suchman, 1995). 
Kan ses utifrån Suchmans (1995) strategi 
om konformitet och avgränsning till en 
viss domän, det vill säga döljande 
strategier (Suchman, 1995; Hudson, 
2008).  

Ett sätt företag kan få moralisk legitimitet är 
genom den filantropiska dimensionen, 
exempelvis genom volontärarbete och 
monetära donationer. Detta följer Carroll 
(2016) syn om att företag förväntas att ge 
tillbaka och därmed vara en god 
samhällsmedborgare. Det går i linje med 
Suchman (1995) som  säger att moralisk 
legitimitet går ut på att göra det som anses 
vara rätt. Företag kan även få moralisk 
legitimitet via olika samarbeten med 
organisationer och/eller företag (Huybrechts 
och Nicholls, 2013). Företags filantropiska 
aktiviteter kan även vara en del av en större 
kampanj vars syfte är att förbättra deras 
image och anseende, vilket i sig även 
förbättrar deras moraliska legitimitet 
(Suchman, 1995). Då Carroll (2016) påstår 
att samhället numera förväntar sig  att 
företag engagerar sig i filantropiska 
aktiviteter så kan detta ses utifrån 
konformitet samt döljande strategier 
(Suchman 1995; Hudson, 2008). Alltså att 
företagen gör detta för att alla andra gör det 
samt för att leda bort uppmärksamheten 
kring deras kontroversiella verksamhet.  

Bygger på att företag skapar en 
begriplighet hos individen och/eller 
samhället (Suchman, 1995). Genom att 
arbeta med filantropi kan företag 
förbättra sin image och därmed sin 
begriplighet på marknaden (Huybrechts 
och Nicholls, 2013). Detta agerande kan 
ses som antingen en döljande strategi 
alternativt en strategi grundad på 
konformitet. Alltså att företagen 
efterlever samhällets förväntningar på att 
vara en god samhällsmedborgare och att 
ge tillbaka (Carroll, 2016). Men det kan 
även ses som ett försök till att leda bort 
uppmärksamhet från sin kontroversiella 
verksamhet (Suchman, 1995; Hudson, 
2008).  
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3 Metod 
Följande stycke kommer en redogörelse av studiens metodologiska genomförande att göras. 
Stycket kommer behandla studiens metodval och samt olika vägval studien behövt ställa sig emot 
genom studiens gång. Avslutningsvis kommer en metodreflektion att göras, detta för att öka 
förståelsen för studiens eventuella brister och motgångar.  

3.1 Val av metod 
Denna studie undersökte svenska kontroversiella företag och hur de tillämpar CSR för att få 
legitimitet. Då studien utgick från årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar samt företagens 
hemsidor tillämpade studien en kvalitativ forskningsmetod. Detta då syftet med studien var att 
redogöra för vilken aspekt av legitimitet kontroversiella företag försökte erhålla snarare än att 
räkna hur många gånger ett visst ord förekom i deras årsredovisningar. Kvalitativ forskning 
beskrivs av Hsieh och Shannon (2005) som en analysmetod som fokuserar på karaktären av språket 
som kommunikation med hänsyn till textens innehåll eller textens underliggande betydelse. Datan 
vilket analysen byggs på kan hämtas från olika typer av källor, där bland tal, text, intervjuer, 
internetkällor, böcker, manualer och/eller av olika typer av enkätundersökningar.  Den kvalitativa 
analyser går därmed utöver att bara räkna ord och meningar och försöker generera förståelse för 
fenomenet som studeras. (Hsieh och Shannon, 2005) Det handlar således inte bara om att granska 
språkets intensitet för att sedan klassificera det utan att även undersöka språkets manifesta 
betydelse som latenta betydelse. Kvalitativ forskning lägger därmed större fokus på ord där den är 
mer tolkande i sin art än kvantitativ forskning. (Bryman och Bell, 2013) Valet att tillämpa en 
kvalitativ forskningsmetod baserades på det faktum att studien hade som syfte att få en djupare 
förståelse för ett visst fenomen vilket samtidigt skulle öppna upp för möjligheten att tolka empirin. 
Detta i kombination med att CSR var ett begrepp som inte har en helt entydig definition vilket 
ytterligare försvårar generalisering, gjorde att studien valde en kvalitativ ansats. Den slutgiltiga 
tolkningen av CSR som vi dock valde att tillämpa i denna studie är den av Carroll (2016), där CSR 
delas in i fyra olika dimensioner. Dessa är den ekonomiska, legala, etiska och filantropiska 
dimensionen. En annan anledning till att studien valde en kvalitativ ansats var då studien inte hade 
för avsikt att hitta orsakssamband, vilket är ett generellt mål för den kvantitativa forskningen 
(Bryman och Bell, 2013). Studiens empiri bygger på sekundärdata, detta i form av 
årsredovisningar, hållbarhetsrapporter samt företagens hemsidor.  Som tidigare nämnt utgår 
kvalitativa metoder från tolkning av texter, meningar och ord, vilket innebär att det råder 
subjektivitet hos forskaren (Bryman och Bell, 2013). Detta innefattar att forskaren utifrån empirin 
talar fritt om hur denne upplever att empirin talar. Det kan exemplifieras genom att forskaren kan 
komma till olika vägval kring CSR genom studien där hen måste ta ett ställningstagande utifrån 
dennes subjektiva uppfattning.  
 
Eftersom studiens problemområde är hur svenska kontroversiella företag tillämpar CSR för att 
erhålla legitimitet så behövde vi bestämma oss för hur vi skulle undersöka dessa företags CSR. Ett 
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vanligt förekommande sätt för företag, kontroversiella eller inte, att presentera sin CSR för 
samtliga intressenter är genom sina årsredovisningar, hållbarhetsrapporter samt via sina hemsidor. 
Och då vi ville jämföra flera företag med varandra så lämpar sig dessa källor eftersom 
årsredovisningar och hållbarhetsrapporter är någorlunda standardiserade i sin utformning vilket 
underlättar jämförelsen. Förutom detta så presenterar även dessa källor av information en statisk 
bild av hur företaget arbetar med CSR.  Den mest lämpliga metoden för oss att jämföra dessa texter 
med varandra blev således med en innehållsanalys. Detta eftersom företag använder sina 
årsredovisningar som en kommunikationskanal för att framföra sin CSR. Då årsredovisningar till 
mestadels är standardiserade innebar det, återigen, att det blev lättare för oss att utföra en 
jämförelse mellan de olika företagen samtidigt som alla företag hade likvärdiga möjligheter för att 
göra sina utlägg.  Av dessa anledningar har studien valt att tillämpa en innehållsanalys.  
 
Hsieh och Shannon (2005) definierar en innehållsanalys som en forskningsmetod som grundar sig 
i en subjektiv tolkning av innehåll av texter, ord och meningar. Hsieh och Shannon (2005) redogör 
vidare att det finns olika typer av ansatser när det kommer till kvalitativ innehållsanalys, där två 
av dem lämpar sig bäst. Dessa är den konventionella ansatsen och den styrda ansatsen. Den 
konventionella ansatsen bygger på att forskaren undviker att använda förutbestämda kategorier vid 
bearbetning av sin empiri. Således låter forskaren empirin tala fritt och därmed kan nya kategorier 
eller begrepp utrönas ur empirin. Denna ansats är främst tillämpbart då det finns ett gap eller en 
brist på befintliga teorier eller forskning. Den styrda ansatsen tar sin utgångspunkt i den befintliga 
teorin för att bestämma olika kategorier. Dessa kategorier används sedan som glasögon vid 
bearbetning av empirin, detta för att kunna hitta relevanta områden i empirin. Målsättningen med 
den styrda ansatsen är att validera eller utveckla redan existerande teorier eller modeller. Då 
studien har sin utgångspunkt i CSR, vilket kan tolkas som en modell eller begrepp, kan det tänkas 
att den styrda ansatsen lämpar sig bäst. Emellertid är CSR ett begrepp som är mångfacetterat vilket 
betyder att det inte råder en konsensus om vad som ska ingå i begreppet eller inte (Borglund, 2009).  
 
Detta ledde oss till slutsatsen att den typ av innehållsanalys som var mest passande var en som 
tillämpar en konventionell ansats. Detta eftersom att i studier som tillämpar en konventionell 
ansats så väljer forskaren att inte ha några förutbestämda kategorier innan datainsamlingen; 
kategoriseringen sker alltså först efter empirin har samlats in. Detta är motsatsen till en studie som 
har en styrd ansats där kategoriseringen redan är gjord innan datan har börjats samlas in (Hsieh 
och Shannon, 2005). En annan anledning till varför den konventionella ansatsen var mer passande 
för oss var att det är bättre att tillämpa en konventionell ansats när det inte existerar så mycket 
tidigare forskning kring ämnet i fråga. Vårt ämne, hur svenska kontroversiella företag använder 
CSR för att få legitimitet, passar väl in under denna kategori. Den styrda ansatsen är mer passande 
när det redan finns en stor mängd forskning tillgänglig kring ämnet i fråga (Hsieh och Shannon, 
2005). Av dessa anledningar valde vi att anta en konventionell ansats.  
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3.2 Teoretiskt urval 
Studiens teoriinsamling gjordes utifrån en extensiv artikelsökning på begreppen ”CSR”, 
”Legitimitet”, ”Sin industries” och ”Stigma”, där utvalda teorier och modeller till studien valdes 
utefter deras relevans till ämnesområdet. Efter valda teorier och modeller utökades sökningen i 
andra former av skrifter, där bland annat tidningsskrifter och böcker ingick. De insamlade teorier 
och modellerna låg sedan till grund för studiens konstruktion av den teoretiska referensramen. De 
teorier och modeller som studien använt sig av hittades genom olika databaser som tillhandahålls 
av Örebro Universitetsbibliotek. De databaser som har använts är Business Source Premier och 
Emerald Journals, där sökningar på ord som “Corporate social responsibility”, “Legitimacy” och 
“stigma” har gjorts. Under studiens insamling av teorier och begrepp uppstod det dubier i form av 
att vissa artiklar inte var tillgängliga fös oss samt att det var artiklar som inte har blivit refererade 
till så många gånger, detta kan innebära att vissa brister kan uppstå med studien. Dessa brister 
valde studien att motverka genom att studien valde att bygga studien utifrån ett antal huvudartiklar 
som var väl citerade, vi menar på att detta angreppssätt skapar en solid grund vilket gör att artiklar 
med mindre antal referenser inte påverkar studiens utfall i någon större utsträckning.  

3.3 Empiriskt urval 
Studien valde att tillämpa ett bekvämlighetsurval, något som Bryman och Bell (2013) definierar 
som en urvalsform där forskaren väljer sina undersökningsobjekt genom att se vilka av dem som 
råkar vara tillgängliga för just det tillfället. Studien valde ett bekvämlighetsurval för att 
undersökningsobjekten var svenska kontroversiella företag och vi ville få ett företag från varje 
kontroversiell bransch. Enligt argumentation som fördes i bakgrunden så har vi valt att klassificera 
företag som är aktiva in tobak-, alkohol-, vapen- och spelindustrin som kontroversiella. Studien 
valde att avgränsa sig till svenska företag eftersom området svenska kontroversiella företag är 
outforskat. Eftersom studien valde att avgränsa sig till svenska företag så kunde vi ta bort risken 
för olika tolkningar av CSR som baseras på det faktum att företagen i fråga är baserade i olika 
länder. Med ett annat land så medföljer risken för en helt annan kultur vilket eventuellt kan påverka 
hur synen på CSR ser ut i det landet. I och med det faktum att samtliga av företagen som studien 
tillämpade var svenska så försvann därmed risken för några eventuella geografiska och kulturella 
skillnader i hur begreppet CSR tolkas mellan de olika företagen. Att studien valde just alkohol-, 
vapen-, tobak-, och spelföretag gick i linje med den tidigare förda argumentationen. Valet av 
undersökningsobjekt baserades även på deras storlek samt på om de var verksamma inom Sverige. 
Att studien valde Spendrups och Swedish Match som alkohol- och tobaksföretag baserades på det 
faktum att de är de största svenska företagen inom dessa industrier. Att Saab ingick grundades i 
att de är det enda svenska vapenföretaget som existerar. Slutligen att Svenska Spel ingick 
baserades på att de är ett välkänt svenskt spelföretag samt att det enda möjliga alternativet till dem, 
ATG, hade en väldigt kortfattad årsredovisning. Att vi valde att inkludera endast ett företag från 
varje kontroversiell industri baserades på det faktum att endast dessa bolag redovisade, förutom 
årsredovisningar, rikliga hållbarhetsrapporter. Då vi ville uttala oss om hur svenska kontroversiella 
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bolag profilerar sin CSR samtidigt som vi inte ville få en överrepresentation av en bransch så valde 
vi ett bolag från varje industri.  
 
Bryman och Bell (2013) redogör vidare att kvaliteten i en innehållsanalys grundar sig i det 
empiriska urvalet. Det vill säga att studiens kvalitet kommer grunda sig i hur trovärdig, autentisk 
och representativ datan är. Valet att använda sig av årsredovisningar, hållbarhetsrapporter samt 
deras hemsidor baserades på att studien försökte besvara vilken aspekt av legitimitet 
kontroversiella företag försöker få. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fördelar med att jobba 
med sekundärdata, exempelvis att forskarna är icke reaktiva. Att vara icke reaktiv innebär att 
respondenten inte är medveten om att den deltar i en studie och därmed inte kan påverka utfallet. 
Då studien tillämpade års- och hållbarhetsredovisningar och deras hemsidor så försvann denna 
effekt. Även det faktum att tillämpa sekundärdata sparar tid samt, i det här fallet, gav information 
av hög kvalitet är ytterligare fördelar. Bryman och Bell (2013) redogör för att det kan finnas 
nackdelar med sekundärdata, detta i form av att forskaren inte kan fullt ut säkerhetsställa om datan 
är trovärdig, representativ och/eller autentisk. För att säkerställa studiens autencitet så tillämpades 
endast officiella års- och hållbarhetsredovisningar som publicerades på deras hemsidor.  
 
Studien valde att tillämpa företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för 2016, detta då 
den är den senaste upplagan och därmed mest förväntas porträttera företagens nuvarande strävan 
efter legitimitet. Då dessa rapporter är offentliga innebär det att de är en kommunikationskanal till 
företagets intressenter, det vill säga en kanal som företagen försöker nå ut till sina intressenter 
genom. Genom att läsa dessa dokument kan studien finna hur de kontroversiella företagen arbetar 
med CSR för att få legitimitet. En annan anledning till valet var att det förbättrar studiens 
reliabilitet då andra forskare kan replikera studien med samma empiri. Författarna var däremot 
medvetna om att tillämpning av en sekundärkälla kan medföra risker i forma av partiskhet, det vill 
säga att den utvalda datan kan innehålla inslag av subjektivitet från företagen då de själva 
bestämmer vad som ska ingå i deras årsredovisningar. Detta var författarna medvetna om vid 
utformningen vilket gjorde att de var tvungna att tillämpa en professionell skepticism vid 
tolkningen av empirin.  

3.4 Kodning 
Kodning spelar en central roll i arbetet för en innehållsanalys (Bryman och Bell, 2013) eftersom 
kodningen är det verktyg som tillåter forskaren att se mönster och kategorisera in datan i olika 
grupper beroende på vilka ämnen och koncept den kategorin berör (Hsieh och Shannon, 2005). 
Även om vi redan hade fyra olika aspekter av CSR klara, i form av Carrolls pyramid, så valde vi 
att inte endast leta efter text som berör just dessa aspekter av CSR. Detta eftersom vi inte ville 
finna oss själva i en situation där vi läser något som berör CSR men att texten i fråga inte tydligt 
nog föll in under någon av de fyra CSR aspekterna (ekonomisk, legal, etisk och filantropisk). En 
sådan situation hade resulterat i bortfall vilket självklart var något vi ville minimera. För att 
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undvika detta hypotetiska scenario så valde vi inte att begränsa oss till att, när vi väl samlade in 
vår data, endast leta efter CSR relaterad data som vi visste föll in under en specifik aspekt av CSR.  
 
Processen för själva kodningen kan delas in i fyra stycken steg, dessa steg är meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, underkategori och kod. Processen började med att vi hittade en 
mening eller stycke som var relevant för studiens ämne, detta stycke förkortades senare till en 
kondenserad mening vilket sen förkortades till en underkategori. Det sista steget var att 
sammanfatta underkategorin i en kod (Graneheim och Lundman, 2003). Följande tillvägagångssätt 
är inte det enda som existerar, det är också möjligt att göra kodningen på andra sätt. Till exempel 
genom att ha kod som första steg istället för sista, koden kan sedan förkortas ned i tre ytterligare 
steg. Dessa steg är underkategori, kategori och tema där temat ska täcka samtliga av de föregående 
stegen, precis som koden gör i det föregående tillvägagångssättet (Graneheim och Lundman, 
2003).   

3.5 Analysmetod 
Studien har använt sig av en innehållsanalys för att kunna utröna vilka eller vilken typ av legitimitet 
svenska kontroversiella företag försöker få av samhället. För att kunna besvara denna fråga har 
studien utgått från begreppet CSR och sedan dragit paralleller som kan återfinnas i begreppet med 
legitimitet och de tre olika legitimitetstyperna, det vill säga kognitiv, pragmatisk och moralisk 
legitimitet. Studiens empiri har bestått av företagens årsredovisningar, hållbarhetsrapporter samt 
deras hemsidor. Då studien har ämnat att besvara frågan vilken eller vilka typer av legitimitet 
svenska kontroversiella företag försöker få av samhället har en konventionell innehållsanalys 
tillämpats. Hsieh och Shannon (2005) redogör att en konventionell innehållsanalys bygger på att 
forskaren undviker förutbestämda kategorier vid bearbetningen av empiri, där den konventionella 
metoden är tillämpbar då det råder ett kunskapsgap inom området. Utifrån denna metod får 
forskaren en möjlighet att tala fritt om empirin och kan därmed skapa nya kategorier. Genom att 
studien använt sig av en konventionell innehållsanalys började studien med en omfattande 
undersökning inom området CSR och legitimitet för att skapa en förförståelse för hur dessa 
begrepp ter sig hos olika företag. Som tidigare nämnt är CSR ett begrepp som det inte råder en 
enighet kring (Borglund, 2009). Vilket har medfört att den konventionella ansatsen har varit 
tillämpbar då studien inte har behövt förhålla sig till en teori eller modell av CSR. Däremot har 
studien valt att använda sig av Carrolls (2016) modell av CSR som en definition av CSR. Detta 
för vi ansåg att den täcker ett stort spektrum av begreppet CSR, men genom att anta den 
konventionella ansatsen kan aspekter som kommer utanför Carrolls modell även tas med. Därmed 
har studien med denna metod inte blivit begränsad av en definition av CSR, vilket innebär att 
studien kan hitta nya kategorier eller definiera om tidigare definitioner. Den konventionella 
metoden bygger på att forskaren tolkar sin empiri till en viss grad (Hsieh och Shannon, 2005). Med 
detta menas att forskaren till en viss utsträckning lägger sin subjektiva prägel på empirin. Detta 
innebär att studien har en viss karaktär av subjektivitet, det är även något som förstärks då studien 
har valt att även ta med underliggande tankemönster. Det vill säga att studien kommer försöka 
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utröna latenta faktorer hos svenska kontroversiella företag i deras försök på att få legitimitet utifrån 
de tre angivna aspekterna av legitimitet. För att adekvat kunna analysera studiens empiri har 
studien använt sig av kodning.  
 
Bryman och Bell (2013) redogör för att kodning spelar en central roll i en innehållsanalys då det 
underlättar för forskaren att hitta relevanta mönster och kategorier i empirin. Kodning bygger på 
att bryta ner empirin i olika meningsenheter för att sedan kunna hitta olika mönster och kategorier 
(Hsieh och Shannon, 2005). Studien har således brutit ner empirin i olika meningsenheter för att 
dela in den i olika CSR dimensioner. Detta har främst gjorts genom att utgå från en förförståelse 
från Carrolls (2016) modell av CSR. Carroll (2016) redogör för fyra olika dimensioner av CSR, 
dessa är den ekonomiska, legala, etiska och filantropiska dimensionen. Däremot har studien inte 
varit begränsad till dessa dimensioner, utan varit öppna för andra dimensioner eller aspekter av 
CSR, detta då CSR är ett begrepp som är mångfacetterat. 
 
Genom att studien har använt sig av en konventionell innehållsanalys där empirin har kodats 
utefter olika dimensioner av CSR har studien försökt att besvara studiens forskningsfrågor. 
Kodningen av empirin har sedan legat till grund för analys av vilken typ av legitimitet svenska 
kontroversiella företag försöker få från samhället. Det går således att säga att analysmetoden som 
studien har använt sig av har skett i två steg, där det första steget utgick från att bryta ner empirin 
i olika koder och kategorier. Detta för att i det andra steget kunna hitta mönster på hur CSR kan 
tänka sig kopplas till pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. Således ska studiens metodval 
leda till fram till att besvara studiens forskningsfrågor.  
 

v Hur arbetar svenska kontroversiella företag med sin CSR för att få legitimitet?  
❖ Vilken aspekt av legitimitet fokuserar kontroversiella företag mest på att få och vilka 

strategier tillämpar de för att åstadkomma detta?  
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(Tabell 1: Utdrag ur kodning vilket motsvarar steg 1 i vår innehållsanalys ) 

 
(Tabell 2: Utdrag ur kategoriseringen; motsvarar steg två i vår innehållsanalys)  
 
Ovan följer ett utdrag ur vår analysprocess för ett av våra företag. Processen gick till som så att vi 
identifierade ett antal CSR aktiviteter som företagen hade åtagit sig, noterade vilken strategi den 
baseras på och sedan valde vi att se det utifrån de tre olika typerna av legitimitet. Vissa aktiviteter 
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gick inte att se utifrån samtliga typer av legitimitet, vilket förklarar varför rutan ekonomisk CSR 
under moralisk legitimitet står tom. Detta grundas i att vi ansåg att ett företag inte kan erhålla 
moralisk legitimitet genom att endast bereda vinst till sina ägare. Liknande resonemang fördes 
kring rutan legal CSR under kognitiv legitimitet. Nämligen att det inte räcker med att endast följa 
lagar för att samhället ska få en ökad begriplighet kring varför man existerar på marknaden, vilken 
kognitiv legitimitet handlar om.   

3.6 Trovärdighet  
Inom kvalitativ forskning brukar man ofta använda termerna överförbarhet, tillförlitlighet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta istället för reliabilitet och validitet som ofta 
används inom kvantitativ forskning. Tillförlitlighet och överförbarhet kan jämföras med intern och 
extern validitet medans pålitlighet kan jämföras med reliabilitet. Möjligheten att styrka och 
bekräfta motsvarar objektivitet (Bryman och Bell, 2013). Tillförlitligheten i denna studie kunde 
säkerhetsställas genom att studien utgick från årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar samt 
företagens hemsidor vilket innebar att författarna inte kunde påverka studiens data på något sätt. 
Hsieh och Shannon (2005) förklarar detta som att forskarna är icke reaktiva, där forskarna kan 
redogöra för vilka urval samt vägval de har gjort under studiens gång. Detta förklarar Bryman och 
Bell (2013) som en öppen forskningsmetod, där de beskriver att metoden underlättar granskningen 
och reproducerbarheten av studien. Överförbarheten gick inte att bekräfta till 100% då ifall någon 
skulle utföra samma studie i till exempel USA så kan de kulturella skillnaderna som råder mycket 
väl påverka resultatet. Detta då CSR, som tidigare sagt, betyder olika för olika personer. Detta 
kunde studien dock ta i beaktning när val av undersökningsobjekt gjordes vilket förklarar varför 
endast svenska företag ingår. Det går således att säga att studien är överförbar till en viss 
utsträckning, nämligen den svenska marknaden för kontroversiella företag. Bidraget av studien 
blev alltså att utröna vilken aspekt av legitimitet som kontroversiella företag i Sverige försöker att 
få med hjälp av CSR. Eftersom normer och värderingar skiljer sig mellan olika länder innebär det 
att överförbarheten inte kan anses lika hög för länder utanför Sverige. Pålitligheten i uppsatsen 
förbättrades även av ett flertal seminarier som författarna hade med sin handledare samt med andra 
studenter. Under dessa seminarier så granskade både handledaren samt en ny uppsatsgrupp 
uppsatsen och kom med kommentarer, kritik, frågor och förslag till förbättringar. Förutom detta 
så hade författarna även ett flertal privata möten med sin handledare där de tillsammans gick 
igenom en speciellt utvald del av uppsatsen som de vid det tillfället ansåg att de behövde extra 
hjälp med. Objektiviteten i uppsatsen kunde styrkas genom det faktum att ingen av författarna 
påbörjade studien med ett särskilt förhållningssätt eller förutfattad mening om något utav företagen 
samt att ingen av författarna hade någon form av kontakt eller relation till något av företagen.  

3.7 Metodreflektion 
Skulle vi ha behövt göra om denna studie så hade vi velat ändra vår metod som vi tillämpade för 
att samla in empirin. Detta genom att kombinera intervjuer hos företagen med det vi gjorde nu, 
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nämligen en innehållsanalys. Hade vi gjort detta så hade vi kunnat få mer djupgående analyser i 
vår uppsats. Exempelvis hade vi kunnat få en förståelse kring till hur stor del företagens CSR 
endast görs för att alla andra gör det eller om det verkligen är genuina handlingar. Nu kan vi inte 
säkerställa om företagen ens bryr sig om CSR eller om samtliga egentligen är helt genuina med 
sin CSR där avsikten är att vara en god samhällsmedborgare. När vi i så fall hade kartlagt ifall 
företagen är genuina eller inte så hade vi även kunnat se ifall vissa strategier tillämpas mer av de 
icke genuina företagen medans andra strategier tillämpas mer av de genuina företagen. Med det 
menas om intentionen är att dölja sin kontroversiella verksamhet eller om intentionen är att vara 
en god samhällsmedborgare. Det hade medfört en distinktion mellan strategierna vilket hade 
inneburit att intressenter skulle kunna använda vår studie för att se ifall företagen de investerar i 
är genuina med sin CSR eller inte. Personer som arbetar på så kallade etiska fonder hade kunnat 
gå igenom företagens årsredovisningar och använda vår studie som en guide för att se till hur stor 
utsträckning företagen tillämpar de strategier som är tecken på genuina handlingar kontra oäkta 
handlingar. Detta hade kunnat lamslå CSR som ett verktyg för att dölja sina oegentligheter 
eftersom folk hade kunnat se igenom den fasad som företagen försöker måla upp med hjälp av 
CSR. Därmed hade det inneburit att oseriösa aktörer inte hade kunnat använda CSR som ett 
konkurrensmedel.  
 

4 Empiri 
Följande stycke kommer en presentation av ett urval av vår empiri att presenteras. Stycket är 
uppdelat efter företag och bransch, detta för att underlätta studiens metodologiska genomgång. 

4.1 Presentation av data 

4.1.1 Alkohol som kontroversiellt område 
Varje år dör ca 1000 personer av diverse alkoholrelaterade olyckor i Sverige, detta motsvarar ca 
30% av alla fatala olyckor i Sverige. Folkhälsomyndigheten (2016) påstår dock att varje år så 
vårdas i Sverige ca 20 000 personer för alkoholmissbruk och ca 2000 personer dör. De vanligaste 
typerna av olyckor är trafikolyckor, drunkningar och fall (IQ, 2017). Enligt (WHO, 2015) så dör 
ca 3,3 miljoner människor varje år som en följd av alkoholkonsumtion, vilket motsvarar 5,9% av 
alla globala dödsfall. Förutom att vara en primär orsak till många skador, olyckor och dödsfall så 
har även alkohol en stor ekonomisk och social kostnad på samhället och individer. Då det är svårt 
att mäta exakt hur mycket alkoholen kostar det svenska samhället varje år så blir det inte möjligt 
att presentera en exakt siffra. Men med hjälp av olika beräkningar så har spannet 20–160 miljarder 
SEK tagits fram, det stora spannet beror på skillnader i hur man räknat ut kostnaden för bland 
annat sjukfrånvaro samt sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt (Oh, Bae och Kim, 2016) 
är alkoholindustrin en kontroversiell industri då den är skadlig för samhället, detta går i linje med 
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den fakta som påvisar alkoholens skada på samhället; både sett ur ett svenskt och ett globalt 
perspektiv.   

4.1.1.1 Spendrups  

Spendrups bryggeri AB är ett svenskt privat ägt aktiebolag som är verksamma inom bryggeri- och 
dryckesmarknaden. I koncernen ingår bryggeri som Spring Wine & spirits, Gotlands Bryggeri 
samt Hellefors Bryggeri. Spendrups AB är sedan september 2016 ett dotterbolag i koncernen Loka 
Holding AB som har sitt säte i Vårby. Under 2016 var Spendrups rörelseresultat 121 MSK, vilket 
var en försämring från föregående år. Det försämrade resultatet har främst berott på 
omstruktureringen som gjordes i verksamheten i samband med försäljningen av koncernen till 
Loka Holding AB (Spendrups, 2017).  

4.1.1.2 Den ekonomiska dimensionen  

Spendrups ekonomiska dimension av CSR kännetecknas av en fokusering på stark lönsamhet och 
effektivitet, detta för att skapa värde för deras ägare och finansiärer. Spendrups ska skapa värde 
för ägarna genom att verksamheten fokuserar på effektiv resursanvändning och därmed kunna vara 
lönsamma. Det handlar framförallt om att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt för att 
minska kostnaderna och öka produktiviteten. Detta ska uppnås samtidigt som Spendrups ska vara 
öppna och transparenta gentemot sina ägare, detta eftersom dessa två egenskaper är några som 
Spendrups säger att deras ägare och finansiärer prioriterar högt. Ett exempel på ett åtagande som 
Spendrups har gjort för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna är genom att 
implementera en dravförbränning i produktionen. Denna dravförbränning är något de gör för att 
delvis bli mer miljövänliga och för att bli mer självförsörjande av energi. Detta är något som 
kommer leda till minskade energikostnader i framtiden för Spendrups. Även Spendrups 
leverantörer står i fokus då de medger att de endast vill samarbeta med de bästa leverantörerna 
samt att de ska göra detta genom att noggrant granska och bedöma sina leverantörer vid olika 
investerings- och inköpsbeslut. Vad som exakt menas med ordet bästa förtydligas dock inte i deras 
års- eller hållbarhetsredovisning.  

4.1.1.3 Den legala dimensionen  

Likt den ekonomiska dimensionen så väljer Spendrups här att fokusera på ett fåtal ämnen, dessa 
är tillstånd och lagar och hur de ska förhålla sig till dem samt utbildning inom anti korruption. 
Angående anti korruption så medger Spendrups att områdena försäljning, marknadsföring och 
inköp är de områden som främst drabbas av korruptionsrelaterade risker. För att motverka riskerna 
för att någon person inom Spendrups på något sätt är delaktig inom korruption så får därför dessa 
områden en utbildning inom just anti korruption. Hur denna utbildning går till och ser ut framgår 
dock inte. I och med att alkohol är åldersreglerat i Sverige så poängterar Spendrups att det är viktigt 
att minderåriga inte konsumerar alkohol, detta tydliggörs när de skriver att “Det är viktigt att 
alkohol inte brukas av minderåriga” och “Vi tillämpar branschens rekommendationer kring 
marknadsföring. Alltså riktar vi inga marknadsföringsaktiviteter kring alkoholhaltiga drycker till 
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personer under 25 år” (Spendrups 2016, s.65). Spendrups redogör vidare för deras syn på 
alkoholförsäljning när de säger att “vi tar också avstånd från all olaglig försäljning och från 
alkoholförtäring i samband med bilkörning” (Spendrups 2016, s.65).  
 
Rörande Spendrups produktion så beskriver de att deras tillverkning följer den internationella 
standarden för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Utöver dessa standarder följer de även den 
internationella standarden för miljöledning (ISO 14001). Detta kan beskrivas som att Spendrups 
förhåller sig till de regelverk som är tillskrivna verksamhetens tillverkningsprocesser. Detta 
innebär att Spendrups förhåller sig till arbetsmiljöverkets föreskrifter om deras anställdas 
arbetsmiljö.   

4.1.1.4 Den etiska dimensionen 

Spendrups etiska arbete handlar mycket om miljöarbete, att främja en sund alkoholkultur samt 
deras medarbetare. Inom deras miljöarbete beskriver dem hur klimatavtalet i Paris dem en “större 
förståelse för de övergripande klimatmålen” (Spendrups 2016, s.8). Några exempel på deras 
konkreta miljöarbete är deras målsättning att ha en 100 procentig dravförbränningsgrad på deras 
bryggeri i Grängesberg, alltså att inga restprodukter endast ska slängas. Detta medger dock 
Spendrups att de inte lyckades uppnå under 2016, dock vill de uppnå detta under perioden 2017–
2020. Målet är att energin från dravförbränningen ska stå för ca hälften av just den anläggningens 
energibehov. Detta är något som Spendrups säger går i linje med deras vision, vilket är att ha en 
produktion helt fri från fossila koldioxidutsläpp. Förutom detta så köper de även ingen el som 
härstammar från fossila bränslen utan all deras el kommer från förnybara källor. Ansvaret för att 
säkerställa att deras miljömål och miljöarbete utförs på ett tillfredsställande sätt har fördelats ut på 
de olika affärsenheterna inom Spendrups. Dessutom så arbetar Spendrups mycket med att 
effektivisera sina transporter genom att noggrannare planera sina rutter samt använda sig av 
samtransporter för att minska antalet transporter. Under 2016 så transporterades även 63% av 
samtliga produkter med hjälp av fossilfritt bränsle, detta resulterade i att de kunde minska sina 
utsläpp per liter distribuerad dryck med 14%. Dock står fortfarande transporter för den största 
delen av deras utsläpp, nämligen 20%. Målet är att hela deras lastbilsflotta på sikt ska bli fri från 
fossila bränslen, när detta kan uppnås går de dock inte in på. Spendrups mål är att deras 
hållbarhetsarbete ska genomsyra hela deras verksamhet, vare sig det handlar om miljön eller deras 
arbetsmiljö 
 
Spendrups säger sig dessutom vilja följa FN:s 17 hållbarhetsmål där några utav dem handlar om 
just miljö och miljöpåverkan och de redogör för vilka av dessa som är av extra vikt för Spendrups. 
Exempel på dessa är att innan 2030 uppnå en “hållbar förvaltning och ett effektivt utnyttjande av 
naturresurser” (Spendrups 2016, s.9) samt att väsentligt minska mängden avfall genom bland annat 
återvinning. Den sista är att förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, minimera 
utsläpp av farliga kemikalier, stoppa dumpning och halvera mängden obehandlat avfallsvatten. 
Angående vatten så beskriver även Spendrups att vattenanvändningen ökade under 2016 på grund 
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av bland annat införandet av nya diskrutiner på deras bryggeri i Grängesberg. Deras mål är att 
vattenanvändningen ska vara max tre liter vatten per lite producerad dryck. Flaskorna som dessa 
drycker hamnar i består av 50% återvunnen plast och burkarna av 100% återvunnen aluminium, 
totalt sett så återvinns 80–90% av deras PET-flaskor. Även deras produktionsavfall (glas, papper, 
trä och plast) återvinns till 98%. För att konsumenterna ska få en bättre inblick i vad deras 
produkter innehåller så finns detaljerade innehållsförteckningar för läsk, cider och vatten på deras 
hemsida. Under 2017 så planerar de även att göra detsamma för deras öl. Spendrups är även tydliga 
med det faktum att ingen av deras produkter innehåller några genetiskt modifierade organismer 
(GMO). Spendrups miljöarbete belönades år 2016 genom att länsstyrelsen i Dalarna klassificerade 
dem som en så kallad Dalapilot, det är företag som är föregångare inom miljö- och 
hållbarhetsområdet.  
 
Inom Spendrups medarbetarinitiativ skriver de att deras målsättning är att under 2030 uppnå en 
full sysselsättning med lika lön för lika arbete. De har även ett engagemang i att arbetsplatsen ska 
vara trivsam, trygg och rolig där de har utesluter “alla former av diskriminering, trakasserier eller 
annan negativ särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” 
(Spendrups 2016, s.31). För att motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen jobbar 
Spendrups aktivt med medarbetarundersökningar, där de följer upp frågor rörande mångfald och 
jämställdhet. De genomför dessutom regelbundna undersökningar kring löneskillnaden mellan 
män och kvinnor. Under 2016 hade Spendrups ett fall av sexuella trakasserier vilket hanterades 
utefter Spendrups interna rutiner. Spendrups skriver att medarbetarna är nyckel till deras 
framgångar, vilket innebär att de värnar om medarbetarna. Detta för att verksamheten ska kunna 
behålla kompetent personal. För att kunna attrahera och behålla kompetent personal jobbar 
Spendrups aktivt med områden som rör ledarskap, säkerhet och jämställdhet. Det kan bland annat 
handla om att Spendrups jobbar för att deras medarbetare ska känna sig trygga på arbetsplatsen. 
Exempelvis jobbar Spendrups proaktivt mot fysiska och psykiska risker, såsom risker som 
uppkommer med deras maskiner. För att eliminera eller minska risker som uppkommer i samband 
med deras maskiner investerar Spendrups i modern utrustning för att motverka riskfaktorer samt 
genom olika utbildningsinsatser. Ett annat sätt Spendrups jobbar för att skydda sina medarbetare 
är genom att främja deras rättigheter till en trygg arbetsmiljö.  
 
Spendrups försöker även ta ett ansvar för deras kunders konsumtion av alkohol, där de uppmanar 
sina kunder att konsumera deras produkter med njutning och ansvar. Målsättningen är att de ska 
ta ett “helhetsansvar för en hållbar dryckeskultur” (Spendrups 2016, s.59), vilket innebär att de är 
angelägna om hur deras produkter konsumeras och av vem den konsumeras av. Då deras 
verksamhet påverkar samhället och samhället påverkar företagets förmåga till framgång är det 
enligt dem viktigt att engagera sig i lokalsamhället. Detta kan enligt Spendrups ses som en 
strategisk fråga men även som ett ansvar gentemot deras konsumenter, myndigheter, leverantörer, 
affärspartners och konkurrenter. Ett initiativ för att försöka förebygga alkoholkonsumtion och dess 
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negativa konsekvenser är genom Spendrups initiativ vid namn av prata om alkohol. Detta bygger 
på att Spendrups undervisar ungdomar på högstadie- och gymnasienivå om hur de kan hantera 
eventuellt grupptryck som medföljer alkohol. Angående deras samarbetspartners så väljer 
Spendrups endast att samarbeta med de som tar ett socialt och miljömässigt ansvar. Till exempel 
så kräver Spendrups att deras leverantörer ska agera enligt FN:s Global Compact principer som 
ställer krav på företag angående bland annat mänskliga rättigheter samt arbetsrättigheter. Till 
exempel så ställer Spendrups höga krav på vilka vingårdar de samarbetar med där deras krav är att 
vingårdarna ska skriva under Spendrups affärsetiska kod för leverantörer. Spendrups väljer att 
avstå från samtliga samarbeten där de misstänker att det kan förekomma några former av 
oegentligheter eller kränkande av mänskliga rättigheter.  

4.1.1.5 Den filantropiska dimensionen 

Den filantropiska dimensionen av Spendrups CSR handlar om sponsringar, 
välgörenhetssamarbeten och donationer. Deras generella målsättning inom denna dimension är att 
främja en positiv samhällsutveckling. Ett konkret exempel på detta är att de vill halvera det globala 
matsvinnet per person i butik och konsumentledet till år 2030. Just detta mål är ett av FN:s globala 
17 hållbarhetsmål för länder och företag att förhålla sig till, dessa mål är några som Spendrups 
säger sig vilja leva upp till. Spendrups säger sig även vilja uppmuntra till entreprenörskap bland 
ungdomar vilket de gör genom att förra året så gav de ut ett stipendium till en gymnasieelev för 
dennes UF (Ung företagsamhet) verksamhet. Syftet med detta är att uppmuntra och stärka 
ungdomar som visar tecken på god affärsmässighet samt goda entreprenörsegenskaper. Förutom 
att ge stipendier till ungdomar och deras UF företag så väljer även Spendrups att donera pengar 
till fryshuset. Fryshuset bedriver alkoholfria aktiviteter för ungdomar inom bland annat sport, 
kultur och generella antivåldsfrågor. Även den ideella organisationen maskrosbarn är något som 
Spendrups engagerar sig inom, denna organisation stödjer ungdomar vars föräldrar lider av 
missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Dessa initiativ går i linje med de FN mål som Spendrups 
säger sig vilja leva upp till, mer specifikt att de ska “Stärka insatserna för att förebygga och 
behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk” (Spendrups 2016, 
s.8).  
 
Ett annat initiativ som Spendrups deltar i är att stödja Svenska Basketbollförbundets engagemang 
i att ge barn och ungdomar möjligheten att spela basket. Detta då basket är, enligt Spendrups, 
”Sveriges mest jämställda och integrerade sport” (Spendrups 2016, s.87). Detta görs således för 
att förbättra barn och ungdomars hälsa samt för att bidra till en förbättrad integration i samhället. 
För öka mångfalden i samhället hade även Spendrups ett initiativ i att integrera asylsökande genom 
praktikplatser på deras bryggeri. Initiativet hette Bryggarinitiativet och resulterade i att en 
asylsökande fick ett stadigvarande anställning på deras bryggeri. Spendrups är även huvudsponsor 
till Årets kock, där målsättningen är att bidra till den Svenska matkulturen. Deras mål med 
samarbetet är att “framhålla dryckens självklara och positiva del av matupplevelsen” (Spendrups 
2016, s.66).  
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4.2.1 Tobak som kontroversiellt område 
Tobak dödar årligen 7 miljoner människor runtom i världen och i Sverige orsakar rökning, vilket 
är den största tobaksprodukten, varje år ca 12 000 dödliga utfall av rökningsrelaterade sjukdomar 
(WHO, 2017; Björnstad, 2016) Rökning orsakar ca 90% av samtliga fall av lungcancer i Sverige 
men risken ökar även för andra former av cancer till exempel cancer i magen, livmoderhalsen och 
i njurarna (Björnstad, 2016). Sverige är unikt i det faktum att förutom cigaretter och cigarrer så är 
även snus tillåtet, till skillnad från resterande EU länder där snus är olagligt. Enligt (Henriksson, 
2016) så röker ca 10% av svenskar dagligen och andelen kvinnor är något högre än andelen män. 
Ungefär 11% av den svenska befolkningen snusar dagligen där ca 80% av dessa är män och 
resterande 20% är kvinnor (Henriksson, 2016; Henriksson och Ramstedt, 2015). Snus är inte lika 
farligt som rökning men enligt Sjöblom (2017) så ökar det risken för typ 2 diabetes. Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2016) samt Hjärt och Lungfonden (odat) så ökar risken för cancer i 
bukspottkörteln när man snusar men detta är något som (Araghi et al. 2017) motsäger i sin studie. 
Detta är en indikation på att snusets hälsorisker inte helt har kartlagts ännu. Det må råda delade 
meningar om korrelationen eller saknaden av korrelation mellan snus och vissa former av cancer 
och andra sjukdomar, men det är vedertaget accepterat att snus skadar användarens tandkött. Detta 
innebär att snus är skadligt vilket, enligt Oh, Bae och Kim, (2016), gör att det bör klassas som en 
kontroversiell industri.  

4.2.1.1 Swedish Match  

Swedish match AB är ett svenskt publikt aktiebolag som producerar tobak- och tändprodukter. 
Dessa produkter är till exempel snus, cigarrer, tändstickor och tändare. År 2016 omsatte de 15 551 
000 000 kr och det genomsnittliga antalet anställda under året var 5070. Swedish match, som vi 
känner det idag, har sina rötter från 1992 när tändsticksföretaget Svenska Tändsticks AB och 
tobaksföretaget Svenska Tobaks AB slogs ihop under koncernen Procordia. Två år senare 
sammanslogs dessa i en annan koncern som fick namnet Swedish Match (Swedish match, 2017). 
Företaget bedriver sin produktion i sju stycken länder och deras största marknad för deras 
produkter är Skandinavien och USA. Inom den totala snusförsäljningen i Sverige så besitter 
Swedish match 67,4% av marknadsandelarna. 

4.2.1.2 Den ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen inom Swedish Match årsredovisning lägger mycket fokus på deras 
aktieägare, att Swedish Match är marknadsledande i Skandinavien och hur Swedish Match ska 
fortsätta leverera varaktiga ökade vinster och värde till sina ägare. De skriver exempelvis att 
“Swedish Match strävar efter att leverera varaktiga och ökade vinster till våra aktieägare samt 
skapa väsentliga fördelar för samhället” samt att “maximera långsiktig lönsamhet och kassaflöde.” 
Förutom detta så har Swedish match ambitionen ”att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en 
utdelningsandel som i normalfallet är inom 40–60 procent av resultatet per aktie” (Swedish Match 
2017, s.2–9). 
 



 
 

 45 

Deras personal blir här viktigt då Swedish Match säger att de vill främja en prestationsbaserad 
kultur på sitt företag och arbeta med kompetensförsörjning för att på så sätt bidra till förbättring 
och tillväxt inom företaget och stärka den prestationsbaserade kulturen. De går sedan igenom 
produkt för produkt och redogör för hur den produktkategorin har presterat under det föregående 
året. I samband med detta så beskriver även Swedish Match vilka strategier de har för sina olika 
produkter och hur de ska fortsätta vara lönsamma och/eller förbättras. Några av dessa strategier är 
dock ganska så abstrakta då de går ut på att vara effektiva, fokusera på kundnöjdhet och att 
“maximera långsiktig lönsamhet” (Swedish Match 2016, s.8). Till exempel beskriver de att för att 
de ska kunna fortsätta leverera varaktiga vinster så ska de tillhandahålla sina kunder med ett brett 
utbud av produkter och dra nytta av sin starka marknadsställning inom deras produktkategorier. 
De beskriver att det är deras produkter som ligger till grund för deras starka finansiella ställning 
vilket i sin tur karaktäriseras av starka kassaflöden och solida marginaler. Allt är dock inte abstrakt 
då de även beskriver hur de, i samarbeten med sina leverantörer, kommer definiera olika 
parametrar och nyckeltal som de kan förhålla sig till när det kommer till deras värdekedja för 
råtobak. Även det faktum att de vill upplysa konsumenter om snusets mindre skadliga 
hälsoeffekter för att på så sätt öka kännedomen som Swedish Match är en mer konkret strategi för 
att kunna fortsätta generera god avkastning till sina ägare. Sedan nämner de även vilka utmaningar 
de har stött på, exempelvis på den regulatoriska fronten och hur Swedish Match känner sig säkra 
på att kunna klara av dessa för att fortsätta leverera god avkastning.  
 
Angående samarbetspartners så tydliggör Swedish Match att de är utav stor vikt och att de endast 
vill samarbeta med företag som har en stark finansiell ställning, som har en riskhantering som är 
tillfredsställande och som stödjer Swedish Match långsiktiga mål rörande affärsetik och andra 
hållbarhetsfrågor. Risker är även något som Swedish Match fokuserar mycket på då de beskriver 
att de vill sätta sig in de risker som är förenliga med deras verksamhet, dock specificerar de inte 
vilka dessa risker är. Detta ska de göra genom att tillämpa en systematisk riskhanteringsmodell 
som behandlar regelbundna riskanalyser samt åtgärder kring hur de ska arbeta för att minimera 
sina förluster. Detta arbete med risker är något som, enligt Swedish Match, görs för att kunna 
maximera deras aktieägarvärde. Angående risker så har styrelsen även som mål att ständigt ha ett 
gott kreditbetyg enligt de amerikanska kreditvärderingsinstituten Standard & Poor och Moody’s 
där värderingarna ska minst vara BBB av Standard & Poor och Baa2 av Moody’s. Swedish Match 
väljer även att begränsa sin handel med derivatinstrument till motparter som har en hög 
kreditvärdighet, detta är något som går i linje med Swedish Match “försiktiga och konservativa 
policy avseende finansiella risker” (Swedish Match 2016, s.60).  

4.2.1.3 Den legala dimensionen 

Den legala dimensionen för Swedish Match karaktäriseras till stor grad av regulatoriska kamper 
samt miljöarbete. Andra ämnen som de nämner är exempelvis det faktum att de stödjer FN:s 
mänskliga rättigheter och hur konkurrens är något som bör bedrivas sunt och hur de samarbetar 
med sina juridiska avdelningar för att säkerställa detta. Dock nämns inte dessa ämnen lika 
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regelbundet som rådande svensk och EU lagstiftning rörande snus och tobak. Angående deras 
regulatoriska kamper så beskriver Swedish Match hur de ansökte om tillstånd från amerikanska 
FDA (Food and Drug Administration) att få ändra sina varningsetiketter så att de “bättre speglar 
det faktum att dessa produkter innebär betydligt lägre hälsorisker än cigaretter” (Swedish Match 
2017, s.17), detta avslog dock FDA. 
 
Swedish match har även ansökt om tillstånd att få sälja snus i Storbritannien i och med Brexit samt 
så skriver Swedish Match att de anser att EU:s nuvarande lagstiftning kring tobak, och därmed 
snus, är diskriminerade samt oproportionerlig. Detta förklarar de genom att skriva “Det nya 
direktivet (2014/40/EU) strider mot konsumentens grundläggande rätt att få information om 
produktens smak och innehåll genom att förbjuda produktinformation på förpackningar” (Swedish 
Match 2017, s.17). Swedish Match redogör för att den nya tobakslagstiftningen som började gälla 
2016 är något som de självklart kommer följa, men samtidigt att det kan komma att skada dem 
ekonomiskt då det kan försvåra deras marknadsföring då den bland annat innehåller aspekter som 
standardiserade förpackningar.  
 
Här kommer även deras anställda in i bilden då det är samtliga anställda på Swedish Match ansvar 
att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med rådande lagar och regler, 
alltså att det inte bara är ett ansvar för deras juridiska avdelningar. De beskriver även hur snus är 
mindre farligt än cigaretter och därför bör de uppmuntra myndigheterna till att ge saklig och 
objektiv information kring detta faktum. Detta är även något som de vill få sprida vidare till sina 
konsumenter där lagen tillåter det. Dessutom så förser de regelbundet myndigheter med 
information kring bolagets syn på regler som påverkar deras verksamhet. Deras förhoppning är att 
den rådande lagstiftningen ska ändras så att det faktum att snus är mindre farligt tas i beaktning 
och bättre återspeglas än vad det görs i skrivande stund. Även korruption är något som Swedish 
Match säger sig ta helt avstånd från, där deras policy säger att “På Swedish Match har vi 
nolltolerans mot korruption och mutor” (Swedish Match 2017, s.37).  
 
Swedish Match har en strikt under 18 år ingen tobakspolicy, detta tydliggör de när de säger att 
“Tobaksvaror i alla former ska inte säljas till personer under 18 år. Av den anledningen för Swedish 
Match en kontinuerlig dialog med återförsäljarna för att säkerställa att kravet att kräva legitimation 
vid köp av tobaksprodukter efterlevs” (Swedish Match 2017, s.16). De bedriver även ett nära 
samarbete med sina återförsäljare för att minska de volymer av illegala produkter som florerar på 
marknaden idag. Även rörande marknadsföring så beskriver de hur deras 
marknadsföringsavdelningar har ett nära samarbete med deras juridiska avdelningar för att 
säkerställa att all reklam som sprids följer rådande lagar. Angående deras resterande produkter så 
framhäver Swedish match att 83% av deras produktionsanläggningar är certifierade enligt en viss 
standard eller norm som de inte beskriver i detalj vad den går ut på samt att deras ambition är att 
alla av deras produktionsanläggningar ska följa rådande lagar och förordningar.  De tar även upp 
det faktum att deras tändstickor är certifierade enligt något som heter MATCHTEK vilket 
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säkerställer kvaliteten på tändstickorna och dessutom så nämner de att alla av deras svenska 
fabriker levde upp till kraven i sina tillstånd under 2016. Förutom deras miljöarbete så skriver även 
Swedish Match att deras mångfaldsarbete alltid ska vara i linje med rådande lagstiftning. 

4.2.1.4 Den etiska dimensionen 

Den etiska dimensionen av Swedish Match års- och hållbarhetsredovisning handlar mycket om 
folkhälsa, miljö, deras medarbetare, organisationskultur samt barnarbete. Inom kategorin folkhälsa 
så pratar Swedish Match mycket om hur deras vision är en värld utan cigaretter och hur mycket 
folkhälsan skulle förbättras om rökare började snusa istället. Swedish Match beskriver att eftersom 
deras produkter är säkrare än cigaretter så är det mest sannolikt att det är inom det området som 
de kan ”bidra till en förbättrad folkhälsa” (Swedish Match 2017, s.32). På grund av detta så säger 
Swedish Match att en viktig del av deras arbete är att utbilda och informera beslutsfattare om 
snusets mindre skadliga hälsoeffekter i jämförelse med cigaretter. Ett exempel på hur Swedish 
Match anser att deras produkter är mindre farliga än cigaretter är via det faktum att deras produkter 
följer den så kallade GOTIATEK standarden vilket ställer hårdare krav på vad tobaksprodukter får 
innehålla än vad rådande svensk lagstiftning gör. För att kunna uppnå detta medger Swedish Match 
att de är helt beroende av att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare vilket är 
anledningen till varför medarbetarna också nämns så mycket. Swedish Match beskriver att de vill 
uppfattas som en inkluderande och öppen arbetsgivare som ger lika möjligheter till alla deras 
anställda att nå sin fulla potential, oberoende av faktorer som till exempel kön, etnicitet, ålder, 
sexuell läggning etc. De skriver vidare hur de arbetar för att kunna upprätthålla en arbetsplats fri 
från diskriminering, fysiska hälso- och skaderisker och att ”alla former av överträdelser tas på 
allvar” (Swedish Match 2017, s.38). Vidare redogör de för hur de arbetar för att de anställda ska 
trivas på jobbet, att arbetsbördan ska vara rimlig samt vilka förmåner de erbjuder.  
 
Då Swedish Match säljer tobaksprodukter så är de beroende av att köpa in råtobak från diverse 
odlingar runtom i världen. Problematiken kring detta sammanfattas av Swedish Match på 
följande sätt, “Tobak är en jordbruksprodukt och där finns en betydande risk för barnarbete.” 
men att deras “mål är att eliminera barnarbete i företagets värdekedja” (Swedish Match 2017, 
s.40).  Swedish Match har även anlitat en extern riskexpert rörande barnarbete och rättigheter för 
arbetstagare som ska kunna underlätta Swedish Match riskbedömningsarbete när det kommer till 
att välja samarbetspartners. Dock medger Swedish Match att de inte köper in någon råtobak 
direkt från olika odlingar utan istället så köper de från olika globala andrahandsleverantörer. Och 
via något som kallas Sustainable Tobacco Program kan de granska och säkerställa att deras 
andrahands- och förstahandsleverantörer följer Swedish Match uppförandekod för leverantörer. 
Detta är något som ställer särskilda krav på arbetsrättigheter, miljön och hälsa för de anställda. 
Swedish Match säger att under 2016 så klassades 56 stycken leverantörer som högrisk angående 
eventuella överträdelser mot mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, dock säger de inte att 
Swedish Match numera inte samarbetar med dessa leverantörer. Rörande miljön så beskriver 
Swedish Match hur deras plantager följer striktare regler rörande odlingskrav än vad som 
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föreskrivs i lagen och hur de ska undersöka möjligheten att kunna tillämpa en strategi med 
“vetenskapligt baserade mål” för att minska deras utsläpp (Swedish Match 2017, s.32). Deras 
“mål är att återspegla de åtaganden som anges i Parisavtalet och därmed minska utsläpp av 
växthusgaser i företagets värdekedja” (Swedish Match 2017, s.33).  
 
Dock förtydligar de inte hur denna strategi kommer kunna konkretiseras i den dagliga 
verksamheten. Även hur de har lyckats minimera användningen av särskilda kemikalier och 
andra utsläpp på deras svenska fabriker redogörs för här. Om någon anställd märker att Swedish 
Match brister i sitt arbete rörande exempelvis miljön eller affärsetik så kan denne anmäla detta 
via deras anonyma visselblåsarfunktion. Under 2016 har tolv ärenden behandlats, där några utav 
dem har lett till ändrade rutiner, andra visade sig vara ogrundade men ingen av dem har lett till 
åtal av någon anställd. För att kunna veta när en överträdelse har skett behöver samtliga anställda 
veta vad de ska förhålla sig till, därför har Swedish Match utvecklat en uppförandekod för sina 
anställda som omfattar ämnen som till exempel energibesparing samt hållbara tobaksinköp. I och 
med detta säger Swedish Match att de kan säkerställa att deras organisationskultur blir en som 
förhindrar oacceptabelt risktagande. Rörande deras tobaksfria produkter så säger Swedish Match 
inte så mycket mer än att deras tändstickor uppfyller världens högsta krav på kvalitet och 
säkerhet och hur deras konsumenter kan känna sig säkra när de brukar deras tändstickor, som 
dessutom är miljövänliga.  

4.2.1.5 Den filantropiska dimensionen 

Swedish Match filantropiska arbete handlar om ett av de ämnen som även togs upp i den etiska 
dimensionen, nämligen barnarbete. Swedish Match säger sig vilja förbättra sina riskanalyser och 
processer för att på så sätt helt och hållet eliminera barnarbete samt alla former av kränkningar av 
mänskliga rättigheter från deras leverantörskedja. För att kunna göra detta har Swedish Match gått 
med i styrelsen för den ideella organisationen ECLT Foundation (Eliminating Child Labour in 
Tobacco Growing). Som medlem i denna organisation har Swedish Match åtagit sig en förpliktelse 
om att upprätthålla en policy mot barnarbete och att regelbundet genomföra granskningar av 
företagen de samarbetar med för att säkerställa att de inte bryter mot FN:s vägledande principer 
kring företag och mänskliga rättigheter. Förutom detta så stödjer Swedish Match, genom att donera 
pengar, ett pågående projekt i Filippinerna som “tillhandahåller olika aktiviteter efter skoltid för 
att förhindra att barn arbetar på tobaksfälten under skördesäsongen. Projektet har visat sig vara 
effektivt för att förhindra barnarbete” (Swedish Match 2017, s.41).  
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4.3.1 Vapen som kontroversiellt område  
Vapenindustrin står för ca 2% av den totala globala BNP:en, vilket motsvarar 1,69 biljoner USD. 
(Amnesty International, 2017) Efter att ha sjunkit under den första halvan av 1990 talet så ökade 
den globala spenderingen på vapen regelbundet för att sedan stagnera runt år 2010 (SIPRI, 2017). 
Kina, USA, Ryssland, Frankrike och Storbritannien står sammanlagt för 70% av världens totala 
vapenhandel där USA och Ryssland står för ca hälften av den totala exporten (Amnesty 
International, 2017). Mellan åren 2012–2016 så var Sverige det tolfte största landet i världen mätt 
i total vapenexport, där de största kunderna av svenska vapen var Thailand, Saudi Arabien och 
Förenade Arabemiraten. Mätt i total global vapenimport så är Indien, Saudi Arabien och Förenade 
Arabemiraten de länder som importerar mest (SIPRI, 2017). I Sverige så stod skjutvapen för 30 av 
de 106 fall av dödligt våld som skedde under 2016 vilket är en ökning med en procentenhet från 
2015. Användningen av skjutvapen i dödligt våld har ökat i Sverige, från att skjutvapen var 
representerade i ca 20% av fallen under 1990 talet och 2000 talet till ungefär 29% av alla fall under 
åren 2012–2016 (BRÅ, 2017). Då Sverige exporterar en stor del av sin totala vapenproduktion till 
Saudi Arabien vilket är ett land som styrs av en diktator samt är engagerat i ett proxy krig i Jemen 
så borde, enligt Hudson (2008), företag som gör detta ses som illegitima, det vill säga 
stigmatiserade. Det kan även vara paradoxalt att Sverige säljer vapen till Saudi Arabien då det 
svenska samhället bygger på människors lika värde, där demokrati är en utav samhällets viktiga 
grundpelare. Då Saudi Arabien är en diktatur så kan det uppfattas som motsägelsefullt att den 
svenska Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) tillåter Saab att sälja sina produkter till dem. 
Detta innebär att dessa företag faller inom kategorin för vad studien benämner som kontroversiella 
företag.  

4.3.1.1 Saab  

Saab är ett svenskt publikt handlat aktiebolag som grundades i april 1937, då under namnet SAAB 
flygplan AB, med syftet att tillverka stridsflygplan till det svenska flygvapnet (SAAB, odat).  
Numera tillverkar de även andra försvarsrelaterade produkter till exempel raketgevär, missilsystem 
och stridsflygplan. 2016 hade de en omsättning på 28 631 000 000 kr med 15 465 personer 
anställda (SAAB, odat). SAAB har fem stycken marknadsområden vilka är Europe, North 
America, Latin America, Middle East & Africa samt Asia Pacific där Europe står för 61% av deras 
totala försäljning. Deras verksamhet är uppdelad i sex stycken affärsområden vilka är Aeronautics, 
Dynamics, Surveillance, Kockums, Support and Services samt Industrial Products and Services. 
Aeronautics och Surveillance är deras största affärsområden då de står för 23% och 26% vardera 
för deras totala intäkter. Aeronautics bedriver tillverkning och utveckling av militära flygsystem 
och Surveillance tillverkar olika former av övervakningssystem (SAAB, 2017). 
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4.3.1.2 Den ekonomiska dimensionen  

Den ekonomiska dimensionen av CSR i Saabs års- och hållbarhetsredovisning lägger mycket 
fokus på ägarvärde, vara konkurrenskraftig samt vilka mål de har rörande utdelning och 
avkastning. Till exempel nämner de att deras långsiktiga mål är att nå en ”rörelsemarginal på 10 
procent i genomsnitt över en konjunkturcykel” (Saab 2017, s.34). Förutom detta så säger Saab att 
deras utdelningsmål är att de vill att 20–40 procent av deras nettoresultat under en konjunkturcykel 
ska delas ut till aktieägarna. Detta ska de åstadkomma genom att ständigt arbeta på ett långsiktigt, 
framgångsrikt och hållbart sätt för att på så sätt regelbundet kunna leverera stabil återbäring och 
en fortsatt stabil lönsam tillväxt. Att attrahera och behålla kompetent personal blir därmed av stor 
vikt enligt Saab då de är tydliga med att utan sin personal kan de inte fortsätta ligga i teknikens 
framkant samt vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Detta går även i linje med den 
viljan de har om att kunna göra mer för mindre, att bli mer effektiva. För att lyckas med detta 
poängterar Saab att det är viktigt att “Organisationen genomsyras av en affärskultur där effektivitet 
står i fokus” (Saab 2017, s.34).  
 
Som ett bevis på Saabs vilja att fortsätta vara konkurrenskraftiga har de ett flertal samarbeten med 
andra vapenföretag eftersom de inser att även om de är konkurrenter på vissa områden så kan de 
även samarbeta på andra, detta för att fortsätta vara innovativa och därmed mer konkurrenskraftiga. 
Ett ytterligare sätt att, enligt Saab, skapa innovation är att satsa på mångfald. Detta görs förutom 
genom samarbeten även genom att bedriva forskning och utveckling på alla kontinenter. Till 
exempel kommer Saab utöka sina satsningar på Indien, detta då Indien har som mål att 70–80% 
av deras totala försvarsmateriel ska produceras inom landet. Detta kan ses som att Saab satsar på 
att öka mångfalden men även ett försök till att stärka sin position i Indien, då de ser landet som en 
tillväxtmöjlighet för verksamheten. Saab visar även tecken på tillväxtmöjligheter i allmänhet då 
de beskriver sin framtid på följande sätt, “Vår position för fortsatt lönsam tillväxt är stark och vår 
väg framåt är att skapa mervärde för våra ägare” (Saab 2017, s.6).   

4.3.1.3 Den legala dimensionen 

Den legala dimensionen i Saabs årsredovisning kan sammanfattas av orden lagar, regler och 
korruption. Med detta menas att de lägger mycket fokus på hur de arbetar för att följa samtliga 
lagar och regler som är förenliga med vapenexport. Försvarsmateriel utgör 80 % av Saabs 
omsättning vilket i sin tur omgärdas av strikta lagar och regelverk när det kommer till försäljning 
och export av detta. Exportregelverket utgörs av nationella lagar och förordningar som även 
omfattar internationella överenskommelser. De skriver även att det kan innebära en risk för 
verksamheten om lagar och regler ändras på ett sådant sätt att det påverkar relationen till en eller 
flera kunder. För att säkerställa att regelefterlevnaden är tillfredsställande så har Saab ”väl 
inarbetade processer för att säkra att de lagar och förordningar som reglerar exportkontroll 
efterlevs. Det är avgörande för att behålla förtroendet för verksamheten” (Saab 2017, 30).  
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Ett exempel på detta är att innan varje ny affär bestäms så görs även en korruptionsundersökning 
där Saab går igenom riskerna för att just denna affär kommer präglas av någon form av korruption. 
Om det uppdagas att någon form av korruption kan komma att vara närvarande så väljer Saab att 
avstå från affären. Dessutom skyltar de även med att ca 10 000 av deras anställda har genomgått 
deras webbaserade antikorruptionsutbildning. Förutom att förhindra korruption så nämner de även 
att det är av yttersta vikt att förhindra att någon av deras produkter är farlig att använda. Detta 
åstadkoms genom att innan varje projekt inleds så implementeras internationella och nationella 
lagar rörande produktanvändning in i ett systemsäkerhetsprogram. Just denna form av säkerhet 
handlar dock mer om att säkerställa att produkten ska vara säker att använda snarare än att affären 
är säker att genomföra ur ett lagligt perspektiv. 
 
Saab har i skrivande stund merparten av sin produktion i Sverige, vilket gör att deras export av 
produkter regleras av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). ISP agerar på uppdrag av 
regeringen och blir därmed de som stipulerar vilka produkter Saab får sälja till vilka länder. För 
att kunna skapa ett långsiktigt och hållbart förtroende är det viktigt för Saab att hålla sig inom 
ramen för gällande regelverk, genom att göra detta kan Saab fortskrida sin försäljning till sina 
kunder och därmed fortsätta bedriva sin verksamhet. Saab visar här en medvetenhet om att 
myndigheter är viktiga för deras verksamhet då de skriver “I synnerhet påverkar Sveriges 
försvarspolitik och regelverk kring export av försvarsmateriel Saabs verksamhet. Risken för Saabs 
verksamhet består i att lagar, regelverk eller förordningar förändras på ett sätt som gör att Saabs 
relation till en eller flera kunder påverkas” (Saab 2017, s.66). Saab poängterar även att för 
försvarsmaterielmarknaden så är en “fortsatt internationell harmonisering av exportlagstiftningen 
mycket viktig” (Saab 2017, s.4). Ett sätt för Saab att minska risker med att överträda de gällande 
reglerna och lagarna är att följa de branschgemensamma koderna för interna processer, detta 
omfattar uppförandekoder och företagsvärderingar som ska genomsyra medarbetare i olika 
beslutsprocesser. Exempelvis ska Saab förebygga korruptionsrisker med hjälp av att informera och 
underrätta medarbetarna vilka värderingar och uppföranden som Saab går utefter. 

4.3.1.4 Den etiska dimensionen 

Saabs etiska dimension uttrycker sig i grunden att Saab ska bidra till samhället genom att tillstå 
samhället ett modernt försvar samt genom att erbjuda civil säkerhet. Detta underbyggs genom att 
ett lands försvarsmakt är det som säkerhetsställer att ett lands grundläggande mänskliga rättigheter 
och frihet upprätthålls. Förutom att främja säkerhet och trygghet så nämner även Saab att deras 
produkter och tjänster har hjälpt till med att främja demokrati runtom i världen. Exempelvis skriver 
de att “I 80 år har Saabs produkter och lösningar bidragit till att upprätthålla säkerhet och till att 
främja trygghet, demokrati och utveckling i världen” (Saab 2017, s.4). De lägger med andra ord 
mycket fokus på att deras produkter och tjänster bidrar till en säkrare och tryggare värld. Däremot 
visar Saab även en medvetenhet om att deras produkter kan användas i motsatt till företagets 
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värdesättningar och mål, det vill säga att deras vapen kan användas i olika konflikter. Saab skriver 
att de motverkar detta genom att de ska ta ett ansvar så att deras produkter används på rätt sätt.  
 
Saab är delaktiga i initiativet Global Compact vilket är en uppmaning av FN att justera sin 
affärsverksamhet utefter några väl utvalda principer. Dessa principer gäller exempelvis miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor samt anti-korruption. Saab noterar i sin års- och 
hållbarhetsredovisning att de punkterna gällande anti-korruption och de regler och praxis gällande 
export av försvarsprodukter är av extra vikt för dem. Andra viktiga områden enligt Saab är miljön, 
där de systematiskt vill fasa ut användningen av farliga kemiska produkter från deras produkter 
och produktion, och jämställdhet där de vill uppmuntra kvinnor till att söka till 
ingenjörsutbildningar. Detta tydliggörs då de skriver att “För Saab är ansvar för människor, 
samhällen och miljön en självklarhet för att skapa hållbar lönsam tillväxt” (Saab 2017, s.11). 
Utöver Global Compact har Saab antagit fem av FN:s 17 globala utvecklingsmål, vilket ämnar till 
att komma till bukt med världens största hållbarhetsutmaningar till år 2030. Likt Global Compact 
fokuserar dessa mål på att motverka korruption, främja jämställdhet samt bekämpa 
klimatförändringar. Utöver dessa målsättningar behandlar FN:s 17 globala 
utvecklingsmålsättningar även andra aspekter som till exempel utveckla hållbara industrier med 
ett fokus på innovation och infrastruktur samt fredliga och inkluderande samhällen. Dessa ändamål 
är några som Saab säger sig ha omfamnat och strävar efter att leva upp till. Angående 
jämställdheten så vann de industrins jämställdhetspris år 2016 för sina insatser inom att främja 
kvinnor att söka sig till en traditionellt sett mansdominerad bransch. Deras framtidsmål rörande 
jämställdhet är att till år 2025 ska minst 30% av deras chefer utanför Sverige vara kvinnor och 
25% av deras totala arbetskraft utanför Sverige ska vara kvinnor. Inom Sverige ska de ha minst 
35% kvinnliga chefer och 30% av den totala arbetskraften inom Sverige ska vara kvinnor.  
 
Angående miljön skriver Saab att “Ett systematiskt arbete för att minska påverkan på miljön är en 
förutsättning för Saabs fortsatta konkurrensförmåga och överlevnad” (Saab 2017, s.36). Förutom 
detta så har Saab även en målsättning om att minska utsläppen med minst 20% under åren 2007 
till 2020 relaterat till deras omsättning. Detta baseras på deras uppfattning att de har världen till 
låns och att det är därmed deras plikt att ta vara och förvalta den på bästa möjliga sätt. Saab visar 
därmed en medvetenhet om att de agerar i en värld med begränsade resurser där klimathotet har 
ökat i en allt snabbare takt. Däremot framför de att trycket har ökat på dem att agera på ett 
miljömässigt och hållbart sätt där de ska ta ett ansvar för samhället och deras medarbetare. Genom 
att utveckla produkter och lösningar som är mer energisnåla kan Saab minska påverkan på miljön. 
Det kan exempelvis handla om att utveckla flygplan som förbrukar mindre bränsle, vilket i sin tur 
har mindre negativa effekter på klimatet. Ett annat exempel är att Saab har ersatt tjänste- och 
personbilar med fossilfria fordon, såsom el och hybridbilar. Saab har även en ambition att företag 
som de samarbetar med ska agera utefter ett hållbart tillvägagångssätt. Det handlar framförallt om 
att deras underleverantörer ska anta ett socialt och miljömässigt ansvar för deras verksamhet. Vid 
nya leverantörssamarbeten så ställer Saab krav på dem att de ska anta FN:s Global Compacts 
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principer, vilket bygger på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 
Förväntningarna är inte bara att leverantörerna anta principerna utan att de i sin tur ska ställa 
liknande krav på sina leverantörer. Om en leverantör inte lever upp till kraven så är Saabs 
inställning följande, att “så långt som möjligt uppmuntra till förbättring och samarbeta med 
leverantören. Allvarliga överträdelser och ovilja till samarbete kan dock leda till affärsmässiga 
konsekvenser för leverantören” (Saab 2017, s.40). Detta gör Saab i hopp om att de ska framstå 
som ett ansvarsfullt företag vilket i sin tur ska skapa förtroende för dem hos deras kunder, 
medarbetare och samhället.  
 
Ett bevis på att deras miljöarbete fungerar väl är att år 2016 bedömdes deras miljöarbete som det 
bästa enligt CDP (Carbon Disclosure Project), dock medger de även att hållbarhetsarbetet fungerar 
som ett konkurrensmedel för Saab. I linje med detta så bedriver Saab flera samarbeten med olika 
svenska universitet, industrier och den offentliga sektorn vars syfte är att “skapa hållbara lösningar 
för framtiden” (Saab 2016, s.37). De fokuserar även på arbetsmiljön för deras anställda, där de 
medger att alla anställda har en skyldighet att arbeta för att främja en säker och hälsosam 
arbetsmiljö. Denna arbetsmiljöpolicy är något som är tillgänglig för alla anställda och har översatts 
till flera språk. Ett exempel på vad de gör är att skapa bra möjligheter för balans mellan arbetet 
och fritid för sina anställda. Om någon anställd upptäcker en brist i deras uppförandekod och/eller 
någon lag så förväntas denne att anmäla detta via Saabs interna visselblåsarsystem. Saab medger 
även att nyckeln till hela deras hållbarhetsarbete är deras medarbetare och att det blir därför viktigt 
att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela företaget. Då målsättningen är att en god affärsetik och 
hållbarhetsarbete ska genomsyra hela företaget har Saabs styrelse genomgått en särskild utbildning 
kring affärsetik. Detta är även något som de kräver utav sina marknadskonsulter, där samtliga 
måste genomgå en särskild utbildning där de förbinder sig att arbeta utefter Saabs etiska 
värderingar och riktlinjer.  

4.3.1.5 Den filantropiska dimensionen 

Saabs filantropiska arbete baseras mycket på utbildning, till exempel har de inlett samarbeten med 
svenska skolor i utsatta områden där de vill uppmuntra eleverna till framtida studier. Detta görs 
för att visa eleverna vilka möjligheter som finns för en efter man har studerat till exempel 
matematik eller teknik på universitet. Förutom detta så arbetar Saab nära med olika gymnasium 
där de tillsammans med skolorna tar fram utbildningsplaner och där Saab bistår med lärarstöd samt 
handledning åt eleverna. Detta för att främja teknikintresset hos elever inom naturvetenskapliga 
ämnen vilket i sig är viktigt för Saabs framtida talangförsörjning. Saab har även ett eget program 
på vasagymnasiet i Arboga som heter Saab tekniska gymnasium vilket är högskoleförberedande 
och är utformat i samarbete med Saab.  Utanför Sverige bedriver de filantropi genom att samla in 
pengar till barnhem och skolor runtom Saabs verksamheter i Sydafrika och i Nairobi, Kenya. I 
linje med deras jämställdhetsmål om att rekrytera fler kvinnor så har Saab introducerat något de 
kallar för IGE-day (Introduce a Girl to Engineering), där de tar emot tjejer i åldrarna 12–19 år för 
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att visa dem hur en arbetsdag som en ingenjör hos Saab kan se ut. Detta för att främja ett 
teknikintresse hos unga tjejer.  

4.4.1 Spel som kontroversiellt område  
De svenska spelbolagen omsatte under 2016 46,7 miljarder kronor, där ingår alla spelbolag som 
har tillstånd att verka inom Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016). Exempel på spelbolag som 
verkar på den svenska spelmarknaden är Svenska spel, ATG och Unibet. Däremot har den dolda 
spelmarknaden blivit allt mer utbredd, vilket har gjort att mörkertalet har ökat. Den främsta faktorn 
till denna utveckling är framfarten av internet samtidigt som det blir allt lättare att förflytta pengar 
mellan olika länder (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) har 
nästan var tionde man mellan åldern 16–29 ett problem med sitt spelande. Vidare redogör 
Folkhälsomyndigheten (2016) för att spelberoende är ofta förenat med psykisk ohälsa, vilket i sin 
tur kan leda till påföljder såsom depression. Konsekvensen av ett grovt spelberoende kan även leda 
till mer fatala konsekvenser, SVT (2016) rapporterar att personer med att grovt spelmissbruk har 
en större risk att begå självmord. Som tidigare nämnt är spelberoende ofta förenat med ett 
samhällsproblem i stort, detta kan tyckas komma från konsekvenserna av ett spelmissbruk. Det 
kan argumenteras för att spelbolagen i sig inte är stigmatiserade utan att det är individerna själva 
som får bära ansvaret för sitt missbruk. Däremot är spelbolag förenat spelmissbruk vilket är ett 
samhällsproblem i stort, där spelmissbruk kan leda till fatala konsekvenser. Konsekvenserna av ett 
spelmissbruk kan således inte tänkas vara något som bara påverkar individen utan även 
omgivningen runtomkring den; där problemet härrör från spelbolagens tjänster i form av turspel, 
kasino, tips etc. Enligt Oh, Bae och Kim (2016) är spelindustrin en kontroversiell bransch då den 
är skadlig för människan och samhället i stort. Detta är något som går i linje med den svenska 
spelmarknaden då den är förenlig med skadliga beteenden på individnivå.  

4.4.1.1 Svenska spel   

AB Svenska Spel är ett statligt ägt spelbolag som har sitt säte i Visby. Bolaget grundades 1997 
och tillhandahåller olika former av spel på både den svenska och utländska marknaden. 
Speltjänster som spel på sport, kasinon, poker och olika typer av turspel såsom lotto och triss etc. 
2016 omsatte Svenska Spel 7,7 miljarder kronor där de bland annat donerade 50 miljoner kronor i 
olika former av bidrag till ungdomsidrotten (Svenska Spel, odat). Svenska Spels vision är att spel 
ska vara till glädje för alla, samtidigt som de uppmanar sina kunder att spela lagom. Svenska Spel 
ägs till 100 % av den svenska staten (Svenska spel, odat). Varje år blir Svenska Spel granskade av 
lotteriinspektionen, som har till uppgift att säkerhetsställa att svenska spelföretag förhåller sig till 
lagar och regler. Lotteriinspektionens uppgift är att sätta spelande kunders intresse i fokus och 
därmed försöka minimera de risker som medföljer med spel.  

4.4.1.2 Den ekonomiska dimensionen  

Den ekonomiska dimensionen i Svenska Spels CSR tar sig uttryck i form av att de lägger ett stort 
fokus på värde för ägarna, vilka är svenska staten. Exempelvis säger de att de ska skapa ”värde för 
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vår ägare staten genom att stärka bästa möjliga utveckling av bolaget och säkerställa att vårt 
samhällsuppdrag utförs väl” (Svenska Spel 2017, s.32). Samtidigt poängterar de att 
värdeskapandet inte får göras på bekostnad av kunderna, det vill säga att Svenska Spel ska ta 
ansvar för sina kunder. Detta uppnår de genom att erbjuda sina kunder underhållande 
spelupplevelser på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Det handlar om att maximera kundupplevelsen 
och därmed skapa tillväxt för ägarna, detta genom sunda intäkter. Svenska Spel belyser detta 
faktum genom att säga att “Vi fokuserar på en lönsam tillväxt där konsumentskyddet alltid står i 
fokus, trots en utmanande konkurrens har bolaget som målsättning att växa med sunda intäkter och 
behålla eller stärka nuvarande position” (Svenska Spel 2017, s.32).    
 
Målsättningen för Svenska Spel är att bevara och/eller stärka verksamhetens marknadsposition, 
detta ska möjliggöras genom att bolaget ska vara konkurrenskraftiga på marknaden där 
verksamheten ska fokusera på att vara långsiktig, hållbar och effektiv. Och deras nuvarande 
marknadsposition är stark, detta då de skriver att “Svenska Spel är det största och mest välkända 
spelbolaget på den svenska marknaden” (Svenska Spel 2017, s.2). Det handlar således om att 
verksamheten ska öka eller bevara det långsiktiga värdet för ägarna genom att öka kundnöjdheten. 
För att kunna bibehålla eller öka kundnöjdheten, och därmed marknadspositionen och 
konkurrenskraften, framhäver Svenska Spel att det är viktigt att kunna erbjuda sina kunder 
attraktiva spelformer. Då spel alltid medför risker försöker Svenska Spel minimera dessa risker 
genom att erbjuda sina kunder verktyg för att ha kontroll över sitt spelande. Däremot slutar deras 
ansvar fram till kunden, det vill säga att de inte aktivt ingriper om en kund spelar för mycket utan 
istället erbjuder de hjälpmedel som kunden kan tillämpa för att sluta spela. Ett sätt för Svenska 
Spel att bemöta konkurrens är att marknadsföra sina tjänster eller upplevelser. Då deras tjänster 
medför risker för deras kunder, där vissa spel som casino medför högre risker för sociala problem, 
tillämpar de en restriktiv marknadsföringspolicy för högriskspel. Ett annat tillvägagångssätt 
Svenska Spel tillämpar för att bemöta konkurrensen är genom att sponsra olika idrottsföreningar. 
Genom att sponsra olika idrottsrörelser kan Svenska Spel stärka bilden av sig och därmed stärka 
sitt egna varumärke. Målsättningen är att kunden då ska bli mer engagerad samtidigt som Svenska 
Spel vill marknadsföra sig som ett ansvarstagande spelbolag. Att attrahera, behålla och utveckla 
medarbetare är något som Svenska Spel också framhäver är av vikt för att behålla sin 
konkurrenskraft på marknaden.   
 
Som tidigare nämnt är det viktigt för Svenska Spel att bevara eller öka bolagets värde på 
spelmarknaden. Det är styrelsens och ledningens främsta uppgift att leda företaget för att kunna 
erbjuda ägarna högsta möjliga värde. Det handlar om att styrelsen och ledningen ska säkra bästa 
möjliga utveckling av bolaget samtidigt som att bolagets samhällsuppdrag ska utföras väl. Detta 
genom att styrelsen ska skapa en långsiktig hållbar utveckling, det vill säga genom en ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling. För att uppnå detta är det viktigt att värdeskapande för kunder, 
medarbetare och ägare genomsyrar hela verksamheten.   
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4.4.1.3 Den legala dimensionen  

Den legala dimensionen i Svenska Spels CSR karaktäriseras till stor grad av verksamhetens 
nollvision mot matchfixning och penningtvätt. Men den innehåller även andra aspekter som deras 
legala ansvar gentemot sina kunders integritet samt deras eftersträvan av att motverka korruption. 
Svenska Spel regleras till största del av regeringen, där regeringen tillhandahåller Svenska Spels 
spellicens, men de blir även granskade av lotteriinspektionen. Genom att följa lagar och regelverk 
kring kundernas hälsa och säkerhet, märkning av produkter och tjänster, marknadskommunikation 
samt kunders integritet kan Svenska spel säkerhetsställa deras fortlöpande i branschen. Det kan 
handla om att begränsa deras spelade till deras kunder genom olika åldersgränser. Exempelvis har 
Svenska Spel en åldersgräns på 18 år för att få spela på deras produkter på svenskaspel.se medan 
de har en 20 årsgräns på deras kasinospel. En god affärsetik och anti-korruption är två andra 
aspekter som är kopplade till Svenska Spels arbete mot en långsiktig hållbar verksamhet. Dessa 
två aspekter beskriver de som förutsättningar för att kunna agera rättfärdigt på spelmarknaden. Det 
handlar om att minska risker kopplade till spelansvar, affärsetik och korruption för att kunna vara 
ett sunt spelbolag på spelmarknaden. Genom att arbeta förebyggande mot mutor, penningtvätt och 
matchfixning samtidigt som att kunna erbjuda visselblåsningsprogram för föreningarna de 
samarbetar med ska Svenska Spel försöka minimera risker som medföljer med spelandet. Svenska 
Spel tar även avstånd från att deras produkter eller tjänster används i ett brottsligt syfte, detta främst 
i formen av penningtvätt och matchfixning. De framhäver att matchfixning är ett hot mot både 
deras verksamhet och föreningslivet, där de vill se en lagförändring så att spelare lättare kan 
lagföras. För att minimera risken för matchfixning erbjuder exempelvis inte Svenska Spel sina 
kunder spel i lägre divisioner eller spel på triviala matchhändelser, såsom antalet inkast eller antal 
hörnor. Ett annat sätt som de jobbar proaktivt mot matchfixning med är genom att alla deras kunder 
och spel ska registreras hos dem. Målsättningen är att minimera risken för matchfixning samtidigt 
som det ska vara lättare att utreda vid eventuella misstankar om matchfixning. Lagen mot 
penningtvätt påverkar främst Svenska Spels kasinon och har varit ett omfattande och långdraget 
arbete för Svenska Spel vilket har inneburit höga kostnader för verksamheten. Likt matchfixning 
så registreras och identifieras alla spelare för att minimera risken för penningtvätt.  
 
Förutom att följa de lagar och regler som råder på marknaden vill Svenska Spel även se ett 
införande av en ny spelreglering vilket ska omfatta ett högt konsumentskydd, ett ökat fokus på 
säkerhet i spelen samt ett införande av licenser för att få verka på den svenska marknaden. De 
menar på att ett införande av ett licenssystem skulle kunna skapa jämnare förutsättningar på 
spelmarknaden samtidigt som de negativa konsekvenserna av spelandet kan begränsas i och med 
det ökade konsumentskyddet. Licenssystemet skulle även omfatta tydligare riktlinjer i hur 
spelbolag får marknadsföra sig samt en eliminering av otillbörliga bonusar och rabatter.  

4.4.1.4 Den etiska dimensionen  

Den etiska dimensionen i Svenska Spels CSR framkommer främst genom det ansvarstagande som 
de åtar sig gentemot sina kunder. Men även ett fokus på mänskliga rättigheter, etiskt agerande, 
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miljö och medarbetare uppkommer i deras års- och hållbarhetsredovisning. Inom området av att ta 
ett ansvar gentemot sina kunder understryker de vikten av att värna om sociala skyddsintressen 
samtidigt som det är viktigt att kunna erbjuda sina kunder attraktiva spel. Det handlar om att 
Svenska spel ska försöka minimera de negativa konsekvenser som medföljer med att spela på deras 
domäner. Genom att lägga kunderna i fokus ska Svenska Spel inte uppmana samhället till ett ökat 
totalt spelande utan de ska istället erbjuda marknaden och kunder en trygg och säker miljö för 
spelandet. Detta bygger på att Svenska spel värdesätter omtanke om kunden mer än vinstintresset. 
Svenska Spel skriver att de är “övertygade om att den bästa spelupplevelsen är underhållande, 
trygg och säker” (Svenska Spel 2017, s.2), vilket lägger ett stort fokus på att kunder ska känna 
glädje och trygghet när de använder deras produkter eller tjänster. Det handlar om att kunderna 
ska kunna uppleva en spelglädje på ett ansvarsfullt sätt, där målsättningen för Svenska Spel är att 
minska eller förebygga de negativa konsekvenserna av att spela såväl på individnivå som på 
samhällsnivå. Svenska Spel benämner detta som spelansvar och skriver vidare att detta är deras 
viktigaste område för verksamhetens hållbarhetsarbete. Den övergripande målsättningen för 
Svenska Spel är att minska eller förebygga att kunder skapar eller utvecklar ett spelberoende.  
 
Ett sätt som Svenska Spel arbetar för att minska de negativa konsekvenserna av att spela är genom 
att erbjuda sina kunder olika former av verktyg för att göra dem medvetna om sitt spelande. Under 
samlingsnamnet spelkoll kan kunden följa sina spelvanor, sätta begränsningar i form av pengar 
eller tid, och/eller stänga av sig helt och hållet från deras produkter och tjänster. Alla hjälpverktyg 
är ett frivilligt åtagande av kunderna vilket innebär att det inte är obligatoriskt att använda sig av 
hjälpverktygen om kunden lider av ett spelmissbruk.  Däremot försöker Svenska Spel motivera 
sina kunder att använda sig av verktygen då det enligt dem minskar risken för spelproblem. Ett 
annat initiativ för att minska risken för att skapa eller utveckla ett spelberoende är genom deras 
verktyg spela lagom, vilket bygger på att närstående och kunder kan få information om hur spel 
påverkar deras beteende. Kunder och närstående kan då vända sig till Svenska Spels kundservice 
där de kan få rådgivning och stöd om hur de kan förändra sitt beteende. Genom att det är 
obligatoriskt för alla spelare och spel att registrera sig kan Svenska Spel erbjuda ett bra verktyg 
för kunder att identifiera och motverka ett spelberoende. Detta ska i sin tur resultera i att minska 
spelandets samhällspåverkan samtidigt som det ska minska kostnaden för spelproblem. Andra 
strategier som Svenska Spel använder sig av för att begränsa risken för ett osunt spelande är att de 
bedriver restriktiv marknadsföring samt att de inte erbjuder sina kunder bonusar eller andra former 
av rabatter. När det kommer till marknadsföring så följer Svenska Spel SPER (Spelbranschens 
Etiska Råd) samt European Lotteries and World Lottery Associations spelansvarsstandarder. 
Dessa bygger på att marknadsföringen ska vara ansvarsfull och underlätta för kunderna att göra 
medvetna val. Svenska Spel deltar även i dialoger med Riksförbundets Spelkontroll (RISK) där de 
behandlar frågor rörande spelproblem. Detta för att kunna öka deras kunskaper om spelproblem 
samt för att kunna utveckla bolagets ansvarstagande. Detta kan sammanfattas genom att Svenska 
Spel skriver att “Vårt viktigaste uppdrag är att skapa spelglädje på ett ansvarsfullt sätt och minska 
spelandets skadeverkningar för individen och samhället” (Svenska Spel 2017, s.12).  
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Andra aspekter som Svenska Spel lägger fokus på i deras etiska dimension är frågor som rör 
mänskliga rättigheter, mångfald, etiskt agerande, miljö och arbetsvillkor. Svenska Spel förespråkar 
mångfald där alla medarbetare ska ha samma möjligheter. Exempelvis skriver de såhär om sitt 
jämställdhetsmål, “Målet är att fördelningen mellan kvinnliga och manliga chefer ska ligga i 
intervallet 45–55 procent” (Svenska Spel 2017, s.28) samt att andelen utländska medarbetare ska 
motsvara  25% av arbetsstyrkan. Könsfördelningen mellan cheferna för 2016 var 40% kvinnliga 
chefer och 60% manliga chefer medan den utländska arbetsstyrkan motsvarade 35 % i deras 
kasinoverksamhet. Således har de lyckats med målet angående andelen utländska arbetare, vilket 
Svenska Spels VD tycker såhär om “Jag är stolt över att kunna lyfta fram Casino Cosmopols 
mångfaldsarbete; hela 35 procent av våra cirka 1 400 kasinomedarbetare har utländsk bakgrund” 
(Svenska Spel, 2017 s.5). För att jämna ut mångfalden på sikt har Svenska Spels chefer utbildat 
sig i hur de kan bedriva ett jämställdhetsperspektiv vid rekrytering av medarbetare. En anledning 
till detta fokusområde är, enligt Svenska Spel, att “Mångfald och en jämställd arbetsplats bidrar 
till ökad kreativitet och en dynamisk verksamhet” (Svenska Spel 2017, s.28). För att medarbetarna 
ska kunna prestera skriver de att det är viktigt att främja en god hälsa och en bra arbetsmiljö. Detta 
är av relevans då medarbetarna är en viktig framgångsfaktor för verksamheten. Genom att erbjuda 
friskvårdsbidrag till sina medarbetare kan Svenska spel främja en fysisk och psykisk hälsa hos sina 
medarbetare.  
 
Svenska spel har även en målsättning att alla inom bolaget och/eller alla som samarbetar med 
verksamheten ska agera utefter företagets uppförandekoder, det vill säga att bolaget och deras 
samarbetspartners ska motverka ett oetiskt agerande. Detta handlar om att bolaget och deras 
affärspartners ska agera på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt. Genom detta kan Svenska Spel 
motverka oegentligheter både internt och externt i verksamheten. För att uppnå detta har Svenska 
Spel utvecklat en obligatorisk nätbaserad utbildning, där bolagets medarbetare och 
samarbetspartners kan få kännedom om företagets uppförandekoder. Samtidigt har de 
implementerat ett visselblåsarsystem där medarbetarna kan rapportera in alla oegentligheter inom 
bolaget. Då Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor medför det att de lägger stor press på 
sina samarbetspartners att agera i riktlinje med svenska spels uppförandekoder, samt att föreningar 
ska följa deras riktlinjer om mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor. Detta grundar sig i 
att Svenska spel har som en övergripande strategi att bidra till samhällsutvecklingen i form av 
integration, jämställdhet och mångfald. Då Svenska Spel inte har en stor påverkan på miljön 
skriver de inte så mycket kring deras miljöengagemang i deras års- och hållbarhetsredovisningar. 
Det som dock framkommer är att de jobbar aktivt med att försöka minska deras påverkan på 
miljön. Detta görs främst genom olika former av miljömässiga besparingar. De skriver vidare att 
deras påverkan på miljön sker framförallt genom resor, förbrukningsmaterial och 
energiförbrukning.  
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Det som framkommer i Svenska Spels års- och hållbarhetsredovisning är att de lägger ett stort 
fokus på att ta ett ansvar för kundernas spelande, miljö och personal. Däremot skriver de att dessa 
aspekter är viktiga om företagets ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Detta då 
kunderna förväntar sig att spelbolagen ska ta ett ansvar för deras påverkan på samhället samtidigt 
som kunder inte tror på att myndigheterna kan lösa alla samhällsproblem. De redogör senare för 
att det är företag som ligger i framkant inom dessa aspekter som kommer ha störst 
konkurrensfördelar i framtiden.  

4.4.1.5 Den filantropiska dimensionen 

Den filantropiska dimensionen i Svenska Spels CSR handlar till största del om att stödja olika 
idrottsföreningar samt donationer till olika forskningsprojekt. Svenska Spel är i skrivande stund 
Sveriges största idrottssponsor, där de donerar och sponsrar olika idrottsrörelser såväl stora som 
små. Dessa donationer går till bland annat talangutveckling, ungdomsidrott samt olika satsningar 
på mindre sporter men även till större klubbar och föreningar. Svenska Spel försvarar sitt 
engagemang inom filantropi genom att säga “att vara Sveriges största idrottssponsor stärker bilden 
av oss på marknaden som ansvarstagande spelbolag” (Svenska Spel 2017, s.36). Exempelvis har 
Svenska Spel under 2016 tecknat ett treårigt avtal med Svenska Bandyförbundet samt med 
Svenska Innebandyförbundet. Två andra initiativ som Svenska Spel har går ut på att donera pengar 
till mindre föreningar, dessa initiativ heter gräsroten och prispallen; de går ut på att kunderna själva 
får bestämma till vilken förening Svenska Spel ska donera pengar till. Genom dessa system ska 
Svenska Spel ytterligare kunna bidra med pengar till den breda idrotten, detta genom att kunderna 
får bestämma vilka föreningar som förtjänar donationer. Under årets upplaga av gräsroten 
donerade Svenska Spel 50 miljoner kronor till olika föreningar i Sverige. Svenska Spel har även 
ingått ett samarbete med ICA och Svenska Fotbollsförbundet för att främja mångfaldsprojekt inom 
svensk fotboll. Projektet ämnar sig till att öka mångfalden samt förbättra integrationen och 
jämställdheten inom fotboll. Utöver att donera och/eller sponsra olika idrottsföreningar stödjer 
Svenska Spel olika forskningsprojekt. 2010 inrättade Svenska Spel ett forskningsråd som är ämnat 
till att öka kunskapen kring spel och beroende. Rådet består av forskare samt representanter från 
universitet, Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting. Sedan 2014 är Svenska 
Spel även med och stödjer en forskningstjänst kring beroendemedicin vid Lunds universitet. 
Svenska Spel är med och finansierar denna tjänst med 2,5 miljoner kronor per år under en 
femårsperiod.  
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5 Analys 
Följande stycke kommer redogöra för hur de olika dimensionerna av CSR kan tänkas kopplas till 
de tre typerna av legitimitet och hur dessa kan förekomma i svenska kontroversiella företag. 
Styckena kommer därmed försöka utröna vilken eller vilka typer av legitimitet som svenska 
kontroversiella företag försöker erhålla. Detta kommer göras med hjälp av att sammankoppla 
olika fenomen hos kontroversiella företag till det tidigare teoristycket som presenterats i studien.   

5.1 Spendrups  

5.1.1 Pragmatisk legitimitet  
Som nämnt i den teoretiska referensramen så kan pragmatisk legitimitet kopplas ihop med 
ekonomisk CSR och legal CSR. Spendrups, till skillnad från de andra företagen, visade allra minst 
tecken på både ekonomisk och legal CSR utan la istället mest fokus på etisk och filantropisk CSR. 
Företag söker pragmatiskt legitimitet för att få ett mandat, ett slags godkännande att få verka på 
marknaden (Suchman, 1995; Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales, 2013). Detta 
godkännande söker företagen främst från sina närmaste intressenter, dessa kan vara ägare, 
myndigheter och kunder (Suchman, 1995). Spendrups ingår idag i koncernen Loka Holding AB 
vilket medför att deras närmsta intressent (koncernen) har full insyn i företaget. Med andra ord har 
ägarna full insyn i verksamheten vilket innebär att en redogörelse av den ekonomiska dimensionen 
inte är lika viktig. Detta kan utläsas från hållbarhets- och årsredovisningen då Spendrups inte 
skriver vilka målsättningar på avkastning de har gentemot sina ägare. Istället väljer de att fokusera 
mer på att deras interna processer ska vara effektiva och lönsamma. Det kan tas i relation till Saab 
AB och Swedish Match som mer omfattande redogör för denna typ av information. Enligt Carroll 
(2016) handlar den ekonomiska dimensionen om att tillgodose sina ägare med vinster samtidigt 
som vinsterna inte ska vara på bekostnad av ett etiskt handlande. Carroll (2016) benämner detta 
som att företag ska göra acceptabla vinster. Suchman (1995) beskriver att pragmatisk legitimitet 
bygger på en tillåtelse av sina närmaste intressenter, där ägarna är en central intressent, att få 
bedriva sin verksamhet. Avsaknaden av ekonomiska nyckeltal och mål indikerar att den 
pragmatiska legitimiteten är något som Spendrups inte eftersträvar i någon större utsträckning. 
Spendrups behöver således inte erhålla någon pragmatisk legitimitet från sina ägare vilket medför 
att deras stigma inte påverkar företagets pragmatiska legitimitet. Det kan då tyckas att Spendrups 
inte försöker konformera sig gentemot sina ägare, detta då de redan besitter denna bekräftelse i 
och med att de ingår i koncernen.  
 
Samma analys kan göras utifrån den legala dimensionen, då Spendrups ägare redan har insyn i 
verksamheten så finns det inget behov av dem att redogöra hur de följer lagar och regler. Detta 
medför att Spendrups inte behöver skylta i lika stor utsträckning med den legala dimensionen av 
CSR för ett erhålla pragmatisk legitimitet från sina ägare. Däremot säljer Spendrups sina produkter 
till den öppna marknaden, vilket medför att Spendrups har flera närstående intressenter bortom 
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ägarna. Detta innebär att Spendrups måste redogöra för sina legala åtaganden för att kunna få 
pragmatisk legitimitet från myndigheter och därmed samhället. Genom att de skriver att de anser 
att det är viktigt att alkohol inte brukas av minderåriga och att de inte riktar några 
marknadsföringsaktiviteter kring alkoholhaltiga drycker till personer under 25 år visar Spendrups 
på att de följer branschens bestämmelser över hur alkoholföretag ska agera, allt i riktlinje med 
lagar och regler. Detta kan eventuellt ses som en överkompensation för att deras produkter är 
skadliga, vilket medför att de försöker minska sitt stigma genom att begränsa vilka personer de 
riktar sin marknadsföring mot. Men det går även att säga att Spendrups skriver om att de följer 
lagar och regler både för att rättfärdiga sin egna existens på marknaden, och för att marknadsföra 
sig själva som goda samhällsmedborgare. Enligt Oh, Bae och Kim (2016) kan CSR användas som 
ett verktyg för kontroversiella företag för att minska sitt stigma. Detta går i linje med att 
kontroversiella företag försöker marknadsföra sin CSR för att försöka minska sin stigmatisering 
(Oh, Bae och Kim, 2016). Spendrups gör detta genom marknadsföra att de följer lagar och regler, 
såsom “Vi tillämpar branschens rekommendationer kring marknadsföring” och “vi tar också 
avstånd från all olaglig försäljning och från alkoholförtäring i samband med bilkörning” 
(Spendrups 2017, s.65). Detta är ett försök, och till viss mån överkompensation, att påvisa sina 
intressenter att Spendrups upprätthåller de gällande lagarna. Genom att Spendrups konstaterar att 
de följer lagen går det att säga att de söker pragmatisk legitimitet från sina intressenter. I detta fall 
går det att säga att Spendrups söker pragmatisk legitimitet från myndigheter och samhället i stort. 
Enligt Suchman (1995) kan företag som rättar sig efter intressenters normer och värderingar få 
pragmatisk legitimitet. Detta framkommer då det kan tolkas som att Spendrups överkompenserar 
deras skadliga verksamhet genom att skriva att de följer gällande lagar och regelverk. Det kan 
tyckas att Spendrups använder sig av Suchmans (1995) strategi av konformitet, vilket bygger på 
att påvisa att företaget följer samhällets normer och värderingar. Detta bekräftas av att Spendrups 
överkompenserar sitt stigma genom att redogöra för att de följer samtliga lagar och regler 
relaterade till alkohol.  
 
Ett annat tecken på att företag söker pragmatisk legitimitet är enligt Huybrechts och Nicholls 
(2013) genom olika samarbeten. Det kan röra sig om såväl affärsmässiga och ideella samarbeten 
som företag kan erhålla pragmatisk legitimitet genom. Genom att ingå i samarbeten med andra 
aktörer kan företags image förbättras, det vill säga företag kan erhålla pragmatisk och/eller 
moralisk legitimitet (Huybrechts och Nicholls, 2013). Spendrups ingår i ett flertal samarbeten, 
såväl affärsmässiga som ideella, där de samarbetar med FN, Fryshuset, Maskrosbarn, Sveriges 
bryggeri, Årets kock och Loka Heroes. Genom att marknadsföra samarbeten i deras CSR rapporter 
kan Spendrups påvisa att de är goda samhällsmedborgare som ger tillbaka till samhället. Detta då 
Huybrechts och Nicholls (2013) menar på att samarbete bidrar till en positiv och/eller negativ 
ryktesspridning. Genom att kunna associera företaget till bättre företag och/eller ideella 
organisationer kan Spendrups få pragmatisk legitimitet av sina intressenter. Detta visar tecken på 
att Spendrups försöker påvisa att de följer samhällets normer och värderingar, vilket följer 
Suchmans (1995) syn på konformitet. Med det kan även ses som att Spendrups framhäver sina 



 
 

 62 

åtaganden för att skymma sina kontroversiella delar av verksamheten. Det går linje med Spiess, 
Mueller och Lin-Hi (2013) syn om avoiding bad vilket kan ses som en strategi för att undkomma 
stigma.  
 
Däremot kan samarbeten som går ifrån företagets kärna skapa ambivalens hos aktieägarna, vilket 
i sin tur kan leda till fluktuationer på deras aktiemarknad (Oh, Bae och Kim, 2016). Då Spendrups 
ägare har full insyn i verksamheten kan inte företagsgivande anses skapa någon ambivalens hos 
ägarna. Spendrups hade ett stort fokus på att samarbete med ideella organisationer, där ändamålet 
var att åtgärda eller förändra alkoholens roll i samhället. Detta kan vara ett försök av dem att 
rättfärdiga sin påverkan på samhället och därmed kunna vinna pragmatisk legitimitet. Det kan ses 
utifrån Alakent och Ozer (2014) som att Spendrups försöker köpa legitimitet genom att ingå i olika 
samarbeten. Detta ter sig i form av att Spendrups genom sina samarbeten hoppas på att få en positiv 
imagespridning och därmed erhålla pragmatisk legitimitet. Ett annat sätt Spendrups försöker 
erhålla pragmatisk legitimitet är genom att normalisera alkoholens roll i matkulturen. Spendrups 
försöker därmed att påvisa att deras produkter inte bidrar till skada utan istället vill de “framhålla 
dryckens självklara och positiva del av matupplevelsen” (Spendrups 2016, s.66). Detta är således 
ett sätt för Spendrups att arbeta proaktivt med alkoholens negativa roll i samhället och därmed 
kunna få ett mandat att verka. Detta kan eventuellt kopplas till deras kontroversiella verksamhet, 
där manipulation är en strategi är för dem att minska sitt stigma (Suchman 1995; Hudson, 2008; 
Carrington, 2014). 

5.1.2 Moralisk legitimitet 
Moralisk legitimitet kan kopplas till den etiska dimensionen av CSR, men den kan även återfinnas 
i den filantropiska och legala dimensionen av CSR. Den moraliska legitimiteten kan enligt 
Suchman (1995) förklaras som den rätta saken att göra. Det faktum att Spendrups hade en separat 
hållbarhetsredovisning är ett försök av dem att få moralisk legitimitet, detta då utgivande av 
enskilda CSR relaterade rapporter är något som kontroversiella företag är mer benägna att göra 
(Grougiou, Dedoulis, Leventis 2015). Spendrups försök till att få moralisk legitimitet baserades 
till stor del på miljön, sina medarbetare samt filantropi. Men även genom att påvisa att de följer 
lagar och regler i den legala dimensionen. Däremot ses det som ett baskrav vilket medför att denna 
dimension av CSR inte skapar något moralisk legitimitet utan snarare ger en möjlighet att erhålla 
moralisk legitimitet. Ett sätt att få moralisk legitimitet är via samarbeten av olika slag, vilket 
Huybrechts och Nicholls (2013) påstår är en strategi för att kunna få men även tappa moralisk 
legitimitet. Det bygger på att vilka företaget väljer att associera sig med spelar en avgörande roll 
om samarbetet kommer skapa eller fördärva företagets legitimitet. Om Spendrups skulle samarbeta 
med ett företag som anses som dåligt så kan deras dåliga rykte smitta av sig på Spendrups, och 
motsatsen om Spendrups skulle samarbeta med ett bra företag. Detta innebär således att 
stigmatisering kan smittas mellan olika företag och organisationer, men även att de som redan är 
stigmatiserade kan minska sin grad av stigma genom att samarbeta med bra företag/organisationer, 
exempelvis FN. Exempelvis följer Spendrups FN:s globala hållbarhetsmål, donerar pengar till 
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olika välgörenhetsorganisationer, stödjer föreningsliv och fritidsaktiviteter kopplat till ungdomar 
samt samarbetar med en årlig matlagningstävling. Spendrups samarbeten och donationer med de 
olika välgörenhetsorganisationerna kan ses som ett försök av dem att ta ansvar för alkoholens 
skadliga konsekvenser i samhället och att göra rätt för sig (Suchman, 1995). Förutom detta så 
deltar de även i bryggarinitiativet vilket går ut på att ge praktik till asylsökande, detta är ett försök 
av dem till att visa medvetenhet om integrationsfrågor. Spendrups försöker således med hjälp av 
bryggarinitiativet sudda ut skillnaderna mellan företagets och samhällets normer och värderingar. 
Det faktum att de anställer asylsökande, vilket de vet kommer gå i linje med samhällets 
värderingar, kan ses som försök av Spendrups att få moralisk legitimitet av samhället. Att 
Spendrups engagerar sig inom integrationsfrågor handlar om att påvisa sig själva som 
ansvarstagande där de bidrar till samhällsutvecklingen. Det kan ses utifrån Suchman (1995) som 
att Spendrups rättar sig efter samhällets normer och värderingar genom konformitet. Men det kan 
även ses som att Spendrups redogör för sina etiska åtaganden för att leda bort kritiken från deras 
kontroversiella verksamhet. Utifrån Hudson (2008) handlar detta om att Spendrups tillämpar en 
strategi som går ut på att dölja sin kontroversiella verksamhet för att på så sätt minimera sitt stigma.
           
Ett annat åtagande Spendrups gör är att jobba med att försöka främja mångfald i sin verksamhet. 
Då jämställdhetsåtaganden inte alltid är ett rättsligt åtagande utan kan även vara något som 
samhället förväntar sig att företag gör ändå, kan det ses som ett etiskt agerande utifrån Carrolls 
pyramid. Detta kan även ses som ett försök av Spendrups till att få moralisk legitimitet av 
samhället. Enligt Schrempf-Stirling, Palazzo och Philips (2016) kan moraliska åtaganden uppfattas 
som mer ärliga om de ämnar till att motverka ett lidande eller försöker rättfärdiga ett tidigare fel. 
Antingen genom ett eget initiativ eller genom att använda rättsliga system. Det kan handla om att 
försöka undergräva debatter om organisationens skadeverkan på samhället eller individen. Utifrån 
detta perspektiv kan åtaganden som mångfald och jämställdhet antas av företag som ett försök att 
undvika att förlora moralisk legitimitet snarare än ett försök till att vinna moralisk legitimitet. 
Enligt Spiess, Mueller och Lin-Hi (2013) handlar avoiding bad emellertid om att företag tar aktiva 
steg i ett förebyggande syfte för att förhindra skada på samhället eller individen. Detta går i linje 
med Suchman (1995) syn om att företag erhåller moralisk legitimitet genom att de agerar på ett 
visst sätt för att det är den rätta saken att göra. Det handlar således om att Spendrups tar på sig 
åtaganden, såsom mångfald och jämställdhet, för att det anses som den rätta saken att göra. 
Spendrups försöker även få moralisk legitimitet genom att marknadsföra sin arbetsplats som fri 
från “alla former av diskriminering, trakasserier eller annan negativ särbehandling på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (Spendrups 2017, s.31). Förutom 
detta så skriver Spendrups att de regelbundet följer upp frågor rörande jämställdhet och mångfald 
via deras årliga medarbetarundersökningar, där de även går igenom löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor. Det ansvarstagande Spendrups åtar sig för sina medarbetare kan utgå från att 
samhället är medvetna om exempelvis jämställdhet och miljön, vilket innebär det blir viktigt för 
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Spendrups att säkerställa att deras verksamhet går i linje med dessa värderingar. Detta kan tolkas 
utifrån Suchman (1995) konformitetsstrategi. 
 
Det går även att se att Spendrups försöker få moralisk legitimitet genom deras åtaganden kring 
miljön. Spendrups skriver bland annat att de försöker minska deras påverkan på miljön genom att 
exempelvis använda sig av 100-procentig dravförbränning vid tillverkning av deras produkter. En 
annan målsättning som de har var att sänka vattenanvändningen till endast tre liter per producerad 
liter dryck.  Förutom detta så medger även Spendrups att all av den el som de köper kommer från 
förnybara källor och 63% av deras transporter drivs av fossilfritt bränsle. Deras övergripande 
miljömål är att Spendrups ska bedriva en helt fossilfri verksamhet, från produktion till transport. 
Utöver det så har Spendrups även antagit FN:s målsättningar om Global Compact samt 
konkretiserat egna målsättningar om att till 2030 förbättra vattenkvaliteten, minska avfallen och 
implementera ett effektivt nyttjande av naturresurser. Dessa åtaganden kan ses ett försök av 
Spendrups att göra rätt för sig och därmed få moralisk legitimitet. Det som går att säga är att 
Spendrups försöker få moralisk legitimitet genom att motverka deras negativa påverkan på 
samhället samtidigt som de försöker framhäva sig som goda samhällsmedborgare. Detta i form av 
att de tar avstånd från eventuell kritik, såsom diskriminering och alkoholens negativa 
konsekvenser, medan de förbättrar samhället genom deras frivilliga åtaganden rörande förbättrad 
folkhälsa, miljön och medarbetarna. Det kan ses som att Spendrups försöker bidra till någon form 
av samhällsnytta vilket går i linje med Carrolls (2016) syn på den filantropiska och etiska delen av 
CSR. Det kan även ses som att Spendrups engagerar sig i samhället dels för att samhället förväntar 
sig det samtidigt som det ger dem en möjlighet att leda bort kritik som riktas mot de delar av deras 
verksamhet som är kontroversiella. Det går således att säga att Spendrups följer strategier som 
konformitet och döljande strategier. 

5.1.3 Kognitiv legitimitet  
Enligt Suchman (1995) kan företag tillskrivas kognitiv legitimitet genom att de tas för givet av 
samhället. Colleoni (2013) beskriver detta som att verksamheten bäddas in i samhället som en 
självklarhet, något som det inte råder ett tvivel om varför företaget finns. Det kan uttrycka sig 
exempelvis i att företag manipulerar sin omgivning, där de försöker rättfärdiga sin existens på 
marknaden. Manipulering är enligt Hudson (2008) och Suchman (1995) en strategi för att förändra 
samhällets syn på företagets aktiviteter och produkter. I Spendrups fall handlar det om alkohol och 
deras samarbete med mattävlingen årets kock samt att de försöker cementera alkoholens självklara 
roll i den svenska matkulturen. Detta kan eventuellt ses som en manipulerande strategi enligt 
Hudson (2008) och Suchman (1995). Enligt Alakent och Ozer (2014) kan kontroversiella företag 
köpa legitimitet genom att försöka manipulera sin omgivning. Om Spendrups lyckas med detta så 
kommer deras begriplighet, vilket är en aspekt av kognitiv legitimitet, att öka. Detta är något som 
Spendrups hoppas till slut ska leda till att de och deras produkter inte bara ska begripas utan även 
tas för givet. Och när detta har skett så har Spendrups lyckats tillskrivas båda formerna av kognitiv 
legitimitet, då tas för givet är den andra aspekten. Enligt Suchman (1995) är den kognitiva 
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legitimiteten den svåraste att få men den kraftfullaste, detta innebär att strävandet efter denna typ 
av legitimitet blir mer abstrakt än exempelvis moralisk legitimitet.  
 
Enligt Austin och Gaither (2017) kan företag som rapporterar sin CSR förbättra sin image. 
Imagestärkande strategier har ofta förklarats som ett sätt för företag att kunna få legitimitet av 
samhället (Borglund 2009; Oh, Bae och Kim, 2016; Yates, Hollensbe 2017; Austin, Gaither, 
2017). Enligt Carroll (2016) kan företag som engagerar sig i filantropi förbättra sin image, vilket 
innebär att företagsgivande kan ses som ett verktyg för att åstadkomma detta. Oh, Bae och Kim 
(2016) beskriver imagestärkande strategier som ett sätt för stigmatiserade företag att minska sitt 
stigma. Detta kan ses utifrån att företag förbättrar sitt rykte eller anseende i samhället och därmed 
skapar en begriplighet hos individer. Ett annat sätt företag kan förbättra sin image är via olika 
samarbeten, antingen via filantropiska och/eller affärsmässiga samarbeten (Huybrechts och 
Nicholls, 2013). Spendrups hade bland annat samarbeten med fryshuset och föreningen 
Maskrosbarn, vilka var ämnade till att minska konsumtionen av alkohol och/eller hjälpa personer 
som blir påverkade av alkoholens negativa konsekvenser. Dessa samarbeten kan inte ses som 
egennytta då de går ut på att rätta ett fel eller att förebygga skada på samhället. Dessa aktiviteter 
skapar således en begriplighet av verksamheten hos samhället, då det bidrar till samhällsnytta 
samtidigt som Spendrups får möjligheten att marknadsföra sig själva  goda samhällsmedborgare. 
Detta kan ses ett bevis på att Spendrups söker kognitiv legitimitet. Imagestärkande strategier har 
tidigare kritiserats som window-dressing, detta då de kan tolkas som att företag bara försöker dölja 
de negativa aspekterna av deras verksamhet med hjälp av filantropiska aktiviteter (Oh, Bae och 
Kim, 2016). Detta kan leda till att Spendrups tappar pragmatisk legitimitet då de löper risk för att 
deras filantropiska aktiviteter eventuellt inte kommer ses som genuina. Enligt Oh, Bae och Kim 
(2016) kan filantropiska aktiviteter skapa ambivalens hos aktieägarna då aktiviteterna framgår från 
företagets kärnverksamhet. Detta är något som inte kan antas råda i Spendrups fall då deras ägare 
antas ingå i företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spendrups  Pragmatisk legitimitet Moralisk legitimitet  Kognitiv legitimitet  

Ekonomiska 
dimensionen 

En generell avsaknad av ett begär att få 
pragmatisk legitimitet från sina ägare.  

- En generell avsaknad av ett begär att få kognitiv 
legitimitet från sina ägare.  
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Legala 

dimensionen  
 

Skyltande av att de följer samtliga lagar och 
regler. Exempelvis redogör de för sin under 18 
år ingen alkohol policy. Detta kan ses som att 
Spendrups vill skydda  sin verksamhet från 
stigma genom att redogöra för att de följer 
rådande lagar. Kan ses utifrån Suchman (1995) 
syn på konformitet som strategi för att få 
legitimitet.   

Skyltande av att de följer samtliga lagar och 
regler. Exempelvis redogör de för sin under 18 år 
ingen alkohol policy. Detta kan ses som att 
Spendrups vill skydda  sin verksamhet från 
stigma genom att redogöra för att de följer 
rådande lagar. Kan ses utifrån Suchman (1995) 
syn på konformitet som strategi för att få 
legitimitet.   

-  

 
 
 
 
 

 
Etiska 

dimensionen  

Spendrups försöker få pragmatisk legitimitet 
genom olika samarbeten. Exempelvis antog de 
FN:s globala hållbarhetsmål och svenska 
bryggarinitiativet. Detta kan ses som ett sätt för 
Spendrups att framhäva att de bidrar till 
samhällsutvecklingen och att de är ett bra 
företag. Kan ses utifrån Suchman (1995) 
strategi rörande konformitet.  Konformitet är 
något Spendrups också eftersträvar genom att 
skriva att de tar ett ansvar för sina medarbetare 
och för miljön. Men det kan även ses utifrån 
Hudson (2008) som ett sätt att föra bort kritik 
från deras kontroversiella delar.  
 
Ett annat sätt Spendrups försöker få pragmatisk 
legitimitet är genom att normalisera alkoholens 
roll i samhället. Detta genom att försöka minska 
alkoholens negativa inverkan. Detta kan ses 
som att Spendrups arbetar proaktivt mot att 
minska sitt stigma, vilket kan följa synen om 
manipulering (Suchman, 1995; Hudson 2008; 
Carrington, 2014).  

Spendrups försöker få moralisk legitimitet via 
olika former av samarbeten, exempelvis genom 
det svenska bryggarinitiativet. Ett annat sätt de 
försöker få moralisk legitimitet genom är att ta 
ett ansvar för sina medarbetare och för miljön. 
Dessa åtaganden kan ses som ett tecken på att 
Spendrups använder sig av strategier som 
konformitet och döljande strategier (Suchman, 
1995; Hudson 2008; Carrington, 2014). Detta för 
att påvisa att de följer samhällets normer och 
värderingar samtidigt som de kan leda bort kritik 
från deras kontroversiella delar i verksamheten.  
.   
 

Spendrups söker kognitiv legitimitet genom olika 
samarbeten. Detta uttrycker sig i att samarbetena 
förbättrar deras image och därmed begripligheten 
(Huybrechts och Nicholls, 2013).  
 
Ett annat sätt Spendrups söker kognitiv 
legitimitet genom är att försöka förändra 
samhällets syn på alkoholens roll i samhället, 
detta genom deras engagemang i Årets kock. Det 
kan eventuellt ses som att de använder sig av 
manipulerande strategier (Suchman, 1995; 
Hudson, 2008; Carrington, 2014).   
   
 

 
 
 
Filantropiska 
dimensionen  

Försök att få pragmatisk legitimitet genom 
samarbeten med Maskrosbarn, Fryshuset, Loka 
heroes och Ung företagsamhet.  Kan ses utifrån 
strategin konformitet och döljande strategier 
(Hudson, 2008; Suchman, 1995).  
  

Spendrups eftersträvar moralisk legitimitet 
genom sina filantropiska åtaganden. Dessa är 
deras samarbeten med föreningarna 
Maskrosbarn, Fryshuset, Loka heroes och Ung 
företagsamhet. Det kan ses utifrån strategin 
konformitet samt döljande strategier, där deras 
målsättning är att påvisa att de bidrar till 
samhällsnyttan (Hudson, 2008; Suchman, 1995). 
Dessa åtaganden agerar då som ett sätt för 
Spendrups att förbättra sin image samtidigt som 
det hjälper till att skymma deras kontroversiella 
delar.  
    
 

Spendrups söker kognitiv legitimitet genom att 
donera pengar till Fryshuset, Loka heroes och 
Ung företagsamhet. Genom att donera pengar kan 
Spendrups påvisa deras roll som en god 
samhällsmedborgare och därmed öka sin 
förståelse i samhället. Det bygger på att filantropi 
kan förbättra företagets image (Huybrechts och 
Nicholls, 2013). Det kan således eventuellt ses 
som att Spendrups använder sig av strategin 
konformitet för att påvisa att deras verksamhet 
överensstämmer med samhällets normer och 
värderingar. Dock kan det även ses som att 
filantropiska engagemang används för att leda 
bort kritik. Således handlar det om att dölja sina 
kontroversiella delar (Hudson, 2008; Suchman, 
1995).  

 
  

5.2 Swedish Match 

5.2.1 Pragmatisk legitimitet 
Swedish Match försöker få pragmatisk legitimitet genom bland annat att påverka synen på snus, 
detta genom att profilera sig själva som det bättre alternativet till cigaretter och därmed försöka 
minska antalet rökare i världen. Detta är något som Swedish Match är medvetna om då mycket av 
deras års- och hållbarhetsredovisning går ut på att jämföra snusets mindre farliga hälsoeffekter 
med cigaretter, detta blir således ett sätt för dem att försöka få pragmatisk legitimitet från 
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samhället. Swedish Match tillverkar även cigarrer men samtidigt har de en vision som lyder 
“Swedish Match vision är en värld utan cigaretter och företaget erbjuder konsumenter alternativ 
som både är uppskattade och mindre farliga än rökning” (Swedish Match 2017, s.18). Detta kan 
upplevas som motsägelsefullt och kommer även, enligt Austin och Gaither (2017) och Oh, Bae 
och Kim (2016), leda till att Swedish Match ägare granskar och straffar dem hårdare vid tider av 
sämre ekonomiska resultat. På grund av detta, och det faktum att de är ett publikt handlat 
aktiebolag, väljer Swedish Match att skylta mycket med deras ekonomiska målsättningar och 
finansiella resultat. Exempelvis skriver de att “Swedish Match strävar efter att leverera varaktiga 
och ökade vinster till våra aktieägare samt skapa väsentliga fördelar för samhället” samt att ett av 
deras mål är att “maximera långsiktig lönsamhet och kassaflöde” (Swedish Match 2017, s.2).  De 
har även ett tydligt mål rörande deras utdelning vilket lyder att “Swedish Match har ambitionen 
att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är inom 40–60 
procent av resultatet per aktie” (Swedish Match 2017, s.9). Detta kan vara ett försök av Swedish 
Match att minimera effekten som medföljer när ett kontroversiellt företag väljer att engagera sig 
inom CSR. Dessa utdrag är exempel på hur Swedish Match arbetar med den ekonomiska 
dimensionen av CSR för att få pragmatisk legitimitet. Detta följer Suchmans (1995) strategi av 
konformitet, där Swedish Match har aktieägarnas krav på avkastning att förhålla sig till.  
 
Förutom att redogöra för den ekonomiska dimensionen av CSR så framhäver även Swedish Match 
den legala dimensionen av deras CSR. Exempelvis skriver Swedish Match att “Tobaksvaror i alla 
former ska inte säljas till personer under 18 år. Av den anledningen för Swedish Match en 
kontinuerlig dialog med återförsäljarna för att säkerställa att kravet att kräva legitimation vid köp 
av tobaksprodukter efterlevs” (Swedish Match 2017, s.16). Dessutom skriver de att deras “mål är 
att eliminera barnarbete i företagets värdekedja” (Swedish Match 2017, s.32)  och “På Swedish 
Match har vi nolltolerans mot korruption och mutor” (Swedish Match 2017, s.37). Då CSR kan 
användas som ett verktyg att minska sitt stigma kan detta skyltande av legal CSR från Swedish 
Match sida ses som ett försök av dem att minska sitt stigma (Oh, Bae och Kim 2016). Genom att 
påvisa att Swedish Match följer samtliga lagar och regler som påverkar deras verksamhet kan de 
bevisa att de följer de rådande normer och värderingar som är kodifierade i lag, vilket enligt 
Suchman (1995) är ett sätt att få pragmatisk legitimitet från myndigheter. Det går att säga att 
Swedish Match använder sig av konformitet för att påvisa att de är i linje med samhällets normer 
och värderingar, vilket i sin tur ska leda till att de erhåller pragmatisk legitimitet.  
 
Huybrechts och Nicholls (2013) påstår att samarbeten av olika slag kan även generera både 
moralisk samt pragmatisk legitimitet. Swedish Match samarbetar mycket med andra tobaksföretag 
som till exempel Alliance One och Universal Leaf, och via dessa försöker Swedish Match 
distansera sig själva från den legala kampen som eventuellt kan uppstå om de istället skulle köpa 
in sin råtobak direkt från tobaksodlare. En möjlig legal kamp kan vara barnarbete då Swedish 
Match själva medger att “Tobak är en jordbruksprodukt och där finns en betydande risk för 
barnarbete” (Swedish Match 2017, s.40). Genom att samarbeta med dessa andra stora aktörer 
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hoppas Swedish Match på att tillskrivas pragmatisk legitimitet. Hudson (2008) redogör för att 
stigma kan smitta av sig till andra aktörer och genom att Swedish Match inte samarbetar direkt 
med tobaksgårdarna så blir det ett sätt för Swedish Match att skydda sig från mer stigma. Detta då 
barnarbete är en stor risk på tobaksgårdar och uppkommer det att Swedish Match är i direkt 
samarbete med dessa så kan gårdarnas stigma smitta av sig på Swedish Match. Genom att köpa in 
sin råtobak från en tredje part kan de skydda sig själva från detta. Swedish Match söker således 
inte pragmatisk legitimitet från sina underleverantörer utan istället försöker de säkerställa att deras 
oegentligheter inte ska smitta av sig på dem. Swedish Match försöker däremot erhålla pragmatisk 
legitimitet genom deras samarbete med projektet i Filippinerna. Genom att donera pengar kan 
Swedish Match påvisa samhället att de är goda samhällsmedborgare och därmed erhålla 
pragmatisk legitimitet. Detta agerande kan ses som konformitet från Swedish Match sida eller som 
en döljande strategi av deras stigmatiserade verksamhet genom att engagera sig inom filantropi 
(Suchman, 1995; Hudson, 2008; Carrington, 2014).  
 
Swedish Match skriver att “Tobaksprodukter för oralt bruk, med undantag för produkter som är 
avsedda att rökas eller tuggas, är förbjudna inom EU (såsom snus) trots att de är vetenskapligt 
erkända som ett säkrare alternativ till cigaretter” (Swedish Match 2017, s.10) vilket innebär att de 
inte har rätten att verka på samtliga marknader. För att försöka få pragmatisk legitimitet så väljer 
Swedish Match därför att skriva mycket om hur snus är mindre farligt än cigaretter. Detta kan 
eventuellt ses enligt Suchman (1995) som manipulation av normer och värderingar, Swedish 
Match hoppas att deras produkter ska ses av samtliga som mindre farliga vilket handlar om att 
begripligheten för dem ska öka. Detta innebär att Swedish Match befinner sig i en speciell situation 
i jämförelse med de andra företagen. Detta då de försöker öka sin begriplighet, vilket är kognitiv 
legitimitet, för att sedan kunna få den lagliga rätten att verka, vilket är pragmatisk legitimitet. 
Swedish Match försöker alltså göra påtryckningar för att avreglera snus i länder där det är 
förbjudet, även om snus medför vissa hälsorisker för användaren. Dock rättfärdigar de detta genom 
att säga att snus är mindre farligt än cigaretter. Detta agerande kan ses som exempel på 
manipulerande strategier (Suchman 1995; Carrington, 2014).  

5.2.2 Moralisk legitimitet 
Swedish Match söker moralisk legitimitet främst genom deras miljöarbete, sina medarbetare samt 
deras filantropiska arbete. Angående miljön så skriver Swedish Match att deras “mål är att 
återspegla de åtaganden som anges i Parisavtalet och därmed minska utsläpp av växthusgaser i 
företagets värdekedja” (Swedish Match 2017, s.42). Detta då deras verksamhet är beroende av 
resilienta ekosystem vilket innebär att de inte kan göra affärer utan ett stort bidrag av råmaterial 
från naturen. Några konkreta initiativ som Swedish Match har åtagit sig är att minska deras avfall 
i snusfabrikerna, fasat ut användningen av 19 olika rengöringskemikalier samt minskat utsläppen 
av luktutsläpp från deras fabrik i Göteborg. Förutom detta så deltog även Swedish Match i 
utvecklingen av och implementeringen av det branschgemensamma systemet Sustainable Tobacco 
Program vilket är ett system som täcker hela deras värdekedja och omfattar flera olika 



 
 

 69 

miljöaspekter. Enligt Suchman (1995) så kommer Swedish Match arbeta med miljöfrågor då det 
för dem vore den rätta saken att göra. Eftersom Swedish Match är starkt beroende av naturresurser 
för att bedriva sin verksamhet så faller därmed den typen av CSR in under Suchman (1995) term 
den rätta saken att göra. Det kan tolkas utifrån att Swedish Match är stigmatiserade, då deras 
verksamhet medför skada på både individen och miljön. Genom att försöka ta ett ansvar för deras 
påverkan på miljön försöker Swedish Match att påvisa att de följer samhällets förväntningar om 
att minska verksamhetens avtryck på miljön. Dessa åtagande följer Suchmans (1995) syn på 
konformitet men även Carroll (2016) förklarar att företag måste ta ett ansvar för sin negativa 
inverkan på samhället för att kunna få legitimitet. Men enligt Hudson (2008) kan detta agerande 
istället vara ett tecken på att Swedish Match döljer de delar av sin verksamhet som är 
stigmatiserade, nämligen det faktum att de tillverkar tobaksprodukter. Att Swedish Match alltså 
försöker dölja detta genom att istället belysa sitt miljöarbete i ett försök att leda bort 
uppmärksamheten från deras kärnverksamhet.  
 
Förutom miljön så skriver Swedish Match att de är helt beroende av att kunna attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare, vilket har medfört ett stort fokus på medarbetarna i deras års- och 
hållbarhetsredovisningar. Swedish Match skriver exempelvis att de vill uppfattas som en 
inkluderande och öppen arbetsgivare som ger lika möjligheter till alla deras anställda, helt 
oberoende av faktorer som ålder, kön, sexuell läggning etc. Det handlar om att Swedish Match vill 
ha en arbetsplats fri från diskriminering samt fysiska hälso- och skaderisker. För att belysa detta 
faktum skriver de att “alla former av överträdelser tas på allvar” (Swedish Match 2017, s.38), där 
det finns fastställda rutiner för att lösa de uppkomna bekymren snabbt och effektivt. Vidare 
redogör de för att överträdelser kan leda till repressalier för de inblandade. Detta är ett tecken på 
att Swedish Match arbetar aktivt mot att motverka alla former av överträdelser som kan uppstå i 
verksamheten. Genom att motverka alla former av oegentligheter på arbetsplatsen försöker 
Swedish Match skapa en trygg arbetsmiljö. Att ta ett ansvar för sina anställda är något Borglund 
(2009) förklarar som att företag tar ett ansvar för intressenternas förtroendefrågor. Det handlar 
således om att rätta sig efter rådande normer och värderingar, vilket går i linje med Suchman 
(1995) syn på att företag får legitimitet genom konformitet. Men det kan även ses som att Swedish 
Match försöker distansera sig själva från eventuell kritik rörande deras arbetsklimat. Genom att 
överföra ansvaret rörande deras uppförandekoder till deras anställda kan Swedish Match eventuellt 
ta ett avstånd från möjlig kritik. Detta följer Hudson (2008) synsätt, vilket handlar om att Swedish 
Match döljer eller skyddar sin verksamhet genom att leda bort uppmärksamhet från deras 
kontroversiella verksamhet.   
 
Enligt Huybrechts och Nicholls (2013) kan företag få moralisk legitimitet genom olika samarbeten. 
Det kan i Swedish Match fall exempelvis handla om att donera pengar till 
välgörenhetsorganisationer eller att samarbeta med forskare om snusets påverkan på individen. 
Deras nuvarande välgörenhet ämnar sig till ett pågående projekt i Filippinerna vilket försöker 
förhindra barnarbete under skördesäsongen genom olika aktiviteter efter skoltid. Genom att 
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Swedish Match framför sig själva som goda samhällsmedborgare som ger tillbaka till samhället 
försöker de få moralisk legitimitet. Detsamma gäller angående deras samarbete med forskningen 
då den ämnar till att minska nikotinets negativa påverkan på kroppen. Swedish Match kan således 
genom sina samarbeten aktivt profilera sig själva som goda samhällsmedborgare som bidrar till 
samhällsnyttan. Då samarbeten kan leda till en positiv image, speciellt när det kommer till 
filantropi, kan Swedish erhålla moralisk legitimitet (Huybrechts och Nicholls, 2013). Men det kan 
även ses som ett strategiskt verktyg för Swedish Match att skymma sin kontroversiella verksamhet. 
Enligt Hudson (2008) handlar det om att leda bort uppmärksamheten från deras kontroversiella 
verksamhet genom att redogöra för positiva aktiviteter via CSR.  

5.2.3 Kognitiv legitimitet 
Det faktum att Swedish Match eftersträvar kognitiv legitimitet framkommer alla gånger när de 
beskriver hur mycket mindre farligt snus är i jämförelse med cigaretter. Exempelvis skriver 
Swedish Match att i USA vill de få ändra sina varningsetiketter så att “de bättre speglar det faktum 
att dessa produkter innebär betydligt lägre hälsorisker än cigaretter”. Detta avslog dock den 
amerikanska Food and Drug Administration. Swedish Match inledde redan en vecka efter EU 
folkomröstningen i Storbritannien en rättsprocess om att få sälja snus där.  
 
Swedish Match framhäver flera gånger att “Genom att erbjuda produkter som är erkänt säkrare 
alternativ till cigaretter kan vi bidra till förbättrad folkhälsa” (Swedish Match 2017, s.59) och på 
grund av detta så anser Swedish Match att rådande lagstiftning borde ta hänsyn till den relativa 
hälsorisken för olika tobaksprodukter. Detta resulterar i att de anser att “Det nya direktivet 
(2014/40/EU) strider mot konsumentens grundläggande rätt att få information om produktens 
smak och innehåll genom att förbjuda produktinformation på förpackningar” (Swedish Match 
2017, s.17). Dessa uttalanden kan ses som bevis på att Swedish Match försöker normalisera snus 
och att de arbetar aktivt för att förändra allmänhetens uppfattning och inställning gentemot snus. 
Detta agerande kan falla inom ramen för  Suchman (1995) syn på kognitiv legitimitet där företaget 
försöker öka sin begriplighet genom manipulation. Exempelvis försöker Swedish Match påverka 
den rådande stigmatiseringen kring nikotin genom att jämföra nikotin med koffein, detta 
framkommer när de skriver att “Om man skulle föreställa sig en värld där koffein, ett annat ämne 
som är beroendeframkallande, konsumerades genom rökning, medan nikotinet å andra sidan 
istället skulle konsumeras genom att man blandade det med hett vatten så skulle 
folkhälsoprioriteringarna sannolikt vara omvända” (Swedish Match 2017, s.24). Det handlar 
således om att Swedish Match försöker förändra omvärldens syn på nikotin genom att jämföra det 
med något som förekommer i en produkt som många av oss konsumerar dagligen, nämligen kaffe.  
Denna jämförelse med koffein som Swedish Match gör kan eventuellt ses som att det följer 
Suchmans (1995) strategi om manipulation, att Swedish Match försöker skapa acceptans för sina 
produkter. Detta genom att trivialisera nikotinets skadeverkan på individen genom att likställa det 
med kaffe.  
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Förutom detta så engagerar sig även Swedish Match inom filantropiska aktiviteter i ett försök att 
få kognitiv legitimitet. Detta gör de genom att finansiera ett projekt i Filippinerna som 
“tillhandahåller olika aktiviteter efter skoltid för att förhindra att barn arbetar på tobaksfälten under 
skördesäsongen. Projektet har visat sig vara effektivt för att förhindra barnarbete” (Swedish Match 
2017, s.41). Detta kan ses enligt Suchman (1995) som ett försök av Swedish Match att öka 
begripligheten för sin verksamhet. För om Swedish Match bidrar till samhällsnyttan via 
finansiering av projekt som hjälper till att minska barnarbete i Filippinerna så hoppas de att deras 
acceptans till varför de existerar ska öka, samtidigt som deras stigmatisering ska minska. Likt deras 
andra initiativ så kan även detta ses enligt Hudson (2008) som en strategi vars syfte är att dölja de 
stigmatiserade aspekterna av deras verksamhet genom att belysa det positiva som Swedish Match 
gör. Där deras produktion av tobaksprodukter är den stigmatiserade aspekten som de vill dölja, 
och där finansieringen av projektet i Filippinerna är något som de gärna framhäver. Det rör sig 
således om att Swedish Match tillämpar strategier som konformitet och döljande strategier för att 
överkomma sitt stigma och därmed få kognitiv legitimitet (Suchman, 1995; Hudson, 2008; 
Carrington, 2014). Ett annat samarbete som Swedish Match är delaktiga i, men som inte är av en 
filantropisk karaktär, är samarbeten med deras leverantörer av råtobak där Swedish Match har 
tillämpat en målsättning av samarbetet ska gå i linje med det branschgemensamma programmet 
Sustainable Tobacco Programme. Detta åsyftar till att miljöansvaret ska genomsyra hela Swedish 
Match värdekedja.  Detta kan vara ett försök av Swedish Match att öka sin kognitiva legitimitet 
hos sina ägare genom att samarbeta med kända och seriösa tobaksaktörer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swedish 
Match  

Pragmatisk legitimitet Moralisk legitimitet  Kognitiv legitimitet  

Ekonomiska 
dimensionen 

Swedish Match söker pragmatisk legitimitet 
genom att framföra deras ambitioner av 
långsiktig avkastning. Det följer Suchmans 
(1995) syn om konformitet.  

- Swedish Match söker kognitiv legitimitet 
genom att framföra deras ambitioner av 
långsiktig avkastning och genom att 
grundligt redogöra för finansiella mått och 
information. Detta följer Suchman (1995) 
syn på konformitet. 
 
 Swedish Match redogör även för 
samarbeten med större aktörer vilket ämnar 
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sig till att öka begripligheten hos sina ägare. 
Detta genom att påvisa att de samarbetar 
med seriösa aktörer. Genom dessa 
åtaganden kan Swedish Match få kognitiv 
legitimitet från sina ägare (Huybrechts och 
Nicholls, 2013).  

Legala 
dimensionen  

 

Skyltande med att de följer samtliga lagar och 
regler. Exempelvis redogör de för sin under 18 
år ingen tobak policy. Detta kan ses som att 
Swedish Match  vill skydda  sin verksamhet från 
stigma genom att redogöra för att de följer 
rådande lagar. Kan ses utifrån Suchman (1995) 
syn på konformitet som strategi för att få 
legitimitet.   

Skyltande med att de följer samtliga lagar och regler. 
Exempelvis redogör de för sin under 18 år ingen 
tobak policy. Detta kan ses som att Swedish Match 
vill skydda  sin verksamhet från stigma genom att 
redogöra för att de följer rådande lagar. Kan ses 
utifrån Suchman (1995) syn på konformitet som 
strategi för att få legitimitet.   

-  

 Etiska 
dimensionen  

Swedish Match försöker få pragmatisk 
legitimitet genom att ta ett ansvar och  engagera 
sig inom medarbetarna, miljön samt folkhälsan. 
Kan ses utifrån Hudson (2008) som ett sätt att 
föra bort kritik från deras kontroversiella 
verksamhet. Kan även ses utifrån Suchman 
(1995) strategi rörande konformitet. Ett annat 
sätt Swedish Match söker pragmatisk legitimitet 
är genom deras samarbeten med 
underleverantörer. Genom att ställa höga krav 
på deras underleverantörer kan Swedish Match 
påvisa att de är viktiga för att upprätthålla en 
god affärsetik. Vilket går i samhörighet med 
Suchman (1995) syn om konformitet.  
 
Swedish Match försöker även få pragmatisk 
legitimitet genom deras ambition av att förbättra 
folkhälsan. Genom att  skriva att snus är mindre 
skadligt för samhället försöker Swedish Match 
porträttera sig själva som en viktig aktör i att 
förbättra folkhälsan. Det kan ses som att 
Swedish Match arbetar aktivt med att minska 
snusets stigma i samhället och därmed göra 
påtryckningar för att avreglera snus i länder där 
det är olagligt. Det kan således ses som att 
Swedish Match eventuellt följer strategin 
manipulering (Suchman, 1995; Hudson 2008; 
Carrington, 2014).  
 
 
 
 
 
 
 

Swedish Match  försöker få moralisk legitimitet 
genom att ta ett ansvar för sina medarbetare och 
miljön. Genom att påvisa att de tar ett ansvar för 
miljön och medarbetarna kan Swedish Match påvisa 
att de är goda samhällsmedborgare som bidrar till 
samhällsutvecklingen. Det bygger på att Swedish 
Match agerar utefter den rätta saken att göra för att 
på minska sitt stigma och rätta sig efter de rådande 
normerna och värderingarna i samhället.  
 
Dessa åtaganden är ett tecken på att Swedish Match 
använder sig av strategier som konformitet och 
döljande strategier (Suchman, 1995; Hudson 2008; 
Carrington, 2014). Detta för att påvisa att de följer 
samhällets normer och värderingar samtidigt som de 
kan leda bort kritik från de delar av deras 
verksamhet som är stigmatiserade. 
 

Swedish Match söker kognitiv legitimitet 
genom deras delaktighet i miljöprogrammet 
Sustainable Tobacco Programme. Detta 
uttrycker sig i att samarbeten förbättrar 
imagen och därmed begripligheten 
(Huybrechts och Nicholls, 2013). Swedish 
Match försöker även få kognitiv legitimitet 
genom deras ambition av att förbättra 
folkhälsan. Genom att  skriva att snus är 
mindre skadligt för samhället än cigaretter 
försöker Swedish Match porträttera sig 
själva som en viktig aktör i att förbättra 
folkhälsan. Det går i linje med strategin 
manipulering (Suchman, 1995; Hudson 
2008; Carrington, 2014). Manipulering kan 
eventuellt ses som en strategi som Swedish 
Match tillämpar för att försöka motverka sitt 
stigma.  
 
  
   
 

 
 
 
 
 

Filantropiska 
dimensionen   

Försök att få pragmatisk legitimitet genom 
finansiering av det pågående projektet i 
Filippinerna. Kan ses utifrån strategin 
konformitet och döljande strategier (Hudson, 
2008; Suchman, 1995).  
  

Swedish Match  eftersträvar även  moralisk 
legitimitet genom sitt filantropiska åtagande. Detta 
är finansieringen av projektet i Filippinerna vars 
syfte är att se till att barn inte arbetar på tobaksfälten 
under skördesäsongen. Det kan ses utifrån strategin 
konformitet samt döljande strategier, där 
målsättningen är att påvisa att de bidrar till 
samhällsnyttan (Hudson, 2008; Suchman, 1995). 
Dessa åtaganden agerar då som ett sätt för Swedish 
Match  att förbättra sin image samtidigt som det 
hjälper till att skymma deras kontroversiella delar.  
    
 

Försök att få kognitiv legitimitet genom 
finansiering av det pågående projektet i 
Filippinerna. Genom att donera pengar kan 
Swedish Match påvisa deras roll som en god 
samhällsmedborgare och därmed öka sin 
förståelse i samhället. Det bygger på att 
filantropi kan förbättra företagets image 
(Huybrechts och Nicholls, 2013). Det kan 
således ses som att Swedish Match  
använder sig av strategin konformitet för att 
påvisa att deras verksamhet överensstämmer 
med samhällets normer och värdering. Dock 
kan det  även ses som att filantropiska 
engagemang används för att leda bort kritik 
(Hudson, 2008; Suchman, 1995).  
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5.3 Saab  

5.3.1 Pragmatisk legitimitet  
Den pragmatiska legitimiteten beskrivs av Suchman (1995) som en bytesvara, det kan förklaras 
som att företag får legitimitet av sina närmaste intressenter i utbyte av att de levererar produkter, 
tjänster eller avkastning. Det handlar således om att företag ska få ett godkännande, eller mandat, 
av sina närmaste intressenter att få fortlöpa med verksamheten (Suchman, 1995; Díez Martín, 
Prado-Roman och Blanco-Gonzales, 2013). Saab är, i skrivande stund, ett publikt aktiebolag vilket 
medför att de måste få sitt mandat från den öppna aktiemarknaden. Detta innebär att den 
ekonomiska dimensionen i deras års- och hållbarhetsredovisning från 2016 påvisar ett stort fokus 
på finansiell information. Saab redogör exempelvis för deras målsättningar rörande avkastning till 
ägarna där deras utdelningsmål är att, under en konjunkturcykel, ska 20–40 procent av 
nettoresultatet delas ut till aktieägarna. Utifrån Dart (2004) innebär det att Saab åstadkommer 
något bra genom att erbjuda sina ägare varaktig avkastning, vilket innebär att Saab kan få 
pragmatisk legitimitet i utbyte mot god avkastning. I Saabs fall innebär det att de bland annat måste 
uppfylla sitt utdelningsmål för att kunna få ägarnas pragmatiska legitimitet. Enligt Oh, Bae och 
Kim (2016) blir kontroversiella företag som engagerar sig i CSR mer granskade och hårdare 
dömda när de begår ett misstag eller presterar dåligt. Detta innebär att kontroversiella företag som 
agerar på den publika aktiemarknaden kommer vara tvungna att lägga ett stort fokus på att prestera 
och bibehålla god lönsamhet för att kunna behålla sin pragmatiska legitimitet hos sina aktieägare. 
Genom att Saab skriver att deras “position för fortsatt lönsam tillväxt är stark och vår väg framåt 
är att skapa mervärde för våra ägare” (Saab 2017, s.6) samt att ”Organisationen genomsyras av en 
affärskultur där effektivitet står i fokus” (Saab 2017, s.34) visar dem ett tydligt tecken på att Saab 
söker pragmatisk legitimitet från sina ägare. Att Saab är tydliga med att de vill leva upp till sina 
aktieägares krav på avkastning kan ses, enligt Suchman (1995), som konformitet från Saabs sida. 
Där Saab har ägarnas krav på avkastning att förhålla sig till.   
 
Saabs försäljning av försvarsmateriel motsvarade 2016 cirka 80 procent av deras omsättning och 
är reglerad av både nationella och internationella lagar och förordningar. Förutom detta är Saabs 
export från Sverige även reglerad av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), vilka har till 
uppdrag av regeringen att stipulera vilka länder Saab får sälja sina produkter och tjänster till. Detta 
medför att Saab måste även söka pragmatisk legitimitet från myndigheter för att kunna få rätten 
att verka på sin marknad. Genom att redogöra för deras ställningstagande gentemot lagar och regler 
kan Saab skapa och bibehålla ett långsiktigt och hållbart förtroende hos myndigheter. Det handlar 
om att Saab söker ett godkännande från myndigheter för att kunna få fortlöpa med sin verksamhet 
(Suchman, 1995; Díez Martín, Prado-Roman & Blanco-Gonzales, 2013). Detta genom att de 
skriver “För försvarsmaterielmarknaden är en fortsatt internationell harmonisering av 
exportlagstiftningen mycket viktig” (Saab 2017, s.4) och “Saab har väl inarbetade processer för 
att säkra att de lagar och förordningar som reglerar exportkontroll efterlevs. Det är avgörande för 
att behålla förtroendet för verksamheten” (Saab 2017, 30). Detta är tecken på att Saab söker den 
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pragmatiska legitimiteten från myndigheter. Saab visar också en medvetenhet om att myndigheter 
är en viktig intressent för deras verksamhet då de skriver “I synnerhet påverkar Sveriges 
försvarspolitik och regelverk kring export av försvarsmateriel Saabs verksamhet. Risken för Saabs 
verksamhet består i att lagar, regelverk eller förordningar förändras på ett sätt som gör att Saabs 
relation till en eller  flera kunder påverkas” (Saab 2017, s.66). Detta bekräftar att Saab har en 
angelägenhet att påvisa för sina intressenter att de efterlever gällande regelverk för att på så sätt 
kunna få pragmatisk legitimitet. Genom att skylta med att Saab efterlever rådande lagar och regler 
försöker de framhäva att deras normer och värderingar överensstämmer med samhällets. Det kan 
ses utifrån Suchman (1995) som en strategi för Saab att få pragmatisk legitimitet genom att påvisa 
att de delar samhällets värderingar. Men det kan även vara ett sätt för Saab att skydda sin 
verksamhet från stigma genom att påvisa att de inte sysselsätter sig med någon tvivelaktig 
verksamhet, utifrån den legala aspekten. Att påvisa att företaget följer rådande lagar och normer 
går i linje med Suchmans (1995) syn på konformitet. Det går således säga att Saab använder sig 
av konformitet som en strategi för ett erhålla pragmatisk legitimitet.  
 
Förutom att försöka få pragmatisk legitimitet genom att redogöra för finansiell och legal 
information, försöker även Saab vinna pragmatisk legitimitet genom olika samarbeten. Det går i 
linje med Huybrechts och Nicholls (2013) som skriver att företag kan få pragmatisk- och/eller 
moralisk legitimitet genom samarbeten, såväl affärsmässiga som ideella. Det handlar framförallt 
om att samarbeten kan förbättra företagets image (Huybrechts och Nicholls, 2013). Saab försöker 
främst genom olika affärsmässiga samarbeten förbättra sin image och därmed få pragmatisk 
legitimitet. Saab har exempelvis samarbeten med olika skolor samt med andra amerikanska 
vapenföretag som till exempel Boeing, Lockheed Martin och Raytheon, detta för att skapa en 
kunskapsspridning samtidigt som de kan förbättra sin image och därmed få pragmatisk legitimitet. 
Andra samarbeten är av en mer ideell karaktär och handlar bland annat om att anta FN:s Global 
Compact samt att bistå skolor som mattevolontärer. Detta är återigen ett sätt för Saab att försöka 
få pragmatisk legitimitet genom en positiv imagespridning. Saab försöker via deras frivilliga 
åtaganden leda bort kritik från deras kontroversiella aktiviteter genom att påvisa att de följer 
samhällets normer och värderingar i deras operativa verksamhet. Detta går linje med Spiess, 
Mueller och Lin-Hi (2013) syn om avoiding bad vilket kan ses som en strategi för att undkomma 
stigma. Detta följer även Hudson (2008) syn på döljande strategier, vilket grundar sig i att skymma 
sin kontroversiella verksamhet genom att framhäva sina positiva sidor. Genom att Saab redogör 
för sina etiska och filantropiska aktiviteter försöker de leda bort ljuset från deras delar som anses 
som skadliga samtidigt som de kan påvisa att de är i linje med samhällets normer och värderingar, 
det vill säga konformitet.  
 
Saab väljer ofta att profilera sig själva och sin verksamhet som en nödvändighet, detta genom att 
säga att det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. Med detta påstående försöker de sedan 
påvisa att eftersom de säljer försvarsmateriel så bidrar de aktivt till en säkrare och tryggare värld. 
Denna form av resonemang och hur de porträtterar sig själva kan eventuellt ses som en 
manipulerande strategi, där Saab försöker ändra omgivningens uppfattning om vapen och 
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försvarsmateriel till det bättre (Suchman, 1995; Hudson, 2008; Carrington, 2014). Denna strategi 
är ett tillvägagångssätt för Saab att försöka erhålla pragmatisk legitimitet och därmed öka 
acceptansen för dem och minska deras stigma.   

5.3.2 Moralisk legitimitet  
Saab söker moralisk legitimitet främst genom att skriva hur de arbetar inom verksamheten för att 
förbättra miljön och arbetsklimatet i deras verksamhet. Exempelvis skriver Saab att “För Saab är 
ansvar för människor, samhällen och miljön en självklarhet för att skapa hållbar lönsam tillväxt” 
(Saab 2017, s.11). Det är tecken på att Saab försöker påvisa att de gör rätt för sig och bör därmed 
ses ett försök till att få moralisk legitimitet. Saab har även antagit FN:s Global Compact, vilket 
kan till viss mån gå utöver de lagliga kraven. Saab har antagit de tio principerna som ingår i FN:s 
Global Compact och valt att integrera dem i verksamheten. Exempelvis utbildas personalen i Saabs 
uppförandekoder som tar sin utgångspunkt i de tio principerna. Utöver det så ingår denna 
uppförandekod i varje nytt avtal Saab tecknar, där Saab uttrycker det som att “I uppförandekoden 
uttrycker vi även en förväntan att leverantörerna ska ställa liknande krav på sina respektive 
leverantörer. Om en leverantör inte lever upp till kraven är Saabs inställning att så långt som 
möjligt uppmuntra till förbättring och samarbeta med leverantören. Allvarliga överträdelser och 
ovilja till samarbete kan dock leda till affärsmässiga konsekvenser för leverantören” (Saab 2017, 
s.40). Detta visar återigen på att Saab, genom sina frivilliga åtaganden, söker moralisk legitimitet 
i sina års- och hållbarhetsredovisningar. Detta genom att ta ett ansvar för frågor som berör 
samhället men även genom att förhålla sig gentemot gällande lagar och regelverk.  
 
Utöver FN:s Global Compact har även Saab åtagit sig FN:s 17 globala utvecklingsmål, vilka 
bygger på att komma till bukt med de största hållbarhetsutmaningarna i världen. Detta gör Saab 
för att de anser att det finns en förväntan om att även näringslivet ska bidra med lösningar.  Utifrån  
Carroll (2016) syn handlar det om att företag agerar på ett sätt som överensstämmer med den etiska 
dimensionen, det vill säga att företag förhåller sig till de rådande normerna och värderingarna i 
samhället. Enligt Suchman (1995) kan detta ses som ett sätt för företag att försöka få moralisk 
legitimitet. Saab har utifrån FN:s 17 globala utvecklingsmål identifierat fem mål som de jobbar 
emot, dessa är god utbildning för alla, jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
bekämpa klimatförändring och fredliga och inkluderande samhällen. Dessa fokusområden är 
ämnade till att förbättra och/eller minska Saabs påverkan på deras omgivning. Genom att framföra 
sin vilja till att ta ansvar för såväl mänskliga som miljömässiga aspekter visar Saab en vilja att rätta 
sig efter samhällets normer och värderingar.    
 
Saabs miljömässiga ansvar bygger främst på tre områden vilka är minska påverkan på klimatet, 
fasa ut farliga kemiska ämnen och satsa på miljömässigt hållbara innovationer. Alla dessa områden 
är starkt knutna till deras verksamhet samtidigt som målen kan kopplas till FN:s två åtaganden. 
Saab skriver att det är viktigt för dem att “Ett systematiskt arbete för att minska påverkan på miljön 
är en förutsättning för Saabs fortsatta konkurrensförmåga och överlevnad” (Saab 2017, s.36)  vilket 
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påvisar att miljön är en viktig aspekt för deras överlevnad. Det kan tänka sig att Saab är ett 
ansvarstagande företag som är måna om miljön. Däremot går det även att föra resonemanget att 
deras verksamhet är hårt reglerad av svensk lagstiftning vilket medför att deras ambitioner av att 
ingå i FN:s direktioner kan ses som ett sätt för Saab att profilera sina goda gärningar. Med det kan 
även vara ett sätt för Saab att föra bort kritik från sin verksamhet och måla upp sig som ärliga 
samhällsmedborgare. Det kan således vara ett sätt för Saab att köpa legitimitet genom att föra bort 
negativ kritik genom att rikta ljuset mot deras positiva verksamhetsområden (Alkent och Ozer, 
2014).  
 
Som tidigare nämnt försöker Saab även få moralisk legitimitet genom att skylta med hur mycket 
de uppskattar sina medarbetare. Exempel på detta är det jämställdhetspris som Saab vann och den 
målsättning de har kring könsfördelningen hos sina chefer. Det bygger på att företag kan få 
moralisk legitimitet genom att ta ett ansvar för sina medarbetare. Utifrån Alakent och Ozer (2014) 
kan detta ses som ett försök av Saab att framhäva sina positiva sidor samtidigt som de försöker 
leda bort uppmärksamheten från deras kontroversiella verksamhet. Samma resonemang kan även 
föras kring Saabs ambitioner kring deras miljöarbete. Detta kan ses enligt Suchman (1995) som 
ett försök av Saab att konfirmera sig till samhället. Att Saab försöker bevisa att de tar lika mycket 
ansvar, om inte mer, för frågor rörande sina anställda och miljön. Men det kan även ses som ett 
försök av Saab att dölja de stigmatiserade delarna av deras verksamhet genom att belysa de positiva 
frågorna som de arbetar med, detta är enligt Hudson (2008) en döljande strategi. 
 
Förutom att försöka få moralisk legitimitet genom att påvisa sina åtaganden gentemot miljön och 
deras anställda försöker Saab även få moralisk legitimitet genom olika samarbeten. I Saabs fall 
handlade det om samarbeten som var både affärsmässiga och ideella. Genom sina ideella 
samarbeten försöker Saab få moralisk legitimitet, detta då samarbeten ämnar till att förbättra 
företagets image (Huybrechts och Nicholls, 2013). Saabs samarbeten av ideell karaktär handlade 
bland annat om att anta FN:s Global Compact, samla in pengar till barnhem i Kenya och Sydafrika 
samt att bistå som mattevolontärer till skolor. Det handlar om att engagera sig i ideella aktiviteter 
för att förbättra samhället, vilket enligt Suchman (1995) är den rätta saken att göra. Enligt Carroll 
(2016) handlar det om att ge tillbaka till samhället, där samhället förväntar sig att företag hjälper 
till att utveckla samhället. Detta är något Saab visar medvetenhet om då de skriver att de engagerar 
sig i miljöaspekter för att de måste göra det, annars kommer de inte överleva. Det går då att föra 
diskussionen om deras åtaganden kring miljön och samhället grundas i genuin välvilja eller om 
det är ett sätt för dem att leda bort kritik. Detta följer Hudson (2008) strategier om att dölja. Men 
det kan även ses som Saab försöker rätta sig efter och följa samhällets normer och värderingar, 
vilket Suchman (1995) klassificerar som konformitet.  

5.3.3 Kognitiv legitimitet 
Saab söker kognitiv legitimitet genom att främst försöka förändra samhällets syn på deras 
verksamhet. Genom att skriva “I 80 år har Saabs produkter och lösningar bidragit till att 
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upprätthålla säkerhet och till att främja trygghet, demokrati och utveckling i världen” (Saab 2017, 
s.4) försöker Saab förändra deras anseende hos omgivningen till något nödvändigt eller bra. Det 
går i linje med Colleoni (2013) syn av att företag försöker få kognitiv legitimitet genom att de tas 
för givet av samhället. Då Saab skriver att deras produkter är till för att upprätthålla demokrati 
handlar det om att de försöker förändra synen av vapen från något som är skadligt för samhället 
till något som är nödvändigt. Detta kan kopplas till kognitiv legitimitet vilket bygger på individers 
tankemönster och hur de utvärderar händelser och information (Suchman, 1995). Saab försöker 
således förändra individers tankemönster genom att försöka skapa en begriplighet för sin existens. 
Begripligheten som ett tankemönster har tidigare förklarats som något som är svårt för 
kontroversiella företag att få då deras verksamhet går emot samhällets syn av att verksamheter 
varken ska skada samhället eller individen (Oh, Bae och Kim, 2016). Då Saabs produkter ämnar 
sig till att skada människor genom försvar kan denna aspekten av legitimitet bli speciellt svår för 
Saab att erhålla. Något annat som eventuellt kan försvåra Saabs förmåga att erhålla kognitiv 
legitimitet är deras affärsförbindelser med Saudi Arabien, vilket är en diktatur. Således kan det ses 
som att Saab emot sina egna värderingar om att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter. 
Detta kan i sin tur leda till att när Saab säger att de upprätthåller demokrati så kan de framstå som 
motsägelsefulla, vilket i sin tur kan förvärra deras stigmatisering. Genom att Saab försöker 
förändra samhällets syn på vapen till något som är en nödvändighet så kan det eventuellt ses som 
att de tillämpar strategin manipulation, detta i syfte för att erhålla legitimitet (Alakent och Ozer, 
2014; Suchman, 1995; Hudson, 2008; Carrington, 2014).  
 
Ett annat sätt Saab försöker erhålla kognitiv legitimitet är genom olika samarbeten. Enligt 
Huybrechts och Nicholls (2013) kan kontroversiella företag minska sitt stigma genom olika former 
av samarbeten. Genom att samarbeta med olika organisationer kan företaget öka sin medvetenhet 
hos individer och på så sätt skapa en begriplighet. Saab har framför allt samarbeten med olika 
skolor samt med andra amerikanska vapenföretag som till exempel Boeing, Lockheed Martin och 
Raytheon, detta för att skapa en kunskapsspridning samtidigt som de kan förbättra sin image och 
därmed sin medvetenhet hos sina intressenter. Saab har även samarbeten av ideell karaktär där det 
främsta är FN samarbetet. Dessa samarbeten av ideell karaktär som Saab är engagerade i kan ses 
enligt Hudson (2008) som en strategi grundad på att dölja sin kärnverksamhet. Att Saab försöker 
skymma sin kontroversiella verksamhet genom att framhäva de positiva samarbeten de är en del 
av. Men det kan även ses som att Saab försöker öka sin medvetenhet hos omgivningen genom att 
engagera sig i filantropiska aktiviteter, detta följer strategin konformitet (Suchman, 1995). 
Återigen handlar det om att Saab försöker öka sin medvetenhet hos omgivningen vilket i sin tur 
ska leda till kognitiv legitimitet.  
 

Saab Pragmatisk legitimitet Moralisk legitimitet Kognitiv legitimitet 

 
Ekonomiska 

Saab söker pragmatisk legitimitet genom att 
tillämpa strategier som konformitet. Detta 
genom att påvisa för sina ägare att avkastning 
och prestation är en avgörande faktor för dem.   

- Saab söker kognitiv legitimitet genom att 
tillämpa strategier som konformitet. Detta 
genom att redogöra för finansiella mått och 
information. Ett annat sätt Saab söker kognitiv 
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dimensionen legitimitet är genom att samarbeta med 
välkända vapenföretag (Huybrechts och 
Nicholls, 2013; Suchman, 1995).  

 
 
 
 

Legala 
dimensionen 

En angelägenhet till att påvisa vilka lagar och 
regler Saab förhåller sig till. Det går i linje med 
Suchmans (1995) strategi om konformitet. Detta 
kan ses som att Saab skyddar sig mot stigma 
genom att redogöra för att de inte sysslar med 
någon tvivelaktig verksamhet. Ett tecken på detta 
är att de skriver om att de förhåller sig till 
gällande exportlagar.   

Saab påvisar en angelägenhet om att de 
förhåller sig till gällande lagar och regelverk. 
Detta kan utifrån Carroll (2016) ses som ett 
baskrav för att kunna få verka på en 
marknad. Detta plan ska inte ses som att om 
Saab uppfyller det så får de moralisk 
legitimitet, utan det är ett krav för att ens 
kunna få moralisk legitimitet 
överhuvudtaget. Det går att säga att Saab 
följer strategier som konformitet för att 
kunna erhålla moralisk legitimitet (Suchman, 
1995).  

-  

 
 
 
 
 
 
 

Etiska 
dimensionen 

Saab försöker få pragmatisk legitimitet genom 
olika samarbeten. Exempelvis antog de FN:s 
globala hållbarhetsmål och är medlem i FN:s 
Global Compact vars syfte är att främja ett 
hållbart företagande.  Detta kan ses som ett sätt 
för Saab att framhäva att de bidrar till 
samhällsutvecklingen och att de är ett bra 
företag. Detta är ett tecken på att Saab söker 
pragmatisk legitimitet utifrån Suchmans (1995) 
strategi om konformitet. Men det kan även ses 
som ett sätt för Saab att dölja sin kontroversiella 
verksamhet (Hudson, 2008).    
 
Saab söker även pragmatisk legitimitet genom 
att öka deras acceptans i samhället. Detta genom 
att framhäva deras produkter som en 
nödvändighet. Det kan eventuellt ses som att 
Saab försöker erhålla legitimitet genom att 
tillämpa manipulativa strategier (Suchman, 
1995; Hundson, 2008; Carrington, 2014).  

Saab försöker få moralisk legitimitet genom 
att fokusera mycket på sina medarbetare, 
miljön och samarbeten. Exempelvis antog de 
FN:s globala hållbarhetsmål och är medlem i 
FN:s Global Compact vars syfte är att främja 
ett hållbart företagande. Dessa åtaganden är 
ett tecken på att Saab använder sig av 
strategier som konformitet och döljande 
strategier (Suchman, 1995; Hudson 2008; 
Carrington, 2014). Detta för att påvisa att de 
följer samhällets normer och värderingar 
samtidigt som de kan leda bort kritik från 
deras kontroversiella delar av deras 
verksamhet.  
.   
 

Saab försöker främst få kognitiv legitimitet 
genom att förändra samhällets syn på deras 
produkter. Saabs målsättning är att samhället 
ska se på vapen som något nödvändigt för att 
bevara och upprätthålla fred snarare än skada 
människor. Saabs ambitioner att försöka 
förändra synen på vapen kan eventuellt ses 
som ett försök till att följa strategin 
manipulation (Suchman, 1995; Hudson, 2008; 
Carrington, 2014). Detta kan ses som ett sätt 
för Saab att försöka motverka sitt stigma 
genom att försöka göra sina produkter mer 
accepterade av samhället. Saab söker även 
kognitiv legitimitet genom olika samarbeten, 
exempelvis deras medlemskap i FN Global 
Compact. Detta uttrycker sig i att samarbeten 
förbättrar imagen och därmed begripligheten 
(Huybrechts och Nicholls, 2013).  
 
 
   
 

 
 
 

Filantropiska 
dimensionen 

Försök att få pragmatisk legitimitet genom 
samarbeten med svenska skolor där de bistår 
med mattevolontärer. Det är ett försök av Saab 
att visa att de bidrar till samhällsnyttan, vilket 
går i linje med Carroll (2016) filantropiska 
dimension som handlar om att ge tillbaka till 
samhället och på det viset vara en god 
samhällsmedborgare. Detta följer Suchmans 
(1995) strategier om konformitet men kan även 
ses som ett sätt att dölja eller missleda 
intressenter (Suchman, 1995; Hundson, 2008).  
 
  

Saab söker moralisk legitimitet genom att 
engagera sig i filantropiska engagemang. I 
Saabs fall handlade det om att bistå skolor 
med mattevolontärer och donera pengar till 
barnhem och skolor i Afrika. Det kan ses 
som att Saab försöker få moralisk legitimitet 
genom att påvisa att de är goda 
samhällsmedborgare. Detta kan ses utifrån 
strategier som konformitet samt döljande 
strategier, där målsättningen är att påvisa att 
de bidrar till samhällsnyttan (Hudson, 2008; 
Suchman, 1995). Dessa åtaganden agerar då 
som ett sätt för Saab att förbättra sin image 
samtidigt som det hjälper till att skymma 
deras kontroversiella delar (Alkent och Ozer, 
2014).  

Saab söker kognitiv legitimitet genom att 
engagera sig i filantropiska engagemang. I 
Saabs fall handlade det om att bistå skolor med 
mattevolontärer och donera pengar till 
barnhem och skolor i Afrika. Det kan ses som 
att Saab försöker få kognitiv legitimitet genom 
att bevisa att de är goda samhällsmedborgare. 
Om Saab lyckas bevisa detta så kan 
begripligheten till varför de existerar öka, 
vilket är kognitiv legitimitet. Saabs 
filantropiska aktiviteter kan ses utifrån 
strategier som konformitet samt döljande 
strategier (Hudson, 2008; Suchman, 1995).  
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5.4 Svenska Spel  

5.4.1 Pragmatisk legitimitet  
Eftersträvan av att erhålla pragmatisk legitimitet manifesterades på lite olika sätt hos Svenska Spel 
och kunde återfinnas inom samtliga CSR dimensioner förutom den ekonomiska. Som tidigare 
nämnt baseras den pragmatiska legitimiteten på att få ett mandat av sina närmaste intressenter att 
få verka på en marknad (Suchman, 1995; Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales, 2013). 
Enligt Dart (2004) så är det enda som krävs för att något ska ses som legitimt att det resulterar i 
positiva konsekvenser för en själv. Den pragmatiska legitimiteten kan ses som ett slags baskrav 
intressenterna har på företaget för att ge dem tillåtelse att verka på en marknad. Detta kan 
exempelvis förklaras genom att utan ägarens godkännande kommer inte företaget att fortlöpa, 
samma gäller angående myndighetens krav på företaget.  
 
Svenska Spel är i skrivande stund ägt till 100 procent av den svenska staten, vilket medför att deras 
krav på avkastning till ägaren ter sig lite annorlunda gentemot resterande företag. I stället för att 
skriva att Svenska Spel ska generera en viss procentsats till ägarna skriver de att “Vi skapar värde 
för vår ägare staten genom att stärka bästa möjliga utveckling av bolaget och säkerställa att vårt 
samhällsuppdrag utförs väl” (Svenska Spel 2017, s.32). Det handlar om att Svenska Spel ska 
bedrivas på ett sätt som bidrar till långsiktig hållbar utveckling, vilket innebär att de inte enbart 
ska fokusera på vinster utan även på socialt och miljömässigt ansvarstagande. Däremot återfinns 
ett stort fokus på att behålla eller stärka deras konkurrenskraft på marknaden. Genom att skriva 
“Vi fokuserar på en lönsam tillväxt där konsumentskyddet alltid står i fokus, trots en utmanande 
konkurrens har bolaget som målsättning att växa med sunda intäkter och behålla eller stärka 
nuvarande position” (Svenska Spel 2017, s.32) försöker Svenska Spel påvisa medvetenhet på det 
sociala ansvarstagandet, däremot skyms detta av det faktum att deras fokus ligger på att behålla 
eller öka sin konkurrenskraft. Detta är ett tecken på att Svenska Spel eftersträvar pragmatisk 
legitimitet både från sina ägare men även från samhället i den ekonomiska dimensionen av CSR. 
Det kan förklaras genom att statliga myndigheter bedrivs utifrån vad samhället anser vara rätt och 
riktigt då samhället till en viss grad utsätter dessa positioner. Genom att kombinera samhällsnytta 
med ekonomisk vinning försöker Svenska Spel efterleva Darts (2004) syn av legitimitet, det vill 
säga att så länge samhället och staten får ut något bra av Svenska Spel så är de och deras 
verksamhet legitima; vilket de gör, då Svenska Spels vinst går till staten.  
 
Då Svenska Spel är statligt ägda innebär det att deras negativa påverkan på samhället i slutändan 
kommer bekostas av staten. Det kan argumenteras för att anledningen till varför staten äger 
Svenska Spel är på grund av att de vill ha kontroll över den skadeverkan som spel medför. Genom 
att staten erbjuder samhället ett spelföretag som har fokus på sunt spelande hoppas de att de kan 
minska spelandets negativa konsekvenser. Detta kan eventuellt tolkas som ett försök av Svenska 
Spel till att försöka manipulera sin omgivning genom att framhäva sig själva som den 
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ansvarstagande aktören på marknaden och som en god samhällsmedborgare (Suchman, 1995; 
Hudson 2008; Carrington, 2014). 
 
Förutom att få ett godkännande av samhället genom den ekonomiska dimensionen försöker 
Svenska Spel få pragmatisk legitimitet genom att redogöra för den legala dimensionen av CSR. 
Enligt Oh, Bae och Kim (2016) kan CSR användas som ett verktyg för kontroversiella företag att 
motarbeta sitt stigma. Det handlar om att företag redogör för att de håller sig inom ramen för vad 
som är rätt och riktigt, såväl moraliskt som legalt. Genom att redogöra för sin positiva CSR kan 
kontroversiella företag påverka sin image och därmed även intressenternas beteende och anseende 
om företaget (Oh, Bae och Kim, 2016). Då den pragmatiska legitimiteten endast bygger på ett 
godkännande från de närmaste intressenterna innebär det att denna formen av legitimitet inte söker 
efter något mer än ett mandat att verka (Suchman, 1995; Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-
Gonzales, 2013). Svenska Spel försöker få den pragmatiska legitimiteten genom att redogöra för 
att de förhåller sig till branschens lagar och regler. Där de bland annat skriver att de förhåller sig 
till branschens regelverk kring åldersgränser. Vidare skriver de att prioriterade områden i 
verksamheten är affärsetik och anti-korruption där dessa områden är integrerade i verksamhetens 
riskarbete. Förutom affärsetik och anti-korruption hade Svenska Spel även identifierat spelansvar 
som en väsentlig del i deras års- och hållbarhetsredovisning. För Svenska Spel omfattar spelansvar 
bland annat kunders hälsa, säkerhet och integritet, märkning av produkter och tjänster samt 
marknadskommunikation. Detta är ett sätt för Svenska Spel att försöka marknadsföra sitt 
förhållningssätt till samhällets lagar och regler men även ett sätt för dem att försöka få pragmatisk 
legitimitet. Svenska Spel tog även avstånd mot brott mot mänskliga rättigheter, däremot låg detta 
arbete långt ner på deras prioriteringslista som de hade i sin års- och hållbarhetsredovisning. Detta 
beror på att Svenska Spel inte är beroende av andra leverantörers produktion, såsom exempelvis 
Swedish Match är. Det som går att utröna från den legala dimensionen av CSR i Svenska Spels 
fall är att de försöker få pragmatisk legitimitet genom att redogöra för sitt förhållningssätt gentemot 
branschens regelverk. Det kan ses som att de kompenserar för sitt stigma genom att de marknadsför 
sina legala åtaganden. Detta följer Oh, Bae och Kim (2016) syn om att använda CSR som ett 
verktyg för att få legitimitet. Detta följer även Suchman (1995) strategi om att företag får 
pragmatisk legitimitet genom att rätta sig efter samhällets normer och värderingar samt Suchman 
(1995) strategi om konformitet.      
  
Likt Spendrups så försöker även Svenska Spel få pragmatisk legitimitet via samarbeten av olika 
slag. Detta är enligt Huybrechts och Nicholls (2013) en strategi företag kan tillämpa för att få både 
pragmatisk och moralisk legitimitet, där det som avgör om de får legitimitet eller inte beror på 
vilken art samarbetet är av och med vilka samarbetet sker. Svenska Spel samarbetar omfattande 
med olika svenska idrottsföreningar exempelvis Svensk Innebandy samt Svenska Bandyförbundet, 
där samarbetet tar sig uttryck i att Svenska Spel kommer fortsätta vara huvudsponsor till dessa 
organisationer. Svenska Spel argumenterar för sina samarbeten med svenska idrottsföreningar 
genom att säga “att vara Sveriges största idrottssponsor stärker bilden av oss på marknaden som 
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ansvarstagande spelbolag” (Svenska Spel 2017, s.36). Detta är ett tecken på att Svenska Spel 
försöker få både ett rättfärdigande från sina kunder samt ett mandat att verka av sina kunder, vilket 
är pragmatisk legitimitet. Denna strategi är även något som infaller med Grougiou, Dedoulis och 
Leventis, (2015) som skriver att kontroversiella företag använder CSR som ett verktyg för att 
minska sitt stigma. Detta går i linje med Suchman (1995) som skriver att företag kan få pragmatisk 
legitimitet genom att rätta sig efter normer och värderingar. Svenska Spel kan då tänkas använda 
samarbeten som ett verktyg för att visa att de följer samhällets normer och värderingar eller som 
ett verktyg för att dölja deras kontroversiella delar (Suchman, 1995; Hudson 2008; Carrington, 
2014).  

5.4.2 Moralisk legitimitet  
Den moraliska legitimiteten tar sin utgångspunkt i om aktiviteter är den rätta saken att göra eller 
inte, det tar således steget vidare från den pragmatiska legitimiteten och värdesätter företagens 
aktiviteter (Suchman, 1995). Svenska Spels eftersträvan av att få moralisk legitimitet manifesteras 
på lite olika sätt. Enligt Grougiou, Dedoulis, Leventis (2015) är stigmatiserade företag mer 
benägna att framhäva sina positiva CSR aspekter, samtidigt som de producerar enskilda CSR 
rapporter mer frekvent. Det handlar enligt författarna om att neutralisera kritik genom att leda bort 
åhörarna från företagets kontroversiella aktiviteter. Hudson (2008) skulle klassificera detta som en 
döljande strategi.  Detta är något som kan återfinnas hos Svenska Spel som försöker rättfärdiga sin 
existens genom att skriva “Vårt viktigaste uppdrag är att skapa spelglädje på ett ansvarsfullt sätt 
och minska spelandets skadeverkningar för individen och samhället” (Svenska Spel 2017, s.12). 
Det handlar om att Svenska Spel försöker få moralisk legitimitet genom att de tar ansvar för sina 
spelare. Genom att ta ett ansvar för spelarna kan Svenska Spel göra det som är rätt samtidigt som 
de kan motverka eller minska sitt stigma genom att leda bort kritiken från deras skadliga tjänster. 
Men det kan även ses utifrån Spiess, Mueller och Lin-Hi (2013) syn av att företag agerar för att 
minska sin skada på samhället eller individen. Svenska Spel skriver i en större omfattning om att 
de försöker minska sin negativa inverkan på sina spelare. Exempelvis erbjuder de sina spelare 
olika former av verktyg, såsom Spelkoll och Spela lagom, för att de ska kunna ha kontroll på sitt 
spelande. Det handlar om att Svenska Spel ska främja ett sunt spelande hos sina kunder. Däremot 
skriver de att deras ansvar tar slut vid deras tjänster och att individen själv har ansvar för sitt 
spelande. Detta innebär att de inte stänger av spelare på eget initiativ utan spelaren måste själv 
fatta det beslutet. Detta påvisar återigen att Svenska Spel söker moralisk legitimitet genom att bistå 
sina kunder med verktyg för ett sunt spelande och därmed försöker de göra rätt för sig. Däremot 
finns det även tecken på att de försöker rättfärdiga sin existens genom att leda bort kritik från deras 
kärnverksamhet.   
 
Likt övriga företag så resonerar Svenska Spel att medarbetare med rätt kompetens spelar en 
väsentlig roll för Svenska Spels fortsatta tillväxt och konkurrenskraft. En viktig del i detta, enligt 
Svenska Spel, är genom att fokusera på jämställdhet och mångfald bland sina medarbetare samt 
att skylta med detta i sin års- och hållbarhetsredovisning. Rörande jämställdhet så skriver Svenska 
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Spel att deras mål angående könsfördelningen bland deras chefer är att fördelningen ska ligga 
mellan 45 till 55 procent, där fördelningen för närvarande ligger på 60% män och 40% kvinnor. 
Deras mångfaldsarbete handlar om att få in anställda som har utländsk bakgrund, något de dock 
inte specificerar vad det egentligen betyder. Svenska Spels VD säger att “Jag är stolt över att kunna 
lyfta fram Casino Cosmopols mångfaldsarbete; hela 35 procent av våra cirka 1 400 
kasinomedarbetare har utländsk bakgrund” (Svenska Spel 2017, s.5). Detta samt deras målsättning 
angående könsfördelningen bland deras chefer görs eftersom de anser att “Mångfald och en 
jämställd arbetsplats bidrar till ökad kreativitet och en dynamisk verksamhet” (Svenska Spel 2017, 
s.28). Dessa utdrag är tydliga bevis på att Svenska Spels jämställdhets- och mångfaldsarbete 
används som verktyg av dem för att försöka få moralisk legitimitet. Att arbeta med jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor är något som numera anses som den rätta saken att göra vilket innebär att 
enligt Suchman (1995) och Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales (2013) syn på 
legitimitet så faller denna typen av agerande in under kategorin moralisk legitimitet. Att Svenska 
Spel åtar sig frivilliga åtaganden som jämställdhet och mångfald kan ses som att de försöker rätta 
sig efter Suchman (1995) syn på konformitet. Men det kan även vara så att Svenska spel 
marknadsför dessa åtaganden som ett sätt att leda bort kritik från deras kontroversiella verksamhet. 
Detta följer Hudson (2008) strategi av att motverka stigma genom att dölja sin kontroversiella 
verksamhet. Men det kan även vara så att Svenska Spel söker moralisk legitimitet genom att påvisa 
att de rättar sig efter samhällets normer och värderingar, det vill säga konformitet gentemot 
samhället (Suchman, 1995).  
 
Precis som i analysen kring Svenska Spel och pragmatisk legitimitet så kan även diskussionen 
kring deras donationer och sponsring föras angående moralisk legitimitet. Detta då det faktum att 
Svenska Spel donerar pengar till olika föreningar är ett försök av dem att även tillskrivas moralisk 
legitimitet. Att Svenska Spel engagerar sig så mycket i svensk idrott, donerar pengar till forskning 
kring spelberoende samt är Sveriges största idrottssponsor beror på att de inte vill att deras CSR 
ska uppfattas som falsk eller inte uppriktig. Ifall ett företags CSR inte uppfattas som uppriktig 
kommer det skada företagets image (Austin och Gaither, 2017), och då Svenska Spel bedriver en 
kontroversiell verksamhet och dessutom ägs av staten så blir det extra viktigt för dem att ha ett 
gott anseende. För ifall ryktet för Svenska Spel sänks markant och deras marknadsandelar minskar 
så kommer det ha en direkt påverkan på staten. Både utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt ett 
socialt, då ett minskat förtroende för Svenska Spel kan resultera i en negativ utvärdering av staten 
då staten är ägarna av Svenska Spel. Detta kan förklaras utifrån att stigma kan sprida sig från en 
dålig organisation till en annan (Huybrechts och Nicholls, 2013). Svenska spel försöker genom 
olika samarbeten ge tillbaka till samhället och visa på att de är goda samhällsmedborgare. Det kan 
ses som en strategi av Svenska Spel att rättfärdiga sin negativa påverkan på samhället. Det kan 
inte ses som att Svenska Spel försöker dölja eller skymma sin negativa påverkan på samhället utan 
istället försöker rätta till sina fel. Det kan enligt Enligt Schrempf-Stirling, Palazzo och Philips 
(2016) ses som ett försök av Svenska Spel att rätta till de problem som spelandet medför, att deras 
donationer och sponsringar agerar som kompensation för de negativa konsekvenser som spelandet 
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medför. Det går även att föra diskussionen kring ifall Svenska Spel använder samarbeten som en 
strategi för att kompensera för sitt stigma eller om samarbetena används som en strategi för att 
dölja deras kontroversiella verksamhet (Suchman, 1995). 

5.4.3 Kognitiv legitimitet  
När företag tillskrivs som något bra eller nödvändigt kan de få kognitiv legitimitet (Suchman, 
1995). Enligt Suchman (1995) kan företag tillskrivas kognitiv legitimitet genom att de tas för givet 
eller genom att de besitter en begriplighet hos individen. Colleoni (2013) beskriver detta som att 
verksamheten bäddas in i samhället som en självklarhet, något som det inte råder ett tvivel om 
varför företaget finns. Svenska Spel försöker få den kognitiva legitimiteten främst genom att bädda 
in sin verksamhet med idrotts- och föreningslivet. Genom att bädda in sin verksamhet med 
samhällets föreningsliv kan Svenska Spel tas för givet och därmed bli en naturlig förlängning till 
samhället. För att uppnå detta är Svenska Spel bland annat huvudsponsor till ett flertal stora 
idrottsrörelser, såsom Svenska Bandyförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska 
fotbollsförbundet samt det faktum att de är Sveriges största idrottssponsor. Under 2016 hade 
Svenska Spel donerat 50 miljoner kronor till olika idrottsföreningar. Detta visar på att Svenska 
spel har ambitioner att bädda sig in i samhället, detta då de skriver att “Svenska Spel är det största 
och mest välkända spelbolaget på den svenska marknaden” (Svenska Spel 2017, s.2).  
 
Svenska Spel försöker distansera sig själva från andra aktörer på marknaden samt profilera sig 
själva som det hållbara, goda alternativet. Detta agerande från Svenska Spels sida, där de försöker 
få omgivningen att tycka bättre om dem själva och tycka illa om resterande aktörer kan eventuellt 
ses enligt Suchman (1995) som en manipulerande strategi. Detta märks då Svenska Spel skriver 
att de ska erbjuda spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt samtidigt som deras styrelseordförande 
säger såhär om rådande spelmarknadsföring i Sverige, “mycket av den reklam vi ser idag är 
fullständigt horribel” (Svenska Spel 2017, s.6). Genom att beskriva sig själva och sina 
konkurrenter på detta vis försöker Svenska Spel få sin omgivning till att acceptera dem, att 
samhället och omgivningens begriplighet till varför Svenska Spel existerar ska klargöras. Men 
även att Svenska Spel behövs då de tar ansvar för sina kunder och utan dem skulle samhällets 
spelproblem öka. Det kan ses som att Svenska Spels mål är att de ska tas för givet, där samhället 
inte bara begriper varför Svenska Spel existerar utan även helt ska acceptera och förstå varför de 
gör det. Och detta är vad Suchman (1995) beskriver som kognitiv legitimitet.  
 
Imagestärkande strategier har tidigare förklarats som ett verktyg för företag att kunna få legitimitet 
(Borglund 2009; Oh, Bae och Kim, 2016; Yates, Hollensbe 2017; Austin, Gaither, 2017). Genom 
att ingå i samarbeten och/eller genom filantropi kan företag förbättra sin image och i sin tur få 
legitimitet (Carroll, 2016; Oh, Bae och Kim, 2016). Utifrån kognitiv legitimitet kan detta ses som 
att företag förbättrar sitt anseende hos omgivningen och därmed skapar en begriplighet hos 
individen. Förutom att sponsra olika idrottsföreningar och donera pengar till idrottsföreningar så 
engagerar sig även Svenska Spel i olika forskningsprojekt. Genom att sponsra forskning kring 
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spelberoende försöker Svenska Spel skapa en begriplighet hos sina kunder varför de finns på 
marknaden. Detta kan ses som att Svenska Spel försöker öka deras begripligheten genom att påvisa 
att de tar ett ansvar för sina spelare i alla led, det vill säga att både försöka förebygga spelberoende 
och att hjälpa kunder som redan befinner sig i ett spelberoende. Det kan då ses som att Svenska 
Spel genom sina åtaganden kring sponsring och filantropi försöker rätta sig efter samhällets normer 
och värderingar. Det följer Suchmans (1995) syn på konformitet gentemot samhället. Däremot kan 
det även ses som ett sätt för Svenska spel att dölja eller missleda intressenter genom att framhäva 
sina positiva delar i verksamheten (Alakent och Ozer, 2014; Suchman, 1995; Hudson, 2008; 
Carrington, 2014). 
 
 

Svenska Spel  Pragmatisk legitimitet  Moralisk legitimitet  Kognitiv legitimitet  

Ekonomiska 
dimensionen  

En generell avsaknad av ett begär att få 
pragmatisk legitimitet från sina ägare.  

- En generell avsaknad av ett begär att få 
kognitiv legitimitet från sina ägare.  

 
 

Legala 
dimensionen  

Skyltande av att de följer samtliga lagar 
och regler rörande spel. Till exempel 
redogör de för sin åldersgräns för att få 
köpa deras produkter och tjänster. Detta 
kan ses som att Svenska Spel vill skydda  
sin verksamhet från stigma genom att 
redogöra för att de följer rådande lagar. 
Kan ses utifrån Suchman (1995) syn på 
konformitet som strategi för att få 
legitimitet.   

Skyltande av att de följer samtliga lagar och 
regler rörande spel. Till exempel redogör de för 
sin åldersgräns för att få köpa deras produkter 
och tjänster. Detta kan ses som att Svenska 
Spel vill skydda  sin verksamhet från stigma 
genom att redogöra för att de följer rådande 
lagar. Kan ses utifrån Suchman (1995) syn på 
konformitet som strategi för att få legitimitet. 
Däremot ska denna dimension ses som ett 
grundkrav för att erhålla moralisk legitimitet 
(Carroll, 2016).  
 
 
 

-  

 
 
 
 

Etiska 
dimensionen  

Svenska Spel  försöker få pragmatisk 
legitimitet genom olika samarbeten och 
sponsringar av olika idrottsföreningar. 
Detta kan ses som ett sätt för Svenska 
Spel  att framhäva att de bidrar till 
samhällsutvecklingen och är ett bra 
företag. Kan ses utifrån Suchman (1995) 
strategi rörande konformitet. Dessa 
åtaganden kan  även ses som en döljande 
strategi som Svenska Spel tillämpar, att 
de riktar bort uppmärksamheten från 
spelandets negativa konsekvenser genom 
att framhäva deras etiska åtaganden 
(Hudson, 2008).  
 
Svenska Spel försöker även få 
pragmatisk legitimitet genom att 
profilera sig själva som det företaget som 
främjar ett sunt spelande. Svenska Spel 
säger att eftersom staten äger dem så kan 
de lättare kontrollera för spelandets 
negativa konsekvenser. Att de försöker 
porträttera sig själva på detta vis kan 
eventuellt ses som ett försök av dem till 
att tillämpa Suchman (1995) strategi av 
manipulation.  

Svenska Spel försöker främst få moralisk 
legitimitet genom deras fokus på medarbetarna, 
samarbeten och deras ansvar för sina kunder.  
Dessa åtaganden är ett tecken på att Svenska 
Spel använder sig av strategier som 
konformitet och döljande strategier (Suchman, 
1995; Hudson 2008; Carrington, 2014). Detta 
för att påvisa att de följer samhällets normer 
och värderingar samtidigt som de kan leda bort 
kritik från deras kontroversiella delar i 
verksamheten.  
 
 
  
 
 
 
 

Svenska Spel  söker kognitiv legitimitet 
genom olika  samarbeten. Detta uttrycker sig 
i att samarbeten förbättrar imagen och 
därmed begripligheten (Huybrechts och 
Nicholls, 2013). Exempelvis sponsrar de ett 
flertal svenska idrottsföreningar med hoppet 
om att bädda in sig själva i det svenska 
idrottslivet och därmed erhålla kognitiv 
legitimitet. Dessutom så beskriver de sig 
själva som ett företag som erbjuder spel på ett 
ansvarsfullt och säkert sätt.  Dessa åtaganden 
kan  ses som en döljande strategi som 
Svenska Spel tillämpar, att de riktar bort 
uppmärksamheten från spelandets negativa 
konsekvenser genom att framhäva deras 
etiska åtaganden (Hudson, 2008). Men det 
kan kanske även ses som en manipulerande 
strategi där Svenska Spel försöker forma och 
styra omgivningens uppfattning om Svenska 
Spel till det bättre (Suchman, 1995; 
Carrington, 2014).    
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Filantropiska 
dimensionen  

Svenska Spel försöker få pragmatisk 
legitimitet genom deras samarbeten inom 
den filantropiska dimensionen, detta 
främst med olika idrottsföreningar. 
Genom att påvisa att Svenska Spel ger 
tillbaka till samhället visar de att de 
följer de normer och värderingar som 
råder i samhället (Carroll, 2016). Detta 
följer Suchmans (1995) syn om 
konformitet.   
 
 
 
  

Svenska Spel söker moralisk legitimitet genom 
att engagera sig i filantropiska engagemang. I 
Svenska Spels fall handlar det om donationer 
till forskning kring spelberoende och 
donationer till svenska idrottsföreningar. Dessa 
åtaganden kan då ses som ett försök av 
Svenska Spel till att få moralisk legitimitet 
genom att påvisa sig själva som goda 
samhällsmedborgare. Detta kan ses utifrån 
strategier som konformitet samt döljande 
strategier där målsättningen är att påvisa att de 
bidrar till samhällsnyttan (Hudson, 2008; 
Suchman, 1995). Dessa åtaganden agerar då 
som ett sätt för Saab att förbättra sin image 
samtidigt som det hjälper till att skymma deras 
kontroversiella delar (Alakent och Ozer, 2014). 
    
 

Svenska Spel söker kognitiv legitimitet 
genom att engagera sig i filantropiska 
engagemang.  För Svenska Spel handlar det 
om donationer till forskning kring 
spelberoende och donationer till svenska 
idrottsföreningar. Dessa åtaganden kan 
således som ett försök av Svenska Spel till att 
få kognitiv legitimitet genom att påvisa sig 
själva som goda samhällsmedborgare. Om 
Svenska Spel lyckas bevisa detta så kan 
begripligheten till varför de existerar öka, 
vilket är kognitiv legitimitet. Detta bygger på 
att filantropi kan förbättra företagets image 
och därmed begripligheten (Huybrechts och 
Nicholls, 2013). Svenska Spels filantropiska 
aktiviteter kan således ses som strategi av 
konformitet med samhället eller som ett sätt 
att dölja sin verksamhet mot kritik (Suchman 
1995;  Hudson, 2008; Carrington 2014; 
Alakent och Ozer, 2014)  

 
 
  
 
 
 

6 Slutsats 

I följande kapitel kommer studiens forskningsfrågor att besvaras samt möjliga orsaker till vårt 
resultat kommer att redogöras för. Kapitlet kommer avslutas med en diskussion där författarna 
beskriver sina egna tankar, åsikter och synpunkter om resultatet samt om studien i sin helhet. Även 
en uppmuntran till framtida studier inom samma ämne kommer att redogöras för i slutet av 
diskussionen.  
 

v Hur arbetar svenska kontroversiella företag med sin CSR för att få legitimitet?  
❖ Vilken aspekt av legitimitet fokuserar kontroversiella företag mest på att få och vilka 

strategier tillämpar de för att åstadkomma detta?  
 
Svenska kontroversiella företag tillämpar CSR utifrån tre strategier, dessa är döljande-, 
manipulerande- och konformitetsstrategier. Tidigare forskning har fokuserat på dessa tre strategier 
utifrån ett legitimitetsperspektiv, det som gör vår studie unik är att vi applicerar dessa tre strategier 
på företagens CSR och ser hur de tillämpar dem för att erhålla legitimitet. Och de företag som 
undersöks är, som sagt, svenska kontroversiella företag vilket ytterligare betonar vad studiens 
teoretiska och praktiska bidrag är. 
 
Då svenska kontroversiella företag tillämpar CSR som ett verktyg kan företagen anpassa sin 
information i års- och hållbarhetsredovisningarna utefter vilken typ av legitimitet de eftersträvar. 
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Det kan röra sig om att framhäva att de efterlever samhällets normer och värderingar för att få 
moralisk och/eller pragmatisk legitimitet. Svenska kontroversiella företag tillämpar således de 
olika strategierna som ett verktyg för att planera sin information utifrån vilket aspekt av legitimitet 
de försöker erhålla. CSR dimensionerna kan därmed tänkas som ett rudimentärt rutfält där 
kontroversiella företag kan anpassa sin information för att motverka sitt stigma. Den mest vanliga 
tillämpningen som kontroversiella företag använde sig av för att motverka deras stigma var genom 
att de framhävde den etiska dimensionen av CSR. Genom att använda sig av strategier som baseras 
på att dölja samt konformitet försöker svenska kontroversiella företag få moralisk legitimitet 
samtidigt som de försöker minska sitt stigma. Det kan exempelvis handla om deras åtaganden att 
minska sin påverkan på miljön, deras medarbetare och deras förhållningssätt gentemot ett etiskt 
agerande. Genom att framhäva deras etiska åtaganden försökte företagen bevisa för sina 
intressenter att de förhåller sig till samhällets normer och värderingar. Att använda sig av strategin 
konformitet kan således vara ett sätt för företagen att överkomma sitt stigma och erhålla legitimitet. 
Enligt Hudson (2008) lider kontroversiella företag av core-stigma, vilket innebär att deras stigma 
är något företag aldrig kommer kunna överbrygga. Trots detta engagerar sig våra företag i att 
försöka motverka sitt stigma, detta tros bygga på att de kan vinna fördelar i att få legitimitet. Enligt 
Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales (2013) så råder det en positiv korrelation mellan 
moralisk legitimitet och bättre tillgång till resurser och råvaror. Detta kan förklara stigmatiserade 
företags stora strävan över att försöka erhålla moralisk legitimitet. Det kan tänkas att utan denna 
form av legitimitet kommer företagen tappa sin tillgång till deras marknad och resurser.  
 
Att företagen tillämpar angreppssättet konformitet för att erhålla moralisk legitimitet kan däremot 
inte konstateras till sin fullo. Detta då döljande strategier är nära förknippat med denna typ av 
strategi. Att företag framhäver sina positiva aktiviteter i den etiska och/eller filantropiska 
dimension kan lika gärna fungera som en rökridå för att skymma deras stigmatiserade delar av 
verksamheten. Detta är något som tidigare har kritiserats av Oh, Bae och Kim (2016) vilka menar 
på att kontroversiella företag sysselsätter sig med window-dressing, detta då de företagen försöker 
dölja sina negativa aspekter av sin verksamhet genom att framhäva deras positiva aktiviteter. 
Filantropiska aktiviteter, såsom donationer, är ett exempel på något som ofta har kritiserats som 
window-dressing (Oh, Bae och Kim, 2016). Trots detta tillämpade samtliga företag någon form av 
filantropi för att erhålla moralisk legitimitet. Även om detta kan medföra risker i form av stigma 
och/eller ambivalens hos aktieägarna (Oh, Bae och Kim, 2016). Den uppkomna risken av stigma 
kan förklaras utifrån Carroll (2016), som skriver att samhället förväntar sig att företag ger tillbaka 
till samhället och vid en avsaknad av detta riskerar företaget reprimander i form av stigma. 
Däremot skiljde sig utsträckningen av donationer något mellan företagen, där Svenska Spel var 
den största givaren medan Swedish Match var den minsta. Denna företeelse kan förklaras utifrån 
ägarförhållandet, där utsträckningen i donationer kommer grunda sig i ägarförhållandet. Då 
Svenska Spel ägs av staten kan det tänkas att de är mer måna att ge tillbaka till samhället, detta då 
de i sin utsträckning ägs samhället. Medan Swedish Match är ett publikt aktiebolag, vilket betyder 
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att alla former av donationer kommer bekosta sig på årets resultat. Detta följer Friedman (1970) 
syn om att företagens uppgift är att generera maximal avkastning till sina ägare.   
 
Pragmatisk legitimitet var även något alla företag eftersträvade att få, detta manifesterades främst 
i den ekonomiska och legala dimensionen av CSR. Däremot fanns det företag som hade en delvis 
eller helt avsaknad begär av att försöka få pragmatisk legitimitet utifrån ägarnas mandat. Denna 
företeelse kan förklaras i att företagen inte var publikt handlade aktiebolag. Då Svenska Spel och 
Spendrups är två företag där ägarna har insyn i verksamheten innebär det att dessa företag inte 
strävar efter någon pragmatisk legitimitet utifrån den ekonomiska dimensionen. Däremot 
eftersträvade samtliga företag pragmatisk legitimitet i den legala dimensionen genom att tillämpa 
strategin konformitet. Denna eftersträvan kan förklaras i att företag är stigmatiserade och därmed 
mer benägna att överkompensera information kring att de är regelrätta och inte går utanför lagar 
eller regler. Denna företeelse grundar sig i att lagar och regler kan räknas som kodifierade normer 
och värderingar vilket gör att företag som påvisar att de följer dem kan både erhålla pragmatisk 
men såväl moralisk legitimitet. Däremot ska denna dimension bara ses som ett grundkrav utifrån 
Carrolls (2016) pyramid för att kunna erhålla moralisk legitimitet. Med det menas att företaget 
som inte följer de angivna lagarna och reglerna inte kommer kunna få moralisk legitimitet. Den 
pragmatiska legitimiteten grundar sig i att företag som påvisar att det förhåller sig inom lagar och 
regler kan få ett godkännande av intressenter att verka. Detta då samhället är den yttersta makten 
som ger tillträde till den svenska marknaden. Genom att företagen tillämpar konformitet som en 
strategi kan det tänkas att de försöker tillämpa Dart (2004) syn på legitimitet, vilket går ut på att 
så länge man får ut något bra utav ett företag, samarbete etc, då är det legitimt. Det bekräftar synen 
att konformitet är en effektiv strategi för att kunna få legitimitet.  Andra strategier som kunde 
återfinnas i strävan efter den pragmatiska legitimiteten var döljande och manipulerande strategier. 
Dessa kunde påträffas i den etiska respektive den filantropiska dimensionen av CSR. Dessa 
strategier kan däremot inte ses som det primära försöket till att försöka erhålla pragmatisk 
legitimitet utan ska snarare ses som en biprodukt av att kontroversiella företag eftersträvar andra 
aspekter av legitimitet. Detta bygger på att pragmatisk legitimitet kan ses som det basala kravet 
som ställs på företag av myndigheter och ägare för att få ett mandat att verka på marknaden. Det 
går således att säga att företagen söker den pragmatiska legitimiteten i allmänhet av samhället. 
Enligt Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales (2013) så medför pragmatisk legitimitet 
bättre tillgång till råvaror och resurser samt bättre finansiell prestation. Detta kan vara en anledning 
till att kontroversiella företag eftersträvade pragmatisk legitimitet.  
 
Den kognitiva legitimiteten var något som samtliga företag eftersträvade, där den främsta strategin 
var att försöka manipulera sin omgivning. Detta skiljer sig avsevärt från de tidigare aspekter där 
den främsta strategin var konformitet. Den manipulerande strategin framkom främst i den etiska 
aspekten av CSR där samtliga företag försökte skydda eller rättfärdiga sin existens på marknaden. 
Denna tillämpning beror på att deras verksamhet är stigmatiserad och för att kunna motverka detta 
stigma försökte samtliga företag skapa en begriplighet hos individen. Detta genom att redogöra för 
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vilken nytta de bidrar till samhället, där det kunde röra sig om allt från att förbättra folkhälsan till 
att upprätthålla samhällets friheter och rättigheter. Genom att försöka manipulera sin omgivning 
kunde företagen öka sin förståelse och därmed minska sitt stigma. Detta leder i sin tur till att 
företagen kan erhålla pragmatisk legitimitet från samhället, det vill säga rätten att verka. Andra 
strategier som kontroversiella företag tillämpade för att få kognitiv legitimitet var genom 
konformitet och döljande strategier, detta genom olika typer av samarbeten. Det rörde sig såväl 
om affärsmässiga som filantropiska samarbeten, vilket kunde återfinnas i den etiska, ekonomiska 
och filantropiska dimensionen av CSR. Företagen tillämpade således samarbeten som ett sätt för 
att öka deras förståelse från samhället eller hos ägarna. Detta genom att framföra vilka samarbeten 
de deltog i och hur det förbättrade samhället eller ägarvärdet. Det kan ses som att företagen, genom 
samarbeten, försökte implementera ett tankemönster av att de är bra för samhället och ägarna då 
de tar ett ansvar för sin påverkan. Det kan sägas att svenska kontroversiella företags eftersträvan 
av kognitiv legitimitet grundar sig i deras önskan att öka deras begriplighet och därmed få rätten 
att verka på marknaden. Det bygger på att kognitiv legitimitet kan vara en katalysator till 
pragmatisk legitimitet. Detta kan tänka sig följa Díez Martín, Prado-Roman och Blanco-Gonzales 
(2013) syn av att kognitiv legitimitet inte medför några direkta fördelar. Detta kan vara en 
anledning till varför företagen la minst fokus på att försöka erhålla denna aspekt av legitimitet. En 
annan anledning till denna företeelse kan vara att den kognitiva legitimiteten är den svåraste att 
erhålla vilket gör att företag inte skänker några större resurser för att just erhålla denna typ av 
legitimitet (Suchman, 1995).  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att strävan efter legitimitet för svenska kontroversiella företag 
grundar sig i den moraliska aspekten av legitimitet, där den främsta strategin var konformitet. Likt 
den moraliska legitimiteten tillämpande företagen strategin konformitet för att erhålla pragmatisk 
legitimitet, vilket var den typ av legitimitet som företagen eftersträvade i näst högst grad. Sist kom 
kognitiv legitimitet där manipulation var den mest förekommande strategin. Denna företeelse kan 
förklaras med att de två första aspekterna av legitimitet grundar sig i någon form av mervärde för 
företagen, antingen via en bättre tillgång till resurser och råvaror, eller ett bättre finansiellt resultat. 
Men det kan även bero på att kognitiv legitimitet är den svåraste typen att erhålla (Suchman, 1995). 
Det som är anmärkningsvärt utifrån studiens iakttagelser är att legitimitetstyperna inte kan ses som 
separata enheter utan snarare borde ses som ett invecklat system som bygger på en helhet. Det kan 
förklaras i att företag som får moralisk legitimitet kan även få rätten av samhället att verka på en 
marknad, vilket är pragmatisk legitimitet. Således bör legitimitet ses som en helhetsbild där CSR 
underlättar företagens förmåga att kunna erhålla olika typer av legitimitet.    

6.1 Diskussion 
Det studien visar är att svenska kontroversiella företag tillämpar CSR som ett verktyg för att få 
legitimitet, där handlingar som genererar moralisk legitimitet var de vanligaste. Dessa kan 
exempelvis vara etiska och filantropiska åtaganden. Dock så är anledningen till detta att företagen 
egentligen saknar pragmatisk legitimitet från samhället, och då bli de åtaganden som vanligen 
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används för att få moralisk legitimitet även det bästa verktyget för att få pragmatisk legitimitet. 
Anledningen till detta grundas i det faktum att de strategier som vanligen används för att få 
pragmatisk legitimitet från ett företags närmaste intressenter, generera vinst, redovisa finansiell 
information, och följa lagar inte räcker för att erhålla pragmatisk legitimitet från samhället. 
Därmed måste företaget således gå utöver dessa basala krav som myndigheter och andra nära 
intressenter ställer på företaget om de ska kunna få rätten att verka, vilket är pragmatisk legitimitet, 
från samhället. Det är där som donationer till välgörenhet, sponsringar, samarbeten med skolor 
och jämställdhetspolicys kommer in i bilden. Allt detta görs även i kombination med en aktiv 
opinionsbildning (manipulation) där de försöker ändra omgivningens uppfattning om dem. Att 
manipulation skulle vara så vanligt och användas av alla företag var något som vi inte trodde i 
början av uppsatsen. Snarare så resonerade vi att företagen istället kommer försöka satsa mycket 
mer på skymmande strategier av olika slag. Exempelvis att de skulle skriva väldigt mycket om hur 
bra arbetsvillkor de har, hur bra deras miljöarbete är eller om hur mycket pengar de donerar till 
välgörenhetsorganisationer. Det stämmer dock att samtliga företag gjorde detta, men att detta 
skulle göras i kombination med manipulation var något som vi inte anade.  
 
När vi började skriva denna uppsats så trodde vi att svenska kontroversiella företag mest skulle 
försöka få moralisk legitimitet, vilket vi hade rätt i, dock trodde vi inte att pragmatisk legitimitet 
kunde gå utöver de absolut närmaste intressenterna. Detta var något som vi insåg i efterhand när 
vi hade skapat våra tabeller. Också det faktum att två av företagen (Saab och Swedish Match) är 
publikt handlade aktiebolag och därmed kommer använda CSR på ett annat sätt i jämförelse med 
det statligt ägda företaget (Svenska Spel) och privatägda företaget (Spendrups) var också något 
som vi inte resonerade kring när vi började med uppsatsen. Något annat som är värt att reflektera 
över är det faktum att vi inte kan veta till vilken grad företagen verkligen menar det som de skriver 
i sina års- och hållbarhetsredovisningar, eller om de endast gör det för att det ser bra ut. Dock var 
vi tydliga med att säga att sådana eventuella diskussioner inte var något som vi skulle föra utan 
istället skulle vi lita på det som de säger. Så när Saab skrev att de är ärliga och pålitliga 
världsmedborgare så valde vi inte att försöka ta reda på om de verkligen menar detta eller inte, 
utan istället tog vi det för vad det såg ut som. Vilket var ett försök av Saab att visa att deras åsikter 
går i linje med samhällets normer och värderingar, där ärlighet och hålla vad man lovar onekligen 
är en värdering och norm som hålls högt.  
 
Det vi ansåg var mest intressant med att skriva denna uppsats var hur mycket samtliga företag 
tillämpade manipulation som en strategi för att försöka ändra omgivningens uppfattning om dem. 
Samtliga företag försökte på ett eller annat sätt rättfärdiga sin verksamhet genom att profilera sig 
själva som en nödvändighet, det bättre alternativet, eller genom att försöka associera sig själva 
med positiva organisationer. Dessutom så vågade ingen av företagen förutom Svenska Spel 
erkänna att deras verksamhet är skadlig. Visserligen skrev Swedish Match en uppmuntran till 
gravida kvinnor att inte snusa och Saab skrev att deras produkter kan komma att användas i 
konflikt, men de la inte så mycket fokus på detat. Svenska Spel däremot var mer ärliga med att 
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spel kan vara skadligt och de vill framstå som det ansvarsfulla sunda alternativet. Detta kan bero 
på det faktum att de är ett statligt ägt bolag och därmed inte behöver oroa sig över hur denna 
profilering kan komma att påverka deras aktiekurs. Angående aktiekurser så tänkte vi inte heller i 
början av denna uppsats på hur det faktum att två av företagen är publikt handlade aktiebolag kan 
påverka vårt resultat. Alltså att några eventuella skillnader i hur de tillämpar CSR för att få 
legitimitet kan bero på skillnader i företagens ägarstruktur.  
 
En uppmuntran till framtida forskning är att göra en liknande studie men där man kollar på 
exempelvis amerikanska företag. Detta för att se hur kulturella skillnader i tillämpningen av CSR 
kan komma att te sig hos amerikanska kontroversiella företag. En annan möjlig infallsvinkel vore 
att jämföra olika kontroversiella företag som alla kommer från olika länder för att eventuellt kunna 
se om någon form av CSR strategi är mer förekommande hos ett visst land eller inte. Alternativt 
så kan man göra en studie som denna fast med målsättningen att jämföra hur företagen ställer sig 
gentemot CSR över tid, för att på så sätt kunna se hur utvecklingen har skett under x antal år. Till 
exempel genom att börja några år innan finanskrisen för att sluta några år efter, möjligtvis kommer 
man då se om företagen använder sig av mer eller mindre CSR under finanskriser. Dessa områden 
kanske resulterar i att CSR inte är ett lika bra eller väl använt verktyg för att få legitimitet eller så 
kommer de fram till samma sak som vi gjorde, nämligen att CSR är ett verktyg som samtliga av 
företagen tillämpar för att kunna erhålla legitimitet. Sist men inte minst så skulle en infallsvinkel 
också kunna vara att jämföra några kontroversiella företag med några icke kontroversiella företag. 
Detta för att se ifall det existerar några påtagliga skillnader i hur de arbetar för att erhålla 
legitimitet, eller om CSR används på olika sätt alternativt olika mycket.  
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