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Organizations and companies need to seek and gain legitimacy to 

be accepted by their surroundings. Legitimacy theory state that 

organisations need to legitimate their internal factors, like actions 

and technology to their audiences and stakeholders.  Recent 

studies have indicated that the legitimacy management is much 

broader than what earlier studies has accounted for.  

 

 

The purpose of this study is to analyse if the legitimacy 

management for organizations is broader than what earlier studies 

and theory have thought. This study explores if companies, 

beyond legitimate their internal factors, also legitimate external 

factors, like their position in their institutional field.  

 

 

This study´s theoretical frame consists of institutional theory, 

legitimacy theory, legitimacy management theory, stakeholder 

theory and impression management theory.  

 

 

The study employs a qualitative content analysis of corporate 

annual reports. Three different Swedish organizations are 

analysed in the study. One organization in a monopoly position, 

one in a competitive position and one who in recent years has lost 

their monopoly position and now operates in a competitive 

market. The data that has been collected is the annual reports from 

these three organizations from the years 2005-2017.  

 

 

The analysis found that the organizations in this study both sought 

to gain, maintain and repair legitimacy for their internal and 

external factors. The analysis could also illustrate how 

organisations both legitimates toward certain stakeholders but also 

uses different interest from their surroundings as a resource in 

their legitimacy management. This study suggests that legitimacy 

management is broader than what earlier studies and theory has 

thought.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel ämnar vi att ge läsaren en grundläggande bild av bakgrunden till 

problemet studien avser att behandla i uppsatsen. Problemformuleringen ligger till grund för 

de hypoteser som studien bygger på. Därefter följer syftet med studien.  

1.1 Problembakgrund 

Idag finns ett krav på transparens och att företag ska ta ett större aktivt ansvar i samhället 

(Carroll & Buchholtz, 2008). När företag agerar oetiskt kan det få förödande konsekvenser i 

dagens samhällsklimat där kraven är höga och information sprids snabbt. Genom historien har 

ett antal stora företagsskandaler medfört att kraven på företag har förändrats. Till exempel 

Enron-skandalen, där det amerikanska energiföretaget Enron avslöjades ha manipulerat sin 

externredovisning och begått grova redovisningsbrott i syfte att ge sken av en starkare finansiell 

ställning (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre, 2015). 

 

Den svenska staten har i många år valt att bibehålla sitt monopol på alkoholmarknaden, med 

motiveringen att denna marknad är avgörande för folkhälsan i landet (Systembolaget, u.å. a). 

Kraven på transparens, etik och ansvar gäller även för statliga bolag. År 2003 briserade en stor 

skandal i det statliga systembolaget där 70-talet chefer visade sig vara inblandade i en stor 

muthärva (Systembolaget, u.å. b). Skandaler likt Enron och Systembolagets muthärva skadar 

organisationernas anseende och förtroendet för dem.  

 

Händelser likt dessa har lett till att en stor del forskning har intresserat sig för hur företag kan 

och måste ta ett större socialt ansvar (Carroll & Buchholtz, 2008). Forskare och företagen själva 

har tvingats att ändra grundsynen på företag och för vilka företagen finns till, från ett 

aktieägarperspektiv till ett intressentperspektiv. Nu ställs frågor om vilka som är företagets 

intressenter, vilka möjligheter och utmaningar intressenterna för med sig och vilka strategier 

företagen kan använda för att möta intressenternas krav. Grunden för företagen är att kunna 

motivera sin existens för omvärlden. De måste agera på ett visst sätt för att bli accepterade. De 

måste bygga upp och bibehålla legitimitet. 
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1.1.1 Företag och legitimitet  

Just begreppet legitimitet är något som har flera olika grunder till hur det förklaras och redogörs.  

För att bli accepterade, verka trovärdiga och i förlängningen överleva måste företag uppnå 

legitimitet (Suchman, 1995). Legitimitet uppstår när ett företags beteende och aktiviteter anses 

accepterade och önskvärda inom ett specifikt system av värderingar och normer (Brown & 

Deegan, 1999). Företag anses inte vara legitima ifall deras aktiviteter och handlingar inte 

stämmer överens med omgivningens synsätt (Dowling & Pfeffer, 1975; Eriksson-Zetterquist, 

2009).  

 

Ett företag kommer, enligt Eriksson-Zetterquist (2009), att förändras eftersom normer och 

regler i samhället förändras över tid och på grund av det kommer organisationen söka nya vägar 

till legitimitet. Dowling och Pfeffer (1975) anser att konsekvenserna av att uppnå legitimitet ser 

olika ut hos olika organisationer, de menar att detta kan bero på att vissa organisationer är mer 

beroende av stöd från politiska aktörer. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att legitimitet har 

sina rötter ifrån det organisatoriska fältet, vilket har sin grund i den institutionella 

teoribildningen.  

 

1.1.2 Årsredovisningar som ett verktyg  

Många företag väljer att lägga stora resurser på sin årsredovisning och lägger till mer 

information än vad som krävs enligt lagar och regler. Forskning har visat att årsredovisningar 

används mer som ett marknadsföringsverktyg (Holliday, 1994). En årsredovisning har idag 

regler som beskriver hur den ska upprättas och det är enligt årsredovisningslagen (ÅRL/SFS 

1995:1554) ovillkorligen så att den skall bestå av en balansräkning, resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys (endast lagkrav för större företag). Dessa delar 

placeras oftast av företag bland de sista sidorna i en årsredovisning. Innan dessa lagstadgade 

delar i en årsredovisning presenteras är det numera vanligt att företag utnyttjar den ej 

lagstadgade delen, även kallad den frivilliga delen, vilket ger företagen möjlighet att fritt få 

nyttja årsredovisningen som marknadskommunikation för att kunna förmedla både 

förändringar, framgångar och eventuella misstag det föregående året.  Detta är något som de 

senaste årtionden blivit en stor trend hos större företag, att söka legitimitet genom sina 

årsredovisningar (Stanton & Stanton 2002; Brown & Deegan, 1999), för att tillgodose de 

existerande intressenterna samt för att locka till sig nya.  
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Legitimitetsforskningen har riktat mycket fokus på hur företagen kan använda sina 

årsredovisningar för att skapa legitimitet hos sina intressenter (Deegan, 2002). Forskning har 

visat att företagets legitimitetsskapande arbete kan ske på olika sätt genom årsredovisningen. 

Campbell, Shrives och Bohmbach‐Saager (2001) visar på hur företagen skapar legitimitet 

genom att vända sig till särskilda intressenter i sina visionsbeskrivningar i årsredovisningen. 

Åtskillig forskning har även visat hur företag söker att skapa legitimitet genom att beskriva sitt 

ansvarstagande och CSR-arbete i sina årsredovisningar (Cho & Patten, 2007; Deegan, 2002). 

 

Dagiliene och Nedzinskiene (2018) menar att mycket av forskningen som har intresserat sig för 

legitimitetsskapande arbete i årsredovisningar har utgått från ett intressentperspektiv eller ur ett 

legitimitetsteoretiskt perspektiv. De framhåller dock att det finns motiv till att börja studera 

detta fenomen ur ett institutionellt perspektiv. En del forskning av detta slag har börjat växa 

fram på senare tid. Till exempel har Odera, Scott och Gow (2016) kunnat visa att företag väljer 

att delge information i årsredovisningen för att skapa en företagsimage som passar väl in i 

omvärldens krav och förväntningar. Dagiliene och Nedzinskiene (2018) menar att det krävs 

mer forskning på detta fenomen ur ett institutionellt perspektiv och efterfrågar i synnerhet 

longitudinella studier som studerar en förändring över tid.  

 

1.1.3 Företaget och dess intressenter  

I företagens omvärld finns olika sociala aktörer som ställer olika krav på företagen (Deephouse, 

1996). För att uppnå legitimitet måste företagen identifiera olika intressenter och prioritera 

mellan dem. Genom att tillfredsställa sina intressenter och deras krav önskar företag att uppnå 

legitimitet. Enligt Suchman (1995) uppfattar en intressent att en organisation är legitim om 

organisationens handlingar och aktiviteter stämmer överens med intressentens normer och 

värderingar. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att utformningen av legitimitet skapas från ett 

större socialt systems normer, vilka förändras över tid. Intressenterna som är en del av den 

institutionella omvärlden, har också normer som förändras över tid.  

 

Enligt Carroll och Buchholtz (2008) fick Tony Blairs (Storbritanniens dåvarande 

premiärminister) uttalande på 90-talet stort genomslag kring synen på hur affärer skall utövas, 

detta eftersom Blair ansåg att organisationer borde rikta sitt fokus mot flera olika grupper av 

intressenter och inte enbart fokusera på sina aktieägare. Intressentteorin används idag ofta som 

ett verktyg i att förklara en organisations etik och idag anses den etiska skyldigheten vuxit in 
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som en grundläggande del av ett organisationsarbete (Carroll & Buchholtz, 2008). En 

organisations primära värderingar rent moraliskt har med hjälp av intressentteorin utvecklats 

kraftfullt och idag syftar teorin till att få organisationer att bilda sig en uppfattning kring vilka 

intressen de skall tillgodose och vilken grupp de tillhör (Carroll & Buchholtz, 2008) 

 

1.1.4 Ett institutionellt perspektiv  

I denna studie anläggs ett institutionellt perspektiv på företag och deras legitimitetsskapande. 

Utifrån ett institutionellt perspektiv riktas intresse mot företagens omvärld och de institutionella 

fält de befinner sig inom (Dagiliene & Nedzinskiene, 2018). Som tidigare nämnts efterfrågas 

mer forskning på legitimitetskapande arbete i årsredovisningen utifrån ett institutionellt 

perspektiv. Denna studie avser att förtydliga att ett institutionellt perspektiv tillsammans med 

ett intressentteoretiskt perspektiv ger en mer nyanserad bild av organisationers 

legitimitetsskapande arbete. 

 

Ur ett institutionellt perspektiv ses företag som en del av en institutionell omvärld med vissa 

specifika regler och normer (Meyer & Rowan, 1977). Det är utifrån dessa sociala lagar och 

normer som ett företag kan skapa legitimitet inom ett visst fält. En central tes inom den 

institutionella teorin är att företag i sin strävan efter att uppnå legitimitet blir allt mer homogena 

(DiMaggio & Powell, 1983). Detta fenomen beskrivs som isomorfism. Att isomorfism kan leda 

till legitimitet har även kunnat bevisas av Deephouse (1996).  Han kunde visa att organisationer 

som anpassar sig efter och imiterar andra organisationers strategier uppfattades som mer 

legitima av omvärlden. Att uppnå legitimitet genom isomorfism förutsätter dock att det finns 

relevanta aktörer att anpassa sig efter och imitera inom det institutionella fältet. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara fallet för organisationer som befinner sig i särskilda 

marknadspositioner.  

 

Det övergripande problemet som denna studie intresserar sig för är hur företag kan skapa 

legitimitet genom sina årsredovisningar. Detta problem behandlas i studien ur både ett 

institutionellt perspektiv samt ur ett intressentperspektiv, genom att anlägga olika typer av 

perspektiv är det möjligt att nyansera legitimitetsfenomenet. Sammanfattningsvis kan det 

utifrån tidigare forskning konstateras att företag behöver uppnå legitimitet för fortsatt 

överlevnad. Företag använder årsredovisningen som ett verktyg för att kommunicera med sina 

intressenter och för att skapa legitimitet.  
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1.2 Problemformulering  

Från tidigare forskning är det känt att företag behöver skapa legitimitet för att accepteras av sin 

omgivning. Tidigare forskning har även visat att företag använder årsredovisningen som ett 

verktyg för att skapa legitimitet. I sitt legitimitetsarbete behöver företag identifiera och 

prioritera bland sina intressenter. Olika intressenter ställer olika krav på företaget. 

Intressenternas normer och krav förändras över tid vilket innebär att även företagens 

legitimitetsarbete behöver förändras och anpassas.  

 

En stor mängd forskning har studerat hur företag skapar legitimitet utifrån ett 

intressentteoretiskt perspektiv. Det efterfrågas istället mer forskning ur ett institutionellt 

perspektiv. Sambandet mellan de institutionella krafterna och företagets legitimitetsskapande 

arbete behöver utforskas närmare.  

 

Tidigare forskning om legitimitet utgår från att företagen måste legitimera sin teknologi eller 

sina aktiviteter (Suchman, 1995).  Det är den egna existensen som måste legitimeras. Även 

senare forskning om CSR och hållbarhetsredovisningar har utgångspunkten att det är de egna 

aktiviteterna som måste legitimeras och accepteras av omgivningen (Cho & Patten, 2007; 

Deegan, 2002). Det kan dock finnas anledningar att undersöka närmare om denna syn på 

legitimitet borde utvecklas.  

 

En studie av Ogden och Clarke (2005) ger indikationer på att organisationer utöver att 

legitimera sig själva, sina aktiviteter och sin existens, även behöver legitimera något större och 

bredare, kontexten och det institutionella fält de befinner sig i.  Genom att undersöka 

legitimitetsarbetet hos tio brittiska statliga vattenbolag som genomgått en privatisering kunde 

de visa att företagen förutom att legitimera sina egna organisationer även var tvungna att kunna 

legitimera själva privatiseringen. Även en studie av Samkin och Schneider (2010) antyder att 

legitimitetsarbetet för organisationer är större och bredare än vad som tidigare varit 

utgångspunkten för forskningen. De visar på att legitimitetsarbetet för en statlig myndighet är 

bredare än för organisationer i den privata sektorn och organisationen de undersöker måste 

utöver att legitimera sin egen aktivitet även legitimera sin position som ensam aktör inom sitt 

område.  
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Studierna av Ogden och Clarke (2005) och Samkin och Schneider (2010) har inte som syfte att 

visa att legitimitetsarbete är bredare än vad tidigare forskning och teorier menar, men deras 

resultat ger anledningar att anta att så kan vara fallet. För att utveckla en forskningsfråga utifrån 

de indikationer som dessa tidigare studier ger har det i denna studie valts att utveckla ett antal 

hypoteser. Dessa hypoteser beskrivs och motiveras i studiens nästkommande kapitel. Att 

formulera hypoteser i kvalitativ forskning är ovanligt, men accepterat och rimligt enligt Hari 

Das (1983). Kvalitativ forskning och kvalitativa data har vid flertalet tillfällen kunnat visa på 

oförväntade fenomen vilket har formulerat hypoteser som tagit forskningen framåt. 

 

Gemensamt för de organisationer som Ogden och Clarke (2005) samt Samkin och Schneider 

(2010) studerade är att de har haft en speciell position inom sitt institutionella fält. Det är statliga 

vattenbolag och en statlig myndighet med ensamrätt inom sitt område. Varför dessa 

organisationer uppvisar ett bredare legitimitetsarbete kan antas bero på den position de innehar. 

De har begränsade möjligheter att imitera andra relevanta aktörer inom sitt specifika område.  

 

Det tycks alltså finnas skäl till att undersöka om tidigare forskning har missat en viktig del av 

vad företag och organisationer egentligen måste legitimera. Denna studie har som avsikt att ta 

vid där Ogden och Clarke (2005) och Samkin och Schneider (2010) slutar, genom att undersöka 

om organisationer utöver att legitimera sig själva även måste legitimera sin kontext eller sin 

position inom sitt institutionella fält. 

 

Ovanstående problembakgrund och problemformulering leder följaktligen fram till studiens 

syfte.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera om företags legitimitetsarbete är bredare än vad som tidigare 

varit utgångspunkten inom forskningen. Studien undersöker om organisationer utöver att 

legitimera sig själva och sin egen verksamhet även legitimerar sin kontext, sitt organisatoriska 

fält och sin egen position i fältet. Vidare avser studien att besvara varför legitimitetsarbetet är 

bredare. Detta genom att analysera legitimitetsarbetet i årsredovisningar från ett statligt bolag i 

monopolställning, ett privat konkurrensutsatt bolag samt ett statligt bolag som gått från 

monopolställning till att vara konkurrensutsatt. 
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1.4 Bidrag 

Studien syftar till att komma med flertalet relevanta bidrag både i en teoretisk och praktisk 

kontext. Till att börja med ger studien ett teoretiskt bidrag till det legitimitetsteoretiska fältet 

genom att visa på om företag legitimitetsarbete är bredare. Studien ger även ett bidrag i den 

mening att den jämför legitimitetsarbetet hos statliga bolag med privata bolag. Studien är även 

intressant i det avseenden att speciella intressenter behandlas. Studien ger en ökad förståelse 

för hur staten och regleringar påverkar företag som en intressent.  

 

Studien ger även ett praktiskt bidrag i den mening att den ger ökad kunskap om hur företag kan 

använda årsredovisningen för att skapa legitimitet, för både sig själva och sin egen existens men 

även för hela sitt fält och den kontext de verkar i.  
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2 Litteraturgenomgång 

Nedan presenteras en genomgång över forskningslitteraturen om legitimitet. 

Legitimitetsteorins grundantaganden diskuteras och det argumenteras för skäl till ett nytt 

perspektiv på legitimitet. Slutligen presenteras ett antal hypoteser denna studie bygger på. 

2.1 Legitimitetsteorins historia 

Tidiga organisationsteoretiker såg organisationer som rationella system, en maskinlik 

organisation som så effektivt som möjligt skulle kunna omvandla material till någon form av 

förädlad produkt (Suchman, 1995). Under 1960-talet växte dock ett alternativt synsätt på 

organisationer fram. Forskare började att se på organisationer ur ett institutionellt perspektiv 

(DiMaggio och Powell, 1991). Dessa hade idéer om att organisationer verkar i en dynamisk 

omvärld som sätter ett tryck på organisationerna, omvärlden rymmer olika kulturella normer, 

sociala regler, symboler och ritualer. Utifrån institutionell teori har sedan idén om 

organisationers legitimitet växt fram och ses nu som en central del och kan förklara krafter som 

begränsar, konstruerar och berättigar organisationer (Suchman, 1995).  

 

2.2 Definition av legitimitet 

Suchman (1995) menar att trots att legitimitet har vuxit fram till en så central del av 

organisationsteorin, används begreppet på vitt skilda vis av forskare. Han menar att legitimitet 

används och betraktas utifrån två separata sätt, strategiskt och institutionellt. Som en följd av 

den spridda användningen och synen på begreppet finns det heller ingen tydlig och gemensamt 

använd definition av begreppet. Suchman (1995) väljer att ge en bred definition som kan 

användas oavsett vilket perspektiv på begreppet som anläggs. Definitionen lyder enligt 

följande: 

 

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions 

of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially 

constructed system of norms, values, beliefs, and definitions. (Suchman, 

1995, s. 574) 
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2.3 Legitimitetsteorins grundantaganden 

Legitimitetsteorin, såsom den beskrivs av Suchman (1995), vilar på ett antal olika 

grundantaganden. Genom att bryta ner den beskrivna definitionen ovan tydliggörs vissa av 

dessa antaganden. Suchmans (1995) definition innehåller ett antal olika begrepp som beskriver 

vad legitimitetsfenomenet består av. Till att börja med säger definitionen att det är någon slags 

enhet som måste legitimera något mot någonting. Denna enhet kan exempelvis vara ett företag, 

en förening, en myndighet eller någon annan slags organisation. Vad organisationen måste 

legitimera beskrivs enligt Suchmans (1995) definition som organisationens handlingar. Vad 

organisationen måste legitimera sig mot beskrivs enligt definitionen som ett socialt konstruerat 

system av normer, värderingar, tro och definitioner. De som innehar dessa olika normer och 

värderingar är olika typer av intressenter. Det är således enligt denna definition något inifrån 

organisationen som måste legitimeras mot något eller någon utifrån. Intressenterna ses som en 

del av omvärlden runt organisationen vilka enligt legitimitetsteorin antas vara relativt stabila 

med vissa specifika normer, värderingar och regler. När något nytt sedan uppstår inom 

organisationen, som nya handlingar, händelser, aktiviteter eller ny teknologi, måste detta 

legitimeras för att stämma överens med den sociala omvärldens och intressenternas krav. 

Problemet för organisationer är dock att omvärlden är heterogen, således innehar olika grupper 

av intressenter olika intressen, värderingar och normer. Lösningen för detta problem är att 

identifiera och välja vissa intressentgrupper med vissa specifika värderingar och intressen att 

legitimera sig mot (Deephouse, 1996).  

 

Det har således varit intressentmodellen som varit lösningen på problemet med en heterogen 

omvärld. Utifrån en modell över vilka olika grupper som har ett intresse i företaget, väljer 

företaget att rikta sin kommunikation mot vissa särskilda grupper som de söker legitimitet hos.  

 

2.4 Skäl till ett nytt perspektiv på legitimitet 

Som tidigare nämnts har två studier under senare tid gett vissa indikationer på att det finns skäl 

till att bredda perspektivet på vad organisationer egentligen legitimerar. Studierna ger även skäl 

till att se på legitimitetsteorins grundantaganden ur ett mer kritiskt perspektiv. Ogden och 

Clarke (2005) kunde visa att brittiska vattenbolag som genomgått en privatisering var tvungna 

att legitimera själva privatiseringen, utöver sina egna handlingar och aktiviteter. Detta tyder 

dels på att det inte enbart är något inifrån organisationen som måste legitimeras utan även något 
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större. Antagandet om att omvärlden är heterogen kvarstår, det finns olika värderingar som står 

i konflikt med varandra och spänningar mellan olika grupper av intressen är förekommande. 

Ogden och Clarke (2005) hanterar en typ av en sådan spänning, där två kontrasterande normer 

i omvärlden får konsekvenser för företagens legitimitetsarbete. De olika marknadssituationerna 

monopol och konkurrens är två normer som samtidigt existerar i omvärlden. Studien visar hur 

företagen använder konkurrensnormen för att legitimera den privatisering de genomgått. Detta 

tyder på att organisationer inte enbart legitimerar sig mot vissa intressenter utifrån en 

intressentmodell, utan att de även använder sig av intressen i omvärlden i sitt legitimitetsarbete.  

 

2.5 Studiens hypoteser 

I studiens syfte nämndes att denna studie avser att analysera om företags legitimitetsarbete är 

bredare än vad som tidigare varit utgångspunkten inom forskningen. Bakom detta syfte finns 

en hypotes om att vissa av legitimitetsteorins grundantaganden behöver revideras. Med 

bakgrund av den argumentation som förts i detta avsnitt är studiens hypotes att legitimitet 

handlar om att en enhet måste legitimera något mot någonting. Vad som måste legitimeras är 

dock större än enbart organisationens handlingar. Enheten måste även kunna legitimera saker 

som ryms i omvärlden. Fortsättningsvis bygger studien på en hypotes om att intressenterna i 

omvärlden inte enbart är något som företagen legitimerar sig mot, utan även använder och 

utnyttjar i sitt legitimitetsarbete. Olika intressen, normer och värderingar i omvärlden används 

som en resurs i legitimitetsarbetet för att spela mot kontrasterande intressen.   
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen behandlar de teorier som studien bygger sin diskussion kring. 

Teorierna som det redogörs för nedan är institutionell teori, intressentteori och 

legitimitetsteori.  

3.1 Institutionell teori  

Ett väletablerat synsätt inom företagsekonomin är att beslutsfattande i en organisation bygger 

på att maximera avkastningen gentemot dess ägare vilket medför att organisationer ses som 

ekonomiskt rationella (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Under de senaste 

decennierna har institutionell teori blivit alltmer vedertaget inom organisationsteorin, denna 

teori belyser hur organisationer påverkas av samt påverkar sin egen omvärld (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Inom institutionell teori finns det flera omvärldsfaktorer 

som har betydelse för en organisation, det är bland annat samhällets fundamentala värderingar, 

normer och antaganden som är faktorer som organisationen måste anpassa sina handlingar efter 

i syfte att söka legitimitet bland samhällets olika aktörer (Eriksson-Zetterquist, 2009). Enligt 

institutionell teori har organisationer därför en benägenhet att reformeras gentemot 

utvecklingen av normer och värderingar i samhället. Teorin belyser även hur organisationer 

väljer att förhålla sig till reglementen och rationalitet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2015). 

 

Denna utveckling medför att organisationsteori har frångått att se organisationen ur ett ensidigt 

perspektiv, till att se organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. Intresset i en organisation att 

maximera den ekonomiska nyttan finns kvar, men organisationer har tvingats till att utvidga sitt 

perspektiv och därmed ta hänsyn till omvärlden (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det kan därmed 

skapa en problematik med att endast se organisationen som ekonomiskt rationell, eftersom det 

finns en koppling mellan organisationen och dess omgivning, då utbyte emellan dessa aktörer 

inträffar oavbrutet. Det förekommer ett starkare beroendeförhållande mellan ett antal aktörer 

framför andra, detta medför att typen av beroende mellan aktörerna är oregelbunden (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Dessa aktörer, hädanefter kallade för intressenter, är viktiga för 

organisationen att tillfredsställa på bästa möjliga sätt för att uppnå ett legitimt tillstånd.  
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Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) beskriver hur en organisation kan befinna sig 

i en omvärld vilken antingen är statisk eller dynamisk. I den statiska omvärlden står 

organisationen inför tämligen förutsägbara förändringar, medan organisationen i en dynamisk 

omvärld ständigt måste förhålla sig till omvärldsförändringar som gör att organisationen 

utvecklas åt ett visst håll. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att det finns en överhängande 

osäkerhet för organisationer som inte bedömer dess statiska eller dynamiska omvärld, eftersom 

organisationen inte då har kännedom om vad i dess omgivning som uppfattas som legitimt.  

 

Inom den institutionella teorin redogörs det för företeelsen isomorfism. DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver att isomorfism är en process där individer som verkar inom likadana yttre 

förhållanden (organisationsfält) påtvingas att imitera varandra över tid. Organisationer 

utvecklas i riktning mot att efterlikna varandra, eftersom isomorfism skapar 

organisationsutveckling (DiMaggio & Powell, 1983).  Eriksson-Zetterquist (2009) förklarar hur 

denna homogeniseringsprocess skapar premisser för organisationerna att ha uppgörelser 

sinsemellan varandra och hur detta skapar förutsättningar för organisationerna att verka 

legitima. Två perspektiv på isomorfism beskrivs, det är det institutionella och konkurrerande 

(DiMaggio & Powell, 1983). Enligt den institutionella isomorfismen innebär det att politiska 

omständigheter kan påverka en organisations handlings- och utvecklingsutrymme. Det andra 

perspektivet, konkurrerande isomorfism, medför att organisationer står inför en rivaliserande 

omvärld och kan därför inte endast fokusera på sina kunder och egna resurser. Därför måste 

organisationer inom den konkurrerande omvärlden vidga sina vyer och försöka finna 

institutionell legitimitet ur såväl ett ekonomiskt som socialt perspektiv för att lyckas överleva 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Strukturen och beteendet i en organisation påverkas av uppkomsten av en ny gemensam lag 

inom organisationsfältet som organisationen befinner sig inom (DiMaggio & Powell, 1983). 

Graden av samspel mellan organisationen och omvärlden skapar premisser för organisationer 

att delas upp och grupperas, detta är vad institutionell teori förklarar genom begreppet 

organisationsfält (DiMaggio & Powell, 1983). Grundsynen med organisationsfält är hur 

grupperingar skapas och hur organisationer som liknar varandra ämnar skapa ett fält (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Inom detta nämnda organisationsfält existerar homogenisering, vilket är en 

process där organisationer tenderar att utvecklas mot att bli mer lika varandra, vilket medför att 

organisationer inom ett fält kan likställas med en industri eller en bransch (Eriksson-Zetterquist, 
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2009). Eriksson-Zetterquist (2009) menar vidare att det förekommer olika villkor för samspel 

och inverkan mellan dessa organisationer inom ett organisationsfält.  

 

Den institutionella teorin skildrar således en omvärld som består av olika omfattningar av 

intressenter och faktorer vilka på skilda sätt kan komma att ha inverkan på organisationen och 

dess aktioner (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Intressenterna kan, såväl enskilt 

som kollektivt, fungera som ett tryck mot organisationen i avsikt att motsvara de krav eller 

normer som intressenterna ställer gentemot organisationen (Carroll & Buchholtz, 2008). Det är 

enligt Furusten (2007) av stor vikt för organisationen att vara medveten kring detta tryck och 

agera i enlighet med dessa för att inte förlora sin legitimitet. Intressenterna har makt över 

organisationen eftersom organisationen är beroende av legitimitet (Carroll & Buchholtz, 2008). 

 

3.2 Intressentteori 

Inom intressentteorin förekommer det flera olika uppdelningar av en organisations intressenter, 

denna studie kommer att anamma Carroll och Buchholtz (2008) indelning av intressenter, 

vilken är inspirerad av Freeman och Reeds (1983) välanvända intressentmodell. Carroll och 

Buchholtz (2008) kategoriserar intressenterna i grupper om primära sociala intressenter, 

sekundära sociala intressenter, primära icke sociala intressenter samt sekundära icke sociala 

intressenter.  

 

De primära sociala intressenterna är den grupp som har ett direkt intresse i en organisation och 

dess framgång, och är därför den grupp intressenter som är mest inflytelserik menar Carroll och 

Buchholtz (2008).  Denna grupp inrymmer investerare och aktieägare, kunder, lokala samhället, 

leverantörer, chefer och anställda.  Inom gruppen sekundära sociala intressenter ryms 

reglerande organ såsom regeringen, kommuner, media, konkurrenter, forskare samt 

fackförbund. Denna grupp av intressenter har mer av ett indirekt inflytande på organisationen 

anser Carroll och Buchholtz (2008), eftersom dessa intressenter mer påverkar anseendet av en 

organisation i det offentliga.  

 

Till de icke sociala intressenterna har Carroll och Buchholtz (2008) även här gjort en indelning 

på primära och sekundära. I den primära icke sociala intressentgruppen tillhör klimatet och 

miljön, framtida generationer samt icke-humana arter. Den andra intressentgruppen, sekundära 

icke sociala intressenter, innefattar bland annat miljörätts- och djurrättsorganisationer. Carroll 
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och Buchholtz (2008) belyser medias roll för ett företag som väldigt viktigt att handskas med. 

Detta eftersom vi idag lever i ett samhälle där media granskar och släpper nyheter dygnet runt, 

vilket medför att de därför har makten att kunna få en sekundär intressent att bli lika viktig som 

en primär intressent för en organisation (Carroll & Buchholtz, 2008). Därmed kan denna typ av 

indelningar vara till hjälp för organisationer att ha i sitt beslutsfattande men även som 

diskussionsunderlag, eftersom dessa kategorier snabbt kan förändras i en skiftande omvärld 

(Carroll & Buchholtz, 2008).  

 

 

Figur 1. Egenutvecklad modell efter Carroll & Buchholtz (2008) olika intressenter. 

 

3.3 Legitimitetsteori 

3.3.1 Legitimitetsstyrning 

Det som är intressant utifrån studiens syfte och problemformulering är hur organisationer på ett 

aktivt sätt hanterar legitimitetsfrågan. Som tidigare nämnts rymmer organisationers omvärld ett 
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antal olika intressenter. Ingen organisation kan fullständigt lyckas tillfredsställa samtliga 

intressenter (Suchman, 1995). Företag måste således prioritera mellan olika intressenters 

intressen och krav i sin legitimitetsstyrning. Suchman (1995) menar att legitimitetsstyrning 

handlar om kommunikationen mellan organisationen och dess publik, således deras olika 

intressenter. För att lyckas med framgångsrik styrning av legitimitet krävs att företag kan 

använda ett antal olika tekniker samt en förståelse för vilken typ av respons eller teknik en viss 

specifik situation kräver. Enligt Suchman möter organisationer tre olika utmaningar vid 

legitimitetsstyrning, de måste kunna vinna legitimitet, upprätthålla legitimitet samt reparera 

legitimitet. Dessa tre typer av utmaningar med legitimitetsstyrning hanteras enligt Suchman 

(1995) med olika typer av strategier och tekniker.  

 

3.3.1.1 Vinna legitimitet 

Utmaningen med att vinna legitimitet uppstår när organisationer startar med någon form av nya 

aktiviteter eller en ny teknologi vilken har en liten grad av institutionalisering (Suchman, 1995). 

Organisationer som antar nya aktiviteter behöver inledningsvis enligt Aldrich och Fiol (1994) 

ägna sig åt sektorbyggande, där de skapar nya självständiga sektorer som måste legitimeras. 

Utmaningen gäller enligt Suchman (1995), även för nya aktörer inom redan etablerade och 

legitima sektorer. Det handlar både för nya aktörer inom etablerade sektorer och för aktörer 

som bildar nya sektorer att dels skapa nya lojala intressenter som ger legitimitet åt 

organisationen, samt att övertyga redan existerande legitimerande enheter att ge stöd.  

 

3.3.1.2 Upprätthålla legitimitet 

När organisationer väl har lyckats vinna legitimitet tar nästa utmaning vid. Zucker (1988) menar 

att få organisationer kan ignorera att underhålla sitt legitimitetsarbete. Olika typer av avvikelser, 

misstag, misslyckade imitationer eller plötsliga förändringar i den yttre omvärlden kan alla vara 

ett hot mot organisationens legitimitet (Suchman, 1995). Hotet blir än större om dessa problem 

uppkommer särskilt snabbt eller om de lämnas utan åtgärd en längre tid. Utmaningen med att 

upprätthålla legitimitet grundar sig även i att intressenter är heterogena och deras krav kan 

förändras, att stabilitet ofta kan innebära stelhet samt att när aktiviteter, beteenden och 

teknologier väl har institutionaliserats så uppstår nya problem.  
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3.3.1.3 Reparera legitimitet 

Den sista utmaningen med legitimitetsstyrning som tas upp av Suchman (1995) är hur 

organisationer kan reparera legitimitet. Utmaningen består i att framgångsrikt kunna hantera 

olika typer av oförutsedda kriser. Strategierna är således av en mer reaktiv art än när det gäller 

att vinna legitimitet. Suchman (1995) menar även att de tekniker som tidigare fungerat väl kan 

vara misskrediterade vid uppkomna kriser och organisationen måste därför hitta nya sätt att 

arbeta på. Vid olika typer av kriser börjar viktiga parter i omgivningen att ta avstånd från 

organisationen, det är således viktigt att organisationen snabbt och effektivt börjar att arbeta för 

att reparera legitimiteten.  

 

3.3.2 Legitimeringsstrategier och impression management1 

Vid utformningen av en årsredovisning finns vissa strategier för att skapa legitimitet 

tillgängliga som är integrerade med legitimitetsstyrningen (Samkin & Schneider, 2010). 

Analysen av årsredovisningarna i denna uppsats baseras på de utmaningar, strategier och 

tekniker som presenterats. Legitimitetsstyrning bygger på kommunikationen mellan 

organisationen och dess intressenter (Suchman, 1995). I denna uppsats är det årsredovisningen 

som kommunikationsverktyg som studeras. Hur organisationen väljer att använda de strategier 

och tekniker som finns till hands påverkar hur intressenterna uppfattar organisationen 

(Suchman, 1995; Ogden & Clarke, 2005; Samkin & Schneider, 2010; Lindblom, 1994).  

 

Suchman (1995) beskriver ett antal olika strategier vilka riktar sig mot någon av de tre olika 

typerna av utmaningarna med legitimitetstyrning. För att vinna legitimitet kan organisationerna 

anpassa sig till omgivningen, välja mellan olika omgivningar eller manipulera omgivningen. 

För att upprätthålla legitimitet kan organisationerna använda sig av strategierna identifiera och 

förutse förändringar och skydda tidigare prestationer. När det gäller att reparera legitimitet 

beskriver Suchman (1995) att organisationerna kan formulera en normaliserad redogörelse, 

omstrukturera samt att inte få panik.  

 

Även Lindblom (1994) beskriver olika strategier för legitimitetsstyrning. Lindbloms (1994) 

strategier är baserade på de beskrivna av Suchman (1995) men visar vilka strategier som är 

tillgängliga för rapporterande enheter (Samkin & Schneider, 2010). Den första strategin riktar 

                                                 
1 Termen impression management används oöversatt på̊ svenska (Egidius, 2008), därför används det engelska 

uttrycket fortsättningsvis i denna studie.  
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sig mot att vinna legitimitet och innebär att organisationen övertygar intressenter genom 

utbildning och information om lämpligheten med organisationens handlingar snarare än att 

ändra sina handlingar. Den andra strategin som Lindblom (1994) beskriver riktar sig mot 

utmaningen att upprätthålla legitimitet och innebär att organisationen använder känslofyllda 

symboler för att manipulera intressenters uppfattningar. Även den tredje strategin riktar sig 

mot att upprätthålla legitimitet och innebär att organisationen förändrar yttre förväntningar på 

organisationens prestationer. Den fjärde och sista strategin riktar sig mot att reparera legitimitet 

och innebär att organisationen utbildar och informerar intressenter om förändringar i 

organisationen genomförda för att åtgärda misstag och fel. Dessa strategier kan användas både 

reaktivt och proaktivt, de kan även implementeras och användas individuellt eller kombinerat 

med varandra (Samkin & Schneider, 2010; Lindblom, 1994) 

 

Utöver dessa strategier, är även impression management en del av legitimitetsstyrning (Samkin 

& Schneider, 2010). Enligt Dowling och Pfeffer (1975) innebär impression management, 

organisationers medvetna eller omedvetna försök att kontrollera bilder i sociala interaktioner. 

Samkin och Schneider (2010) menar att det därför kan ses som organiserad kommunikation 

som kontrolleras, styrs samt är influerande och övertalande. Impression management kan därför 

användas som en del i organisationers legitimitetsstyrning. Impression management rymmer 

olika tekniker som kan kategoriseras som antingen bestämda eller defensiva (Ogden & Clarke, 

2005). De bestämda teknikerna syftar till att etablera en identitet och utveckla vissa 

kännetecken för organisationen. De bestämda teknikerna är enligt Samkin och Schneider (2010) 

självförbättring och självfrämjande. De defensiva teknikerna används för att upprätthålla en 

identitet eller för att reparera sitt rykte. Dessa tekniker kan sammanfattas i två breda kategorier, 

att formulera en normaliserad redogörelse, som innefattar förnekelse, ursäkter, rättfärdiga, att 

förklara en händelse, be om förlåtelse eller utrycka ånger samt skuld. Den andra kategorien 

handlar om strategisk omstrukturering vilket även innefattar att ta avstånd. 

 

3.3.3 Legitimitetsstyrningens grundmodell 

Ovanstående beskrivning av legitimitetsstyrningens olika utmaningar, strategier och tekniker 

kan sammanfattas i en grundmodell över organisationers legitimitetsskapande arbete i deras 

årsredovisningar. Modellen är baserad på analysmodeller som använts av både Ogden och 

Clarke (2005) och Samkin och Schneider (2010). Modellen presenteras nedan.  
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Utmaningar Strategier Tekniker 

Vinna • Övertyga intressenter genom 

utbildning och information  

Bestämd 

• Självförbättring 

• Självfrämjande 

Upprätthålla • Manipulera intressenters 

uppfattningar genom att använda 

symboler 

• Förändra yttre förväntningar på 

organisationens prestationer 

Bestämd 

• Självförbättring 

• Självfrämjande 

Reparera • Utbilda och informera intressenter om 

förändringar i organisationen 

genomförda för att åtgärda misstag 

och fel 

Defensiv  

• Formulera en 

normaliserad 

redogörelse 

• Omstrukturera 

Figur 2. Egenutvecklad modell baserad på Ogden & Clarke (2005) samt Samkin & Schneider (2010). 

 

Modellen som presenteras ovan är baserad på de grundantaganden som tidigare kritiserats i 

denna studie. Utmaningarna med legitimitetsstyrning som beskrivits bygger på antagandet om 

en heterogen omvärld (Suchman, 1995). Olika intressenter har olika värderingar, normer och 

intressen vilket innebär att företag måste vinna legitimitet för olika grupper, de måste samtidigt 

aktivt upprätthålla legitimiteten eftersom intressen, normer och värderingar kan förändras över 

tid. De strategier och tekniker som presenteras bygger på att legitimitetsarbetet ska ske mot 

intressenterna, genom exempelvis utbildning, manipulation och att förändra förväntningar. 

Företaget söker att matcha sin kommunikation mot intressenters värderingar, normer och 

intressen för att söka legitimitet. Grundmodellen bygger även på att det som företaget ska 

legitimera är deras handlingar, aktiviteter och teknologi, således fenomen inifrån 

organisationen som ska legitimeras utåt. Följande modell syftar till att sammanfatta fenomenet 

legitimitet och företagens försök att vinna acceptans av sin omgivning.  
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Figur 3. Egenutvecklad modell över legitimitetsstyrning. 

 

Den innersta cirkeln av modellen representerar företaget och dess interna faktorer som enligt 

legitimitetsteorin (Suchman, 1995) måste legitimeras utåt. Företagets handlingar, aktiviteter 

och teknologi måste ses som önskvärd och passande av omvärlden. Den yttersta cirkeln 

representerar omvärlden, som ryms av ett antal olika intressenter och intressentgrupper. 

Omvärlden är heterogen vilket innebär att det finns ett antal olika intressen, normer och 

värderingar som samexisterar men kan stå i konflikt med varandra. Den mellersta cirkeln 

representerar legitimitet, det företaget eftersträvar. Legitimitet uppnås när företagets 

handlingar, aktiviteter och teknologi stämmer överens med intressenternas intressen, normer 

och värderingar. Den svarta pilen representerar det legitimitetsarbetet företagen utför för att 

uppnå legitimitet. Företaget försöker att legitimera sina inre faktorer genom att kommunicera 

med vissa prioriterade intressenter eller intressentgrupper. Kommunikationen sker bland annat 

genom årsredovisningar, det verktyg som är av intresse för denna studie. I sin kommunikation 

använder sig företaget av de strategier och tekniker som presenterats tidigare för att vinna, 

upprätthålla och reparera legitimitet. Kommunikationen har syftet att legitimera inre faktorer i 

företaget mot omvärlden. Företaget vänder sig mot intressenterna genom att utbilda, informera, 

manipulera och förändra deras uppfattningar.   
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Som tidigare nämnts kritiserar denna studie vissa av legitimitetsteorins grundantaganden och 

utgångspunkter. Det har argumenterats för att synen på organisationers legitimitetsarbete måste 

breddas. Detta innebär således att även modellen för organisationers legitimitetsstyrning bör 

utvecklas.  

 

3.4 Studiens analysmodell 

Den analysmodell som används i denna studie för att analysera företags legitimitetsarbete är en 

utveckling av de modeller som tidigare presenterats. Den argumentation som förts genom denna 

studie tyder på att legitimitetsstyrningens grundmodell som presenterades ovan behöver 

revideras och utvecklas i vissa avseenden. Den utvecklade modellen presenteras nedan: 

 

 

Figur 4. Egenutvecklad modell över legitimitetsstyrning. 

 

I denna modell återfinns ett ytterligare lager runt företaget som måste legitimeras. Detta lager 

visar att det är något mer än endast inre faktorer, som aktiviteter, teknologi och händelser som 

företaget måste legitimera. Företaget måste även legitimera något större, exempelvis sin 

position som monopolist eller privat aktör vilket studien av Ogden och Clarke (2005) tyder på. 

Samma studie kunde även visa hur företag strategiskt kan använda intressen i omvärlden i sitt 

legitimitetsarbete. Detta representeras av den böjda pil som går från omvärlden, genom 
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legitimitet och ut i omvärlden igen. Detta sätt att använda olika intressen i omvärlden i sitt 

strategiska legitimitetsarbete är inte representerat i den modell över legitimitetsstyrning som 

tidigare presenterats. Således behöver även denna modell utvecklas. Den utvecklade modellen, 

vilken även kommer att fungera som analysmodell för denna studie, presenteras nedan: 

 

Utmaningar Faktorer  

att legitimera 

Strategier Tekniker 

Vinna Inre 

faktorer 

Yttre  

faktorer  

• Övertyga intressenter 

genom utbildning och 

information 

• Använda intressen som en 

resurs 

Bestämd 

• Självförbättring 

• Självfrämjande 

Upprätthålla Inre 

faktorer 

Yttre  

faktorer 

• Manipulera intressenters 

uppfattningar genom att 

använda symboler 

• Förändra yttre 

förväntningar på 

organisationens 

prestationer 

Bestämd 

• Självförbättring 

• Självfrämjande 

Reparera Inre 

faktorer 

Yttre  

faktorer 

• Utbilda och informera 

intressenter om 

förändringar i 

organisationen genomförda 

för att åtgärda misstag och 

fel 

Defensiv  

• Formulera en 

normaliserad 

redogörelse 

• Omstrukturera 

Figur 5. Egenutvecklad analysmodell baserad på Ogden & Clarke (2005) samt Samkin & Schneider (2010). 

 

Utmaningarna för organisationen står kvar, organisationen måste hantera att vinna legitimitet, 

upprätthålla legitimitet samt reparera legitimitet. Organisationerna måste dock kunna hantera 

dessa tre utmaningar både för inre faktorer såväl som externa faktorer. Utöver detta tycks det 

även finnas ytterligare en strategi till hands för organisationerna att använda. En strategi som 

handlar om att använda intressen i omvärlden som en resurs i sitt legitimitetsarbete. Denna 

strategi skiljer sig mot de strategier som beskrivs av Lindblom (1994) i det avseende att 

organisationerna legitimerar sig med intressenter och intressen snarare än mot dem, genom 

exempelvis utbildning eller information.   
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4 Metod 

I metodavsnittet redogörs det för vilken metod som användes för att uppnå studiens syfte. 

Kapitlet tar bland annat upp studiens ansats och synsätt ur ett vetenskapligt perspektiv, 

undersökningsstrategi och utformning. Metodavsnittet avslutats med en diskussion kring vilka 

metodologiska problem som uppsatsen stött på och hur dessa behandlats.   

4.1 Vetenskaplig ansats 

Studiens vetenskapliga ansats är deduktiv och teoriutvecklande. Deduktiv ansats antar studien 

eftersom den utgår från existerande teorier och hithörande litteratur för ämnet där en 

analysmodell har genererats. Bryman och Bell (2013) menar dock att den deduktiva ansatsen 

sällan är linjär i sin art och att synen på litteratur och teori kan förändras under arbetets gång i 

samband med att empiri samlas in och analyseras. Detsamma gäller för denna studie. Studien 

startades inledningsvis med ett syfte att deduktivt undersöka företags legitimitetsarbete vid en 

avreglering med hjälp av den modell för legitimitetsstyrning som litteraturen erbjuder. Vid en 

inledande analys av den insamlade empirin upptäcktes dock att modellen saknade möjligheten 

att kunna förklara vissa fenomen.  Detta ledde till att studiens litteraturgenomgång och 

referensram kunde ses ur ett nytt perspektiv och vissa brister i teorin identifierades. Det fick 

även konsekvenserna att studiens syfte reviderades och ett antal hypoteser samt en ny 

analysmodell arbetades fram. Den frambringade analysmodellen (se rubrik 3.4) användes sedan 

deduktivt för att tolka den insamlade empirin och för att kunna dra slutsatser. 

 

Att formulera hypoteser i en vetenskaplig undersökning brukar vanligtvis förknippas med 

kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Att formulera hypoteser i kvalitativa 

studier är inte lika vanligt, men dock accepterat (Hari Das, 1983). I denna studie formulerades 

hypoteser utifrån att vissa indikationer från tidigare studier kunde visa på brister i delar av 

teorin. Hypoteserna formulerades efter logiska argumentationer och genom studiens 

problemdiskussion. Det är dock viktigt att betona att studien inte ämnar att statistiskt testa dessa 

hypoteser. De resultat som studien visar kan således endast antas stärka hypoteserna, istället för 

att statistiskt förkasta eller bekräfta dem. Nackdelen med att formulera hypoteser och sedan 

deduktivt tolka den insamlade empirin är enligt Patel och Davidson (2011) att hypoteserna då 

tar gamla antaganden om verkligheten som riktiga och därmed ökar risken för att nya 
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iakttagelser frånvarar. Det finns således en risk för att vi, studieförfattarana, söker för mycket 

efter våra hypotetiska antaganden och därmed riskerar att missa relevanta upptäckter.   

 

4.2 Undersökningsstrategi och utformning 

Denna studie är kvalitativ till sin karaktär då studien har en strävan att skapa förståelse kring 

hur företag skapar legitimitet och vad företag behöver legitimera. Studien bygger på en studie 

av olika organisationers årsredovisningar. Att studien belyser flera organisationer ger en 

möjlighet att jämföra skillnader och likheter i hur organisationer strävar efter legitimitet men 

framförallt ger det en större möjlighet att stärka studiens hypotes.  

 

4.3 Litteraturstudie 

Som stöd i studiens sökande efter relevant och trovärdig litteratur har digitala kataloger och 

databaser från Örebro Universitets bibliotekshemsida Primo samt Google Scholar nyttjats som 

verktyg. Studiens litteratur består av vetenskapliga artiklar i första hand men även ett fåtal 

granskade teoriböcker. För att finna den litteratur som studien bygger på har det använts ett 

antal nyckelord. De mest frekvent använda nyckelorden är; legitimacy, annual reports, 

stakeholder theory, institutional theory och impression management. Då den största delen av 

litteraturen som studien använt är skriven på engelska nyttjades engelska nyckelord. Från den 

påträffade litteraturen, med de utvalda nyckelorden, har även ytterligare litteratur kunnat hittats 

genom referenser och citeringar i dessa.    

 

Urvalet av teorier har grundats på möjligheten att kunna förklara och skapa förståelse för 

fenomenet legitimitet. I den första delen av den teoretiska referensramen presenteras den 

institutionella teorin, som ämnar beskriva den omvärld som organisationen befinner sig i och 

formas utifrån. Referensramen bygger därefter vidare på intressentteorin, vilken avser att belysa 

omvärldens intressenter. Slutligen presenteras begreppet legitimitet samt hur organisationer 

skapar legitimitet Komponenterna i den teoretiska referensramen användes för att utveckla en 

analysmodell som hjälp för att analysera studiens insamlade data.  

 

För att bedöma en källas trovärdighet finns det flera olika tolkningar som går att använda sig 

av, dels beroende på vilket syfte som studien har samt inom vilket vetenskapligt ämne som 

studien skrivs inom (Repstad, 2007). Studiens val av litteratur och vilka referenser som använts 
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är till största delen vetenskapliga texter skrivna av välrenommerade forskare inom sitt fält. 

Studien har i största möjliga mån nyttjat primärkällor som är flitigt citerade, detta eftersom det 

är det som ansetts vara det som är trovärdigast för studien. Viss förekomst av olika läroböcker 

har förekommit, men detta endast som ett stöd till tidigare nämnda vetenskapliga texter.  

 

4.4 Urval 

För att kunna undersöka studiens problem och uppnå syftet med studien analyseras 

legitimitetsarbetet i årsredovisningarna från tre olika typer av bolag. För att kunna analysera 

om företag legitimerar något mer än enbart sin egen existens har tre företag valts ut som alla 

befinner sig eller befunnit sig i olika typer av positioner och ställningar inom sitt fält. För att 

det samtidigt ska kunna vara möjligt att genomföra en analys och jämförelse mellan dem måste 

företagen ändå verka inom liknande områden och ha vissa delar gemensamt. 

 

Företagen som studeras i denna studie är Apoteket AB, Systembolaget AB och Swedish Match 

AB. Dessa tre bolag måste hantera snarlika regleringar och tryck från samhället och dess 

intressenter, de uttrycker samtidigt att de alla tar ett ansvar för folkhälsan i landet. De har 

således en del likheter mellan varandra vilket gör en jämförelse möjlig. Samtidigt skiljer sig 

deras ställning och position i respektive fält åt vilket innebär att det är möjligt att analysera 

huruvida de legitimerar något mer än sig själv. Systembolaget har en långvarig 

monopolställning inom den svenska alkoholmarknaden. Apoteket AB har gått från att vara i 

monopolställning till att idag vara konkurrensutsatta. Swedish Match AB har verkat och verkar 

fortfarande i en konkurrenssituation, dock med vissa regleringar i EU som gör att de inte kan 

verka helt fritt.  

 

Studien analyserar årsredovisningar från åren 2005–2017. Skälet till denna tidsperiod är att 

studien avser att fånga legitimitetsarbetet för Apoteket åren innan avregleringen, åren kring 

avregleringen samt ett antal år efter avregleringen. Det är även med denna tidsperiod möjligt 

att se om legitimitetsarbetet för de andra två bolagen har förändrats i vissa avseenden. 

 

4.4.1 Varför avreglering är intressant att studera 

Att studera hur en avreglering av en marknad påverkar de berörda företagens legitimitetsarbete 

är relevant utifrån flera avseenden. Dels saknas kunskap om just detta, en stor mängd forskning 
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har studerat effekterna och konsekvenserna av avregleringar på olika marknader, forskare har 

exempelvis tittat på hur avregleringar och privatiseringar har påverkat effektiviteten och 

lönsamheten på en marknad (Anderson, de Palma & Thisse, 1997; Andrews & Dowling, 1998) 

eller på hur en avreglering av en marknad har påverkat prissättningen (McFarland, 1987). Hur 

en avreglering påverkar företagens legitimitetsarbete är dock ett ännu outforskat område.  

 

Dessutom tydliggörs de institutionella krafternas påverkan på företagens legitimitetsarbete i en 

studie utifrån ett institutionellt perspektiv som studerar en förändring av detta slag. Forskning 

som studerat hur företag söker att skapa legitimitet genom årsredovisningar anlägger ofta ett 

perspektiv där de sociala lagarna och reglerna, som företagens omvärld innefattar, negligeras 

(Dagiliene & Nedzinskiene, 2018).  En studie som tar hänsyn till dessa aspekter har möjlighet 

att hitta nya förklaringar till varför företag väljer att legitimera sig till vissa specifika 

intressenter och på ett visst sätt.  

 

Genom historien har ett antal svenska marknader avreglerats och privatiserats, bland annat den 

svenska telemarknaden, postmarknaden och taximarknaden (Konkurrensverket, 2013). År 2019 

genomfördes en omreglering av spelmarknaden i Sverige vilket innebär att Svenska Spels 

monopol på marknaden upplöses och de måste hantera nya konkurrenter på samma marknad 

(Spellicensutredningen, 2017). Effekterna av denna omreglering är ännu inte möjliga att tyda. 

År 2009 genomfördes dock en avreglering av en annan svensk marknad, apoteksmarknaden 

(Statskontoret, 2013). Det statliga Apoteket AB var då tvungna att hantera en ny omvärld med 

konkurrenter och befann sig plötsligt i en ny form av ett institutionellt fält. Hur denna nya 

situation, där Apoteket AB från en monopolställning istället utsattes för konkurrens, påverkade 

företagets legitimitetsarbete är, nu 10 år efter avregleringen, möjligt att studera.  

  

4.5 Empiriinsamling 

Vid bearbetningen av studiens empiri granskades och analyserades de utvalda företagens 

årsredovisningar. Som underlag för empirin användes de utvalda företagens årsredovisningar, 

som är tillgängliga för allmänheten. Årsredovisningarna hämtades från företagens hemsidor 

eller från databasen Retriever, dessa filer laddades ned som PDF-filer.  
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4.6 Analysmetod och praktiskt tillvägagångssätt 

I denna studie används en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta och analysera den 

insamlade empirin. Hsieh och Shannon (2005) menar att det finns tre olika strategier inom den 

kvalitativa innehållsanalysen. Det är konventionell (induktiv) ansats, styrd (deduktiv) ansats 

och summerad ansats (Hsieh & Shannon, 2005). Studien utgår från en styrda ansatsen vilken är 

deduktiv till sin karaktär eftersom studien utgår från den byggda analysmodellen som bygger 

på teori. I de fall då brister har identifierats i en redan existerande teori är det enligt Hsieh och 

Shannon, 2005) vanligt att en styrd ansats används för att utveckla teorier. 

 

Innehållsanalysprocessen kan skilja sig åt på flera olika sätt, framförallt beroende på val av en 

kvantitativ eller kvalitativ innehållsanalys, båda inriktningarna strävar dock efter att frambringa 

en förståelse för innehållet i texten. Den kvantitativa delen fokuserar exempelvis på frekvensen 

av ett specifikt ord och den kvalitativa delen är mer av det tolkande slaget då koder sätts på det 

som skall identifieras (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

4.6.1 Genomförande av analys 

Kodningen i denna studie har genomförts med hjälp av programvaran NVivo. Bryman och Bell 

(2013) beskriver denna mjukvara som ett verktyg vilken underlättar processer så som kodning 

och analys av data, samt möjliggör nya sätt att analysera data. Vidare menar dock författarna 

även att mjukvaran ökar risken för en kvantifiering av kvalitativa data och att risken för 

fragmentering av ord eller uttryck ökar. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att 

problematiken med fragmentering existerar i all kvalitativ forskning och menar att ett 

övervägande mellan längden på ett citat eller uttryck alltid bör genomföras. I denna studie har 

således en identifiering av utpräglade uttryck först genomförts för att sedan undersöka 

kontexten i vilken de existerar. Uttryck och ord har identifierats allteftersom det empiriska 

materialet har behandlats. Således gjordes en primär kodning redan vid första läsningen av 

materialet och denna kodning har sedan utvecklats allteftersom analysen utvecklats. Styrkan 

med NVivo är att programmet möjliggör en effektiv genomsökning av materialet samt att 

kodning och kommentarer kan sparas (Bryman & Bell, 2013). 

 

Det första steget i studiens analysprocess var att tillgodogöra en förståelse samt en helhetsbild 

av alla de utvalda företagens årsredovisningar, därför lästes årsredovisningarna igenom 

grundligt ett par gånger av studiens författare och där det samtidigt noterades på vilka sidor i 
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årsredovisningen som intressanta delar kunde identifieras. Därefter fördes texten in i 

analysverktyget NVivo vilket då gjorde det möjligt att plocka ut meningar och/eller fraser som 

ansågs innehålla relevant information. Även den omgivande texten till dessa meningar/fraser 

inkluderas, detta eftersom Graneheim och Lundman (2004) menar att de måste tas med för att 

sammanhanget skall kvarstå. Dessa fraser eller meningar kallas meningsbärande enheter 

(Graneheim & Lundman, 2004). Koderna kategoriserades sedan efter de kategorier vilken 

analysmodellen består av, baserat på de utmaningar och strategier som beskrivs av Suchman 

(1995), Ogden och Clarke (2005) samt Samkin och Schneider (2010), se tabell 1,2,3 och 4 i 

resultatkapitlet.  

 

Vid genomförandet av innehållsanalysen ställdes vi inför ett antal olika frågor och val. Det 

krävdes en reflektion och ett övervägande inför frågor likt exempelvis Vad ska plockas ut? Vad 

ska kodas? Vad är viktigt? Vad hör till? Det kan antas att de val vi sedan gjorde och det material 

vi valde att analysera och tolka styrdes av vår egen förståelse och uppfattning av syftet och den 

egenkonstruerade analysmodellen. Graneheim och Lundman (2004) diskuterar hur 

trovärdigheten på en kvalitativ innehållsanalys ska bedömas och menar att en del av 

trovärdigheten handlar om tillförlitlighet, vilket rör de frågor som framfördes ovan. Det handlar 

om att säkerställa att analysen och data verkligen fångar det avsedda fenomenet eller problemet 

i fråga, studien har i detta avseende haft hjälp av analysmodellen för att öka trovärdigheten.  

 

4.7 Studiens kvalité 

Så som nämnts tidigare bygger studien på en kvalitativ metod, denna metod har ofta klandrats 

för att vara allt för subjektiv, då det är studiens författare som styr vad som är betydelsefullt 

(Bryman & Bell, 2013; Hsieh & Shannon, 2005). Den subjektiva uppfattningen hos studiens 

författare avgör således de olika valen som görs under forskningsprocessen (Bryman & Bell, 

2013). Vid forskning i allmänhet och vid kvantitativ forskning i synnerhet, ställs det krav på att 

metoden skall visa hög validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Just begreppen validitet 

och reliabilitet har varit föremål för diskussioner bland forskare då vissa menar att begreppet 

validitet inte är användbart inom kvalitativ forskning eftersom validiteten avser mätningar, 

något vilket vanligen inte förekommer i kvalitativa forskningar (Bryman & Bell, 2013). 

Bryman och Bell (2013) är inne på att en kvalitativ studie bör använda sig av andra begrepp än 

just validitet och reliabilitet. Denna studie har istället valt att anamma de kvalitetskriterier på 

en studie som Guba och Lincoln (1994, se Bryman & Bell, 2013) samt Lincoln och Guba (1985, 
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se Bryman & Bell, 2013) tagit fram, de överväganden som gjorts kring dessa förklaras i 

nedanstående stycke.  

 

4.7.1 Trovärdighet & Äkthet 

Istället för begreppen validitet och reliabilitet föreslår Guba och Lincoln (1994, se Bryman & 

Bell, 2013) och Lincoln och Guba (1985, se Bryman & Bell, 2013) istället kvalitativa forskare 

att använda sig av begreppen trovärdighet och äkthet som två grundläggande kriterier vid 

bedömningen av kvalitén i en kvalitativ studie. Kriteriet trovärdighet består av fyra stycken 

delkriterier som alla har en liknelse inom den kvantitativa forskningen. De fyra delkriterierna 

är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Det första delkriteriet, tillförlitlighet, uppfylls genom att studien utförts enligt de regler som 

finns. Då denna studie ej utfört intervjuer eller observationer har vi inte heller möjlighet att 

utföra någon respondentvalidering eller deltagarvalidering enligt de krav som finns enligt Guba 

och Lincoln (1994, se Bryman & Bell, 2013) och Lincoln och Guba (1985, se Bryman & Bell, 

2013). Men studien har uppfyllt de regler som föranleder en kvalitativ innehållsanalys och 

därmed kan kravet på tillförlitlighet sägas ha stärkts av det faktum att studien anlägger en 

deduktiv ansats, en analysmodell är utvecklad utifrån tidigare vetenskapliga undersökningar. 

Detta innebär att det finns goda möjligheter att överensstämmelsen mellan studiens 

observationer och de teoretiska idéerna är stark.  

 

Överförbarheten, som är det andra delkriteriet, rör i vilken utsträckning resultaten kan 

generaliseras till andra situationer (Lincoln & Guba, 1985 se Bryman & Bell, 2013). Detta kan 

ibland utgöra ett problem för kvalitativ forskning på grund av fallstudier och begränsade urval. 

Valet av organisationer i denna studie har till viss del gjorts med syfte att stärka 

överförbarheten. Urvalet kan argumenteras vara begränsat eftersom endast tre organisationer 

undersöks. Organisationerna som undersöks ämnar dock representera tre olika 

marknadsförutsättningar, vilket stärker möjligheten att överföra resultatet till olika typer av 

organisationer. Antalet årsredovisningar som analyserats från respektive bolag är relativt stort 

vilket ytterligare stärker studiens överförbarhet. 
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Det tredje delkriteriet, pålitlighet, innebär att studien granskas av forskningskollegor som sedan 

värderar kvaliteten på de val som gjorts under studiegången (Guba & Lincoln, 1994, Lincoln 

& Guba, 1985, se Bryman & Bell, 2013). Studien har sedan skrivstart utsatts för opponeringar 

och kommentarer från studiekollegor, därmed anses detta kriterium till en viss del vara uppfyllt 

då studien tagit till sig mycket av de kommentarer som lämnats. Gällande det sista delkriteriet, 

konfirmering, innebär det att ur vetskapen att en kvalitativ forskning är nästintill omöjlig att få 

objektiv, framställa resultatet på ett sådant sätt att läsaren uppfattar att författarnas agerande 

varit i god tro (Guba & Lincoln, 1994, Lincoln & Guba, 1985, se Bryman & Bell, 2013).  

Pålitlighet och konfirmeringen har varit en viktig punkt att diskutera kring för oss 

studieförfattare. Vid läsningen och kodning av det empiriska materialet så var det ofrånkomligt 

så att en viss subjektivitet förekom, dock så diskuterade vi tätt sinsemellan kring hur olika saker 

skulle tolkas för att inte uppfattas som allt för subjektivt. Trots denna diskussion kan det anses 

att pålitligheten och konfirmeringen för studien sjunker en aning på grund av våra ofrånkomliga 

subjektiva tolkningar, vilket gör studien svår att replikera till fullo.  

 

Det andra grundläggande kriteriet vilket är äkthet formulerar Guba och Lincoln (1994, se 

Bryman & Bell, 2013) ett antal kriterier som framkallar frågor gällande forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet och gäller främst för kvalitativ forskning gentemot individer. 

Studiens äkthet kan stärkas av det faktum att den insamlade empirin är i form av sekundärkällor, 

årsredovisningar i denna studie. Detta innebär att det saknas möjlighet för författarna av denna 

studie att påverka innehållet i empirin utan det enda som vi påverkar är vår egen tolkning. 
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5 Resultat 

Denna del i studien är döpt till resultat, detta eftersom det är resultatet av studiens insamlade 

och kodade empiri som presenteras nedan. Det är uppdelat i huvudrubriker efter varje företag 

som ingår i studien, under varje rubrik finns ett antal underrubriker som är strukturerade efter 

studiens analysmodell.   

Analysen av bolagens årsredovisningar stärker de hypoteser och argumentation som tidigare 

förts genom studien. Organisationer behöver utöver att legitimera inre faktorer, likt handlingar, 

aktiviteter och teknologi, även legitimera yttre faktorer, till exempel sin marknadssituation och 

positionen i sitt institutionella fält. Analysen visar att organisationerna använder sig av de 

strategier som Lindblom (1994), Ogden och Clarke (2005) samt Samkin och Schneider (2010) 

presenterar, men de använder sig även av den strategi som det tidigare argumenterats för, att 

organisationen använder olika intressen från omvärlden som en resurs i sitt legitimitetsarbete.  

 

Analysen är genomförd utifrån den analysmodell som presenterats i studien. Materialet i 

årsredovisningen har kodats efter de olika utmaningar, strategier och tekniker som 

analysmodellen består av. Nedan presenteras en tabell över kodningen av data.  
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Kategorier Antal kodade meningsenheter 

Total 605 

Utmaningar   

Vinna 381 

Upprätthålla 164 

Reparera 60 

Faktorer att legitimera   

Vinna I.F 212 

Vinna Y.F 169 

Upprätthålla I. F 89 

Upprätthålla Y. F 75 

Reparera I. F 33 

Reparera Y. F 27 

Strategier   

V. I.F Övertyga genom utbild. och inform.  115 

V. I.F Använda intressen som en resurs 97 

V. Y.F Övertyga genom utbild. och inform.  91 

V. Y.F Använda intressen som en resurs 78 

U. I.F Förändra förvänt. 47 

U. I.F Manipulera genom symboler 42 

U. Y.F Förändra förvänt. 42 

U. Y.F Manipulera genom symboler 33 

R. I.F Informera om åtgärder 33 

R. Y.F Informera om åtgärder 27 
Tabell 1. Antal kodade meningsenheter – Totalt i studiens alla årsredovisningar 2005–2017  

 

Vidare presenteras resultatet med avseende på respektive bolag. Resultatet presenteras efter 

utmaningarna vinna legitimitet, upprätthålla legitimitet och reparera legitimitet.  

 

5.1 Systembolaget  

Systembolaget AB bedrivs idag i Sverige via 436 självbetjäningsbutiker, förutom dessa 

självbetjäningsbutiker finns det mer än 470 ombud dit kunder kan beställa varor för avhämtning 

(Systembolaget, 2017). Systembolaget är ett statligt ägt företag som innehar ett lagstadgat 

monopol i Sverige och bedriver detaljhandel med alkoholhaltiga drycker såsom sprit, vin, öl 

och cider som överstiger en alkoholhalt på 3,5 volymprocent. De säljer även alkoholfria 

drycker. Statliga Systembolaget AB grundades 1 oktober år 1955, då de lokala monopolen slogs 

ihop till ett gemensamt statligt monopol. Systembolaget har cirka 3500 årsanställda över hela 

Sverige. 

 



 

 32 

 

Kategorier Antal kodade meningsenheter 

Total 212 

Utmaningar   

Vinna 103 

Upprätthålla 49 

Reparera 60 

Faktorer att legitimera   

Vinna I. F 58 

Vinna Y. F 45 

Upprätthålla I. F 26 

Upprätthålla Y. F 23 

Reparera I. F 33 

Reparera Y. F 27 

Strategier   

V. I.F Övertyga genom utbild. och inform.  32 

V. I.F Använda intressen som en resurs 26 

V. Y.F Övertyga genom utbild. och inform.  24 

V. Y.F Använda intressen som en resurs 21 

U. I.F Förändra förvänt. 14 

U. I.F Manipulera genom symboler 12 

U. Y.F Förändra förvänt. 13 

U. Y.F Manipulera genom symboler 10 

R. I.F Informera om åtgärder 33 

R. Y.F Informera om åtgärder 27 
Tabell 2. Antal kodade meningsenheter – Systembolaget årsredovisningar 2005–2017. 

 

5.1.1 Vinna legitimitet 

Utmaningen med att vinna legitimitet är tydlig för systembolaget, dels för inre faktorer men 

framförallt för yttre faktorer. Det är särskilt tydligt att Systembolaget lägger stor kraft på att 

legitimera sin monopolställning. Systembolaget använder sig av två olika strategier för att 

legitimera sina yttre faktorer. Dels försöker de övertyga sina intressenter genom utbildning och 

information och dels genom att använda intressen som en resurs.  

 

Strategin att övertyga sina intressenter genom utbildning och information är tillexempel tydligt 

i följande två citat där Systembolaget i sin årsredovisning från 2005 söker att utbilda och 

informera om monopolets historia och funktion.  
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År 1850 bildades i Falun ett bolag som fick monopol på försäljning av 

alkohol i staden. Alkohol skulle säljas utan enskilt vinstintresse för att 

minska problemen med alkoholkonsumtionen. Under de följande femtio 

åren bildades liknande bolag över hela Sverige. Alkoholproblemen 

minskade i Sverige, och i början av 1900-talet blev bolagen 

obligatoriska enligt lag. (Systembolaget, 2005, sid 5).  

 

Monopolens funktion att minska alkoholskadorna uppnås främst genom 

att de minskar totalkonsumtionen. Totalkonsumtionen minskas genom: 

Desintressering (försäljning utan vinstintresse), Avsaknad av reklam 

och säljfrämjande åtgärder, Begränsat antal butiker, Begränsade 

öppettider, Att vara lojal mot lagar och regler och inte sträva efter 

liberaliseringar, God ålderskontroll. (Systembolaget, 2005, sid 5). 

 

Ett annat tillvägagångsätt Systembolaget använder för att vinna legitimitet för sitt monopol 

genom utbildning och information är att hänvisa till utredningar och sin uppdragsgivare 

regeringen, likt de gör i sin årsredovisning från 2008: 

 

Regeringen tillsatte under 2007 en särskild utredare för att se över 

alkohollagen. Utgångspunkten för översynen är en restriktiv 

alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. Utredningen ska bland annat 

analysera behovet av förändring av vem som ska vara behörig 

tillsynsmyndighet och rättslig instans för bedömning av 

marknadsföringen av alkoholhaltiga drycker. Den ska också analysera 

vilka konsekvenserna skulle bli av en lagändring som innebär att 

tillverkare av sprit, vin och öl får rätt att sälja sina produkter till 

konsumenter på tillverkningsstället. (Systembolaget, 2008, sid 5).  

 

I citatet ovan nämner Systembolaget att alkoholpolitiken finns till med syftet att skydda 

folkhälsan. Just folkhälsan är ett intresse som Systembolaget ofta använder sig av i sin 

legitimitetsstyrning. Detta intresse används som en resurs i legitimitetsarbetet för att spela mot 

intressen som är mer kritiska mot alkohol och alkoholförsäljning. Systembolaget använder detta 

intresse både för att legitimera inre faktorer och yttre faktorer. Citaten nedan är exempel på hur 
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Systembolaget använder folkhälsan och strategin att använda intressen som en resurs för att 

vinna legitimitet för inre faktorer.  

 

Systembolagets uppdrag baserar sig på omsorgen om folkhälsan. 

Systembolaget informerar om alkoholens risker och bedriver inte 

marknadsföring för att skapa merförsäljning. Visionen är att skapa en 

god dryckeskultur där alla kan njuta av Systembolagets drycker utan 

att skada sig själva eller andra. (Systembolaget, 2008, sid Flik 1).  

 

Systembolagets uppdrag är att bidra till att begränsa medicinska och 

sociala alkoholskador och därigenom förbättra folkhälsan. Detta 

innebär för Systembolaget att: begränsa tillgängligheten genom – antal 

butiker – öppettider – försäljningsregler, inte vinstmaximera, inte driva 

merförsäljning, vara märkesneutrala, ge god kundservice, vara 

ekonomiskt effektivt. (Systembolaget, 2008, sid 8). 

 

Denna strategi tydliggörs än mer i Systembolagens försök att legitimera sina yttre faktorer och 

sin monopolställning. Systembolaget är tydliga med att använda de intressen som finns i 

omvärlden och framhålla dessa i sitt eget legitimitetsarbete. Till exempel lyfts ofta diskussioner 

om den opinion som finns för ett alkoholmonopol. Även i sitt arbete för att vinna legitimitet för 

yttre faktorer används intresset för folkhälsan. Nedan ges ett urval av några av de citat där 

Systembolaget i sina årsredovisningar använder sig av strategin att använda intressen som en 

resurs för att vinna legitimitet för yttre faktorer.  

 

För att på lång sikt kunna utföra vårt uppdrag krävs ett stöd bland 

beslutsfattare och allmänhet.  Bland beslutsfattare anser de flesta att 

de känner till alkoholpolitiken väl och att den är effektiv. En majoritet 

av svenska folket, fyra av fem, är för ensamrätten, och en tydlig 

majoritet anser att Systembolagets service, utbud och personal är bra. 

(Systembolaget, 2017, sid 17). 

 

Ytterst är det svenska folkets syn på hur vi lever upp till vårt uppdrag 

som avgör om vi ska behålla vår ensamrätt på att sälja starköl, vin och 
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sprit. År 2010 hade vi ett fortsatt starkt stöd hos allmänheten. 

(Systembolaget, 2010, sid 14) 

 

De främsta skälen för de som vill behålla monopolet är att 

alkoholförsäljningen ska ske under kontrollerade former – av 

folkhälsoskäl och för att skydda ungdomar – och att de är nöjda med 

sortimentet. (Systembolaget, 2006, sid 43).  

 

I följande två citat ställer Systembolaget intresset och normer om monopol mot ett 

kontrasterande intresse som finns i omvärlden, intresset och normen om konkurrens. Återigen 

lyfts även intresset om folkhälsan upp i legitimitetsarbetet.  

 

Ett monopol kan i många avseenden vara precis lika effektivt som 

konkurrensutsatta företag. Systembolaget ska kunna jämföras med 

annan handel, men vi ska också tydligt skilja oss i olika avseenden. Att 

vi tar ett ansvar utöver det kommersiella är något som både kunder och 

medborgare sätter värde på. Men det är ett åtagande som också kostar. 

Konsten är bara att veta vad det där extra kostar, så att det inte riskerar 

att dra ner på effektiviteten i övriga delar. (Systembolaget, 2006, sid 

2).  

 

I vanliga företag är ägarnas önskemål om maximal vinst en av de 

starkaste drivkrafterna. Det innebär en ständig tävlan med andra 

företag i att utveckla och utöka sin verksamhet, och att hitta nya kunder 

och marknader. Det driver upp försäljningen och därigenom 

konsumtionen. För vanliga varor har därmed konkurrens vanligtvis 

goda effekter på kundnytta och försäljning. För varor som alkohol, som 

kan ha avsevärda negativa konsekvenser för folkhälsan, gäller inte 

detta. Istället är det avsaknad av konkurrens genom monopol som ger 

en större möjlighet att främja gemensamt välstånd och välfärd. Skälet 

till Systembolagets monopolställning är att verksamheten ska kunna 

bedrivas med folkhälsomässiga mål i stället för att sträva efter så stor 

vinst som möjligt. (Systembolaget, 2008, sid 4).  
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5.1.2 Upprätthålla legitimitet 

Enligt Suchman (1995) är det vanligtvis lättare att upprätthålla legitimitet än att vinna 

legitimitet. I Systembolagets fall framkommer det att de lägger större utrymme på det 

sistnämnda, att vinna legitimitet. Det finns dock vissa exempel där Systembolaget använder sig 

av strategier identifierade av Lindblom (1994) för att upprätthålla legitimitet. Även här stärks 

hypotesen om att en organisation även behöver legitimera yttre faktorer.  

 

Lindblom (1994) beskriver en av de strategier som finns till hands för att upprätthålla 

legitimitet, att förändra yttre förväntningar på organisationens framtida prestationer. I 

följande två citat exemplifieras hur Systembolaget använder denna strategi för att upprätthålla 

legitimiteten för inre faktorer.  

 

Utvecklingen under 2006 blev unik. Systembolagets försäljning ökade 

samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen gick ner. En långvarig 

utveckling med stigande konsumtion är därmed bruten. 

(Systembolaget, 2006, sid 2).  

 

I citatet ovan använder sig Systembolaget av tekniken självfrämjande genom att berätta att 

försäljningen har ökat. Samtidigt förklarar de att en långvarig uppgående trend med ökad 

konsumtion är bruten och att detta års utveckling var unikt, vilket innebär att intressenterna inte 

bör ha lika höga förväntningar på försäljningen och Systembolagets prestation följande år.  

 

I andra försök att upprätthålla legitimitet använder sig Systembolaget av strategin som av 

Lindblom (1994) beskrivs som användandet av känslofyllda symboler för att manipulera 

intressenters uppfattningar. Systembolaget använder upprepade gånger ansvar som en symbol 

för att legitimera sig själva. Begreppet ansvar lyfts upp mängder av gånger i samtliga 

årsredovisningar. Ett tydligt exempel på hur Systembolaget försöker att använda begreppet 

ansvar som en laddad symbol är att de från 2008 väljer att benämna hela sin årsredovisning för 

ansvarsredovisning. Detta används både för att upprätthålla legitimitet för yttre och inre 

faktorer. För yttre faktorer tar Systembolaget flertalet gånger upp att ensamrätten och 

monopolsituationen är viktig för att de tar ett ansvar för samhället och folkhälsan. Följande citat 

visar hur Systembolaget använder ansvar som en symbol i sitt legitimitetsarbete.  
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Ansvar i flera dimensioner. Vår verksamhet påverkar vår omvärld både 

inom och utanför Sveriges gränser. För Systembolaget är det därmed 

viktigt och självklart att ta ett socialt, miljömässigt och etiskt ansvar i 

relationerna med våra intressenter. Vi använder CSR, Corporate 

Social Responsibility, som ett samlande begrepp för detta. En viktig del 

i det arbetet är att arbeta för en socialt och miljömässigt hållbar 

dryckesleverantörskedja. (Systembolaget, 2009, Flik 1) 

 

Vårt ansvar är långtgående. Det stannar inte vid våra kunder, utan 

omfattar också tonåringar, barnen till dem som dricker och många 

andra. Vi måste minska alkoholens skadliga effekter med tanke på dem 

som drabbas av våldsbrott, olyckor och sjukdomar. Samtidigt kan vi 

bejaka det faktum att alkoholdrycker förknippas med njutning. Till 

exempel kan en god öl eller ett gott vin göra en måltid ännu godare. 

(Systembolaget, 2009, sid 2) 

 

Systembolaget säljer med ansvar. Utvecklingen av kundmötet i 

Systembolaget går under begreppet ”Det goda kundmötet”. Kunden 

ska uppleva bästa möjliga service, brett sortiment och kunniga 

medarbetare, som med kunskap och omtanke försöker inspirera 

kunderna till medvetna dryckesval och ett sunt förhållningssätt till 

alkohol. (Systembolaget, 2007, sid 4).  

 

5.1.3 Reparera legitimitet 

Även strategier för att reparera legitimitet återfinns i Systembolagets årsredovisningar. 

Systembolaget använder sig av strategin att utbilda och informera intressenter om förändringar 

i organisationen genomförda för att åtgärda misstag och fel som beskrivs an Lindblom (1994). 

2003 polisanmälde Systembolaget tre leverantörer och sju butikschefer för bestickning 

respektive mutbrott (Systembolaget, 2005). I följande citat exemplifieras hur Systembolaget 

använder ovan nämnda strategi och teknik för att försöka att reparera sin legitimitet. Även här 

stärks hypotesen om att organisationer legitimerar inre såväl som yttre faktorer då 

Systembolaget både försöker att reparera legitimiteten för inre faktorer som sin struktur, regler 

och rutiner samt för sitt monopol.  
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Att det kunde hända har givetvis sin grund i att varken vi eller ett antal 

av våra leverantörer haft tillräckligt säkra rutiner. Men det har inget 

att göra med monopolet på annat sätt än att våra regler måste vara 

strängare och tydligare. Därutöver ligger förklaringen i hur vi har 

organiserat oss, hur vi utvecklat våra arbetsrutiner och hur vi lagt upp 

vår internkontroll. I den första domen i tingsrätten i december 2005 

blev samtliga åtalade fällda. Det var inget att glädjas över, men det ska 

ärligt sägas att det var en lättnad, och domen har ett viktigt 

signalvärde. (Systembolaget, 2005, sid 2). 

 

Samtidigt som vi försökte undersöka grunden till dessa rykten inledde 

vi ett omfattande arbete i organisationen. Vi utvecklade en ny 

försäljningsorganisation med större närhet mellan huvudkontor och 

butiker, vi implementerade en tydligare styrning av sortimentet och vi 

skapade nya plattformar för våra IT-system. Detta, tillsammans med de 

åtgärder vi vidtagit i anslutning till det direkta arbetet mot korruption, 

gör att vi går stärkta ur den här processen. (Systembolaget, 2005, sid 

3).  

 

5.2 Apoteket  

Apoteket AB bedrivs idag via cirka 395 öppenvårdsapotek över hela Sverige samt cirka 620 

apoteksombud runt om i glesbygderna i Sverige (Apoteket, 2017). Det är Sveriges största 

apotekskedja med uppgift av svenska staten, som är ensam ägare av Apoteket AB, att bedriva 

detaljhandel med läkemedel i Sverige. Det är drygt 3100 årsanställda i Apoteket AB. Den 1 juli 

2009 innebar en stor omställning för Apoteket AB, de förlorade då sin ensamrätt 

(monopolställning) att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel. Monopolet ersattes med en 

ny, konkurrensutsatt marknad, där fler aktörer kunde söka sig till detaljhandeln av läkemedel 

efter att ha fått tillstånd av Läkemedelsverket.  

 

Även i Apotekets årsredovisningar finns exempel på utmaningarna med att vinna och 

upprätthålla legitimitet så som de beskrivs av Suchman (1995). Det saknas dock relevanta 
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exempel på försök att reparera legitimitet, något som möjligen kan förklaras av att Apoteket ej 

varit inblandad i någon större skandal eller legitimitetskris under dessa år.  

 

Kategorier Antal kodade meningsenheter 

Total 189 

Utmaningar   

Vinna 133 

Upprätthålla 56 

Reparera 0 

Faktorer att legitimera   

Vinna I. F 72 

Vinna Y. F 61 

Upprätthålla I. F 33 

Upprätthålla Y. F 23 

Reparera I. F 0 

Reparera Y. F 0 

Strategier   

V. I.F Övertyga genom utbild. och inform.  38 

V. I.F Använda intressen som en resurs 34 

V. Y.F Övertyga genom utbild. och inform.  32 

V. Y.F Använda intressen som en resurs 29 

U. I.F Förändra förvänt. 21 

U. I.F Manipulera genom symboler 12 

U. Y.F Förändra förvänt. 13 

U. Y.F Manipulera genom symboler 10 

R. I.F Informera om åtgärder 0 

R. Y.F Informera om åtgärder 0 
Tabell 3. Antal kodade meningsenheter - Apoteket årsredovisningar 2005–2017. 

 

5.2.1 Vinna legitimitet 

Som tidigare nämndes har Apoteket gått från att vara i en monopolställning till att bli 

konkurrensutsatta. Apoteket har lagt ner mycket arbete på att legitimera denna förändring, 

vilket ytterligare stärker studiens hypotes. 2005 då Apoteket fortfarande hade ensamrätt på 

läkemedelsförsäljningen användes både strategierna övertyga intressenter genom utbildning 

och information och använda intressen i omvärlden som en resurs. Apoteket försvarade då sin 

ensamrätt på exempelvis följande sätt: 

 

Apoteket har ett samhällsuppdrag att ansvara för landets 

läkemedelsförsörjning. (Apoteket, 2005, sid Flik 1).  
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Apotekets uppgift är att se till att det finns en bra tillgänglighet och ett 

offensivt arbete med en bra läkemedelsanvändning med så låga 

detaljhandelsmarginaler som möjligt. (Apoteket, 2005, sid 4) 

 

Apoteket har målsättningen att upplevas och nyttjas som samhällets 

läkemedelsexperter och hälsorådgivare. (Apoteket, 2005, sid 7).  

 

Apoteket försöker således motivera ensamrätten med att de tar ett större samhällsansvar och 

skyddar samhället mot för höga marginaler. Apoteket använder sig även av den andra nämnda 

strategin där man tar till sig intressen i omvärlden, och främst trenderna i EU. År 2006 skriver 

man att andra marknader är hårt reglerade.  

 

I de allra flesta länder är försäljningen av läkemedel hårt reglerad. Av 

de 27 EU-länderna är det bara Danmark, Finland, Irland, 

Nederländerna, Portugal och Storbritannien som tillåter försäljning av 

vissa egenvårdsläkemedel utanför apoteken. (Apoteket, 2006, sid 8) 

 

När Apoteket förstod att marknaden var på väg att omregleras förändrades deras sätt att 

legitimera sig på. De tvingades att legitimera själva omregleringen och den konkurrenssituation 

de snart skulle befinna sig i. Detta visade sig i att Apoteket övertygade genom information och 

utbildning samt tog till sig andra intressen i omvärlden. De välkomnade avregleringen och 

beskrev de positiva effekterna den skulle ge. Nedan ges exempel på hur Apoteket informerar 

sina intressenter om avregleringen.  

 

För oss i Apoteket är riktningen klar. Vi ska gå från att vara ett brett 

diversifierat monopolföretag med ett tydligt samhällsuppdrag till att 

vara ett renodlat konkurrensutsatt företag på en omreglerad marknad 

där slaget om kunderna blir avgörande – oavsett om det handlar om 

privatkundsmarknaden eller våra tjänster till landsting, kommun och 

företag. (Apoteket, 2007, sid 2).  

 

Nedan ges några exempel på hur Apoteket tar till sig intressen som finns i omvärlden och 

normen om konkurrens. De använder de motiv och argument som förespråkare för 
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omregleringen använder sig av och legitimerar sig själva och omregleringen tillsammans med 

dessa intressen.  

 

Jag ser mycket fram emot att följa Apotekets utveckling till den mest 

framgångsrika aktören på den nya marknaden. Apoteket är redo för 

konkurrens. (Apoteket, 2009, sid 5).  

 

Apotekets monopol har länge varit ifrågasatt och en möjlig 

omreglering har diskuterats och utretts under hela 2000-talet. När 

riksdagens beslut väl kom om att omreglera apoteksmarknaden och 

öppna för konkurrens, var vi bland de första att välkomna 

förändringen. (Apoteket, 2009, sid 2).  

 

Omregleringen innebär att det nu finns många möjliga arbetsgivare i 

apoteksbranschen, vilket stimulerar till utveckling och ger ökad 

valfrihet. (Apoteket, 2011, sid 5).  

 

Jag är övertygad om att konkurrens stimulerar oss som företag. 

(Apoteket, 2010, sid 5).  

 

Apoteket lyfter nu även upp de intressen som är mot de gamla apotekssystemen med ensamrätt 

och lyfter upp dessa i sin legitimitetsstyrning.  

 

Även internationellt sker stora förändringar på apoteksmarknaderna, 

inte minst inom EU, där gamla apotekssystem som begränsar ägande, 

etablering och distribution är under stark press. (Apoteket, 2009, sid 

7).  

 

I Apotekets årsredovisningar finns även flertalet exempel där de legitimerar inre faktorer genom 

strategier och tekniker som Lindblom (1994) samt Ogden och Clarke (2005) beskriver. I dessa 

fall vänder sig Apoteket snarare mot vissa intressenter eller intressentgrupper än genom att 

legitimera sig tillsammans med dem. Till exempel i citatet nedan där de genom en 

självfrämjande teknik försöker övertyga intressenter genom utbildning och information och 

vänder sig till deras kunder.  
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Apoteket är först i Sverige med att göra det möjligt för kunden att 

handla sina läkemedel på recept via mobiltelefonen. (Apoteket, 2013, 

sid 17) 

 

5.2.2 Upprätthålla legitimitet 

När apoteksmarknaden omreglerades uppstod även utmaningen för Apoteket att upprätthålla 

den legitimitet de redan byggt upp som monopolist. Apotekeket använde sig här av strategin 

förändra yttre förväntningar på organisationens framtida prestationer vilket exemplifieras av 

citatet nedan: 

 

En omreglering av den svenska apoteksmarknaden kommer sannolikt 

att innebära stora förändringar för Apoteket. Nya aktörer, både stora 

och små, förväntas etablera sig. Förslaget om att ta bort monopolet att 

bedriva detaljhandel för läkemedel, som Apoteket haft sedan 1970, 

öppnar för internationella apotekskedjor med lång erfarenhet av att 

driva apoteksverksamhet i konkurrens. Om ensamrätten av försäljning 

för receptfria läkemedel tas bort för flera läkemedelsgrupper än 

nikotinläkemedel (som släpps fritt i dagligvaruhandeln den första mars 

2008), kommer förutsättningarna för Apoteket att förändras och 

försäljningen att påverkas. (Apoteket, 2007, sid 12) 

 

5.3 Swedish Match  

Swedish Match AB är ett företag som säljer, utvecklar och tillverkar tobaksprodukter (Swedish 

Match, 2017). De är marknadsledande inom rökfria produkter såsom snus och moist snuff, 

övriga tobaksprodukter som cigarrer samt tändprodukter (exempelvis tändstickor). Swedish 

Matchs produkter tillverkas i sju länder och deras försäljning är störst i USA och Skandinavien. 

Swedish Match är noterat på Stockholmsbörsen (Large Cap Stockholm). Swedish Match AB är 

och har sedan verksamheten startade varit konkurrensutsatta. De tillverkar och säljer 

tobaksprodukter som både är beroendeframkallande och skadar hälsan. Swedish Match AB har 

tydliga utmaningar med att både vinna och upprätthålla legitimitet.  
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Likt Apoteket har Swedish Match inte varit inblandade i någon större legitimitetskris och några 

utmaningar eller försök till att reparera legitimitet har därför inte identifierats.  

 

Kategorier Antal kodade meningsenheter 

Total 204 

Utmaningar   

Vinna 145 

Upprätthålla 59 

Reparera 0 

Faktorer att legitimera   

Vinna I. F 82 

Vinna Y. F 63 

Upprätthålla I. F 30 

Upprätthålla Y. F 29 

Reparera I. F 0 

Reparera Y. F 0 

Strategier   

V. I.F Övertyga genom utbild. och inform.  45 

V. I.F Använda intressen som en resurs 37 

V. Y.F Övertyga genom utbild. och inform.  35 

V. Y.F Använda intressen som en resurs 28 

U. I.F Förändra förvänt. 12 

U. I.F Manipulera genom symboler 18 

U. Y.F Förändra förvänt. 16 

U. Y.F Manipulera genom symboler 13 

R. I.F Informera om åtgärder 0 

R. Y.F Informera om åtgärder 0 
Tabell 4. Antal kodade meningsenheter – Swedish Match årsredovisningar 2005–2017. 

 

5.3.1 Vinna legitimitet 

Likt tidigare två företag stärker även analysen av Swedish Matchs årsredovisningar studiens 

hypotes om att organisationer legitimerar både inre och yttre faktorer. I Swedish Matchs fall 

handlar de yttre faktorerna om att legitimera en fri och konkurrensutsatt marknad. Swedish 

Match är kritiska till Eus hårda regleringar och använder sig av strategin att använda intressen 

som en resurs genom att legitimera sig tillsammans med de intressen som är för en fri marknad. 

Detta exemplifieras av citaten nedan: 

 

Denna växande vetenskapsopinion skapar ett allt bättre underlag för 

informationen till konsumenterna, inte minst rökarna, om olika 
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produkters risker. I det perspektivet är EU:s snusförbud ett kraftigt 

hinder. Det stadfäster ett slags monopol för den farligaste 

tobaksprodukten cigaretter och motverkar konsumenternas möjligheter 

att välja mindre riskfyllda tobaksprodukter. En grupp forskare menar 

nu att frågeställningen borde handla om ”rökares rätt att kunna välja 

harm reduction gentemot hälsoetablissemangets insisterande på att det 

enda rätta valet för rökare är att sluta röka eller dö som 

cigarettberoende”. (Swedish Match, 2005, sid 5).  

 

Swedish Match anser att: EU:s förbud mot svenskt snus är omotiverat 

samt såväl diskriminerande som oproportionerligt, EU:s förbud mot 

svenskt snus strider mot principen om fri handel och stör den inre 

marknadens funktion, Snusförbudet hindrar vuxna rökare i EU från att 

få tillgång till ett traditionellt och relevant rökfritt tobaksalternativ som 

är vetenskapligt väldokumenterat, Alla rökfria tobaksprodukter bör 

omfattas av en konsekvent och konkurrensneutral produktreglering 

baserad på produktkvalitet och konsumentskydd.  

(Swedish Match, 2011, sid 29) 

 

Den svenska regeringen har ifrågasatt exportförbudet sedan 2004, och 

hävdar att det strider mot grundprinciperna i EU, det vill säga fri 

rörlighet för varor, kapital och människor, och därför påverkar den 

inre marknaden negativt. (Swedish Match, 2009, sid 37) 

 

Likt Systembolaget, använder sig även Swedish Match av denna strategi för sina inre faktorer 

och även Swedish Match legitimerar sig med ett uttalat ansvar för folkhälsan. Följande exempel 

visar hur Swedish Match använder intresset för folkhälsan i sitt legitimeringsarbete.  

 

Swedish Match är fast beslutet om att ersätta cigaretter genom att även 

i fortsättningen utveckla och kommersialisera andra alternativa och 

rena källor av nikotin som utan tvekan kommer att förbättra folkhälsan. 

(Swedish Match, 2016, sid 36).  
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Genom att tillhandahålla produkter som är erkänt säkrare alternativ 

till cigaretter, bidrar vi till betydande förbättring av folkhälsan. 

(Swedish Match, 2016, sid 8) 

 

Svenskt snus bidrar till en förbättrad folkhälsa i Sverige där 

rökrelaterade cancersjukdomar minskar och uppvisar lägst frekvens av 

till exempel lungcancer i Europa bland män. (Swedish Match, 2007, 

sid 39).  

 

Swedish Match använder även självfrämjande tekniker och strategin att övertyga sina 

intressenter genom information och utbildning för inre faktorer. Tillexempel genom att 

informera om sitt välgörenhetsarbete.  

 

I februari 2009 drabbades delstaten Victoria i Australien av de värsta 

bränderna i landet på 25 år. Swedish Match bidrog till hjälparbetet 

genom en donation via Frälsningsarmén. När Indonesien i september 

2009 drabbades av två förödande jordbävningar donerade Swedish 

Match en penninggåva till Röda korset. En kraftig tyfon förde i 

september 2009 med sig motsvarande en månads regn och delar av 

Manila, Rizal och Laguna drabbades av översvämningar. Via 

Filippinernas ambassad i Stockholm donerade Swedish Match en 

penninggåva. (Swedish Match, 2009, sid 33).  

 

Eller genom att vända sig direkt till särskilt utvalda intressenter, likt man gör till sina aktieägare 

i exemplet nedan.  

 

Syftet med Swedish Match verksamhet är att inom etiska och legala 

ramar tillhandahålla tobaks- och tändprodukter och därigenom skapa 

mervärden för våra aktieägare. (Swedish Match, 2006, sid 4).  

 

5.3.2 Upprätthålla legitimitet 

Som beskrevs i avsnittet ovan hävdar Swedish Match, i sitt legitimitetsarbete, att de tar ett 

ansvar för folkhälsan. Argumenten är att deras rökfria produkter är ett betydligt hälsosammare 

substitut än cigaretter. Det är även på detta vis Swedish Match eftersträvar att upprätthålla sin 
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legitimitet. De använder strategin, beskriven av Lindblom (1994), manipulera intressenters 

uppfattningar genom att använda symboler. Swedish Match använder just kampen mot 

cigaretter som en laddad symbol i sitt legitimitetsarbete, med ett uttalat mål om en värld utan 

cigaretter. Genom att fokusera på denna kamp och de negativa konsekvenserna med cigaretter, 

försöker Swedish Match att manipulera intressenters uppfattningar till att Swedish Match 

uppfattas som ”den goda” och snusets negativa konsekvenser negligeras. Berättelsen om en 

kamp mot cigaretter är vanligt förekommande i Swedish Matchs årsredovisningar, nedan ges 

några exempel. 

 

Vi ser fram emot en värld utan cigaretter där snus är allmänt erkänt 

som ett mer ansvarsfullt sätt för vuxna att njuta av nikotin. (Swedish 

Match, 2014, sid 2).  

 

Swedish Match tror inte att en striktare politik och fler regleringar 

kommer att skapa en värld utan cigaretter, men tillgången till ett brett 

utbud av nikotinprodukter av hög kvalitet som uppfattas som attraktiva 

hos rökare skulle kunna uppnå det. De offentliga kostnaderna för att 

uppnå detta är minimala och de offentliga kostnadsbesparingarna är 

enorma. (Swedish Match, 2016, sid 25).  

 

Vår vision är en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter 

alternativa produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör. Visionen har 

kommersiell potential och innebär samtidigt ett betydande bidrag till 

samhället. Genom att erbjuda produkter som är erkänt säkrare 

alternativ till cigaretter kan vi bidra till förbättrad folkhälsa. Om man 

ser till företagets totala påverkan på samhället är det sannolikt här vi 

har störst positiv inverkan. (Swedish Match, 2016, sid 32).  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt avser studien att diskutera och analysera resultatet av den kodade empirin som 

redovisats i föregående avsnitt. Här genomförs en jämförelse och analys av de olika företagens 

legitimitetsarbete med avseende på studiens syfte och problem.  

Resultatet av de analyserade årsredovisningarna visar att organisationerna använder en rad olika 

kombinationer av strategier och tekniker för att vinna, upprätthålla och reparera legitimitet. Det 

står klart att årsredovisningen är ett väl använt verktyg för legitimitetsstyrning. Genom 

årsredovisningarna kommunicerar bolagen med omvärlden genom strategiskt genomtänkta 

formuleringar för att övertyga, manipulera och informera sina intressenter. Detta ligger helt i 

linje med vad tidigare studier (Ogden & Clarke, 2005; Samkin & Schneider, 2010; Deegan, 

2002; Cho & Patten, 2007) och teorier (Suchman, 1995) har beskrivit.  

 

Denna studie genomfördes dock med utgångspunkten att organisationers legitimitetsarbete var 

bredare än vad tidigare studier och teorier tagit hänsyn till. Det fanns indikationer på att 

organisationer inte enbart legitimerar inre faktorer och att organisationer inte enbart söker att 

manipulera, övertyga och informera intressenter. Analysen av det insamlade materialet ger stöd 

för dessa hypoteser.  

 

6.1 Att legitimera yttre faktorer 

Samtliga tre undersökta bolag visade flertalet exempel på att legitimera yttre faktorer. 

Systembolaget lade stor kraft på att både vinna legitimitet och upprätthålla legitimitet för sin 

monopolställning. Även vid en legitimitetskris lades en del av försöken att reparera legitimitet 

på att reparera legitimiteten för sitt monopol. I Apotekets fall fick omregleringen, och de stora 

förändringarna Apoteket gick igenom från ett monopolföretag till att vara konkurrensutsatta, 

även utslag i organisationens legitimering av yttre faktorer. Från att ha försökt försvara sin 

ensamrätt började istället Apoteket att välkomna omregleringen, till att legitimera 

konkurrenssituationen och påvisa dess positiva följder. Även Swedish Match visade sig 

legitimera yttre faktorer i sin legitimitetsstyrning. I deras fall försökte organisationen att 

legitimera en fri marknad med konkurrens och vände sig mot EU:s regleringar som de upplevde 

skapade ett slags monopol.  
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Resultatet visar således att samtliga undersökta organisationer utöver att legitimera inre faktorer 

även legitimerar yttre faktorer. Denna studie kan således stärka vad Ogden och Clarke (2005) 

indikerat på i sin studie. Likt de kunde visa på att tio brittiska vattenbolag behövde legitimera 

den privatisering de gick igenom, kan denna studie visa på att det även tycks vara fallet för fler 

organisationer. Suchmans (1995) definition som beskriver att legitimitet behöver sökas för 

organisationens handlingar tycks därför vara för smal för att kunna förklara vad organisationers 

legitimitetsstyrning egentligen handlar om.  

 

Dessa yttre faktorer som behöver legitimeras tycks dock kunna skilja sig åt, till exempel visar 

denna studie på tre olika typer av yttre faktorer som legitimeras, en monopolställning, en 

omreglering och en marknad med fri handel och konkurrens.  

 

6.2 Intressen som en resurs i legitimitetsarbetet 

Studiens andra hypotes var att det finns ytterligare en strategi till hands för organisationer än 

de som tidigare beskrivits i forskningen. Det har tidigare i studien argumenterats för att 

organisationer inte enbart vänder sig mot intressenter utan även använder de intressen som 

existerar i omvärlden som en resurs i det egna legitimitetsarbetet. Även denna hypotes kunde 

styrkas av denna studie.  

 

Både Swedish Match och Systembolaget använde intresset för folkhälsan i sitt 

legitimeringsarbete. Genom att lyfta upp detta intresse, ställer sig organisationerna jämte de 

som förespråkar en god folkhälsa och kan använda dem som en resurs för att möta andra 

kontrasterande intressen. Organisationerna uppvisade även exempel på att använda intressen 

och normer för olika marknadsförhållanden i sitt legitimitetsarbete. Systembolaget använder 

exempelvis ofta strategin med att belysa den opinion som finns för monopolställningen på 

alkoholmarknaden för att möta konflikterande intressen som förespråkar en fri handel. Swedish 

Match å andra sidan lyfter upp de intressen som är för en fri handel för att möta intressen som 

är för ett monopol.  

 

Denna typ av strategi som har identifierats, beskrivit och kunnat exemplifieras i denna studie 

skiljer sig mot de strategier som har identifierats i tidigare studier (se Lindblom, 1994; Ogden 

och Clarke, 2005; Samkin och Schneider, 2010). De strategier som tidigare identifierats utgår 

från att organisationerna vänder sig mot vissa intressenter och försöker vända sig till deras 
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intressen, försöker övertyga dem eller manipulera dem. Den strategi som denna studie kan 

identifiera handlar snarare om att använda intressenterna och intressen som en resurs. 

Organisationerna tar vissa intressen, lyfter upp dem i sin legitimitetsstyrning och visar upp för 

alla, likt Systembolaget och Swedish Match gör med folkhälsan. Detta tyder på att intressen, 

normer, värderingar och intressenter inte bara ska manipuleras, utan även användas som en 

resurs.  

 

Analysen visar att vissa intressen blir intressanta att legitimera sig med och andra emot. 

Exempelvis på det vis Systembolaget använder intresset, normerna och värderingarna för ett 

monopol för att visa på bristerna med en fri konkurrens på deras marknad. Eller när Swedish 

Match gör det omvända, använder intresset för en fri handel och konkurrens i sitt 

legitimitetsarbete, för att visa på bristerna med en monopolsituation.  

 

6.3 Ett bredare perspektiv på legitimitet 

Analysen antyder att det krävs ett bredare perspektiv på legitimitet än vad tidigare forskning 

utgått från. Utifrån den institutionella teorin finns ett konstant yttre tryck på organisationerna 

från omvärlden (Eriksson-Zetterquist, 2009). Organisationerna måste förhålla sig till 

omvärldens normer, värderingar och krav. Institutionell teori (Eriksson-Zetterquist, 2009; 

DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977) samt intressentteori (Carrol & Buchholtz, 

2008) beskriver att omvärlden dessutom är dynamisk och är i ständig förändring, vilket innebär 

att omvärldens normer, värderingar och krav också förändras över tid. Samtidigt är även 

omvärlden heterogen, olika intressenter, intressen, normer och värderingar existerar samtidigt 

(Suchman, 1995).  

 

För att vinna, upprätthålla och reparera legitimitet i denna dynamiska och heterogena omvärld 

har det i tidigare studier utgåtts från att lösningen är att genom en intressentmodell (Suchman, 

1995; Carrol & Buchholtz, 2008) prioritera mellan olika intressenter och legitimera sig mot 

dessa med utbildning, övertygelser, information och manipulation. Denna studie kan visa att 

intressentmodellen inte tycks vara den enda lösningen på problemet med en heterogen omvärld. 

Analysen visar att organisationer även använder sig av vissa intressen, snarare än intressenter, 

som finns i omvärlden. Detta tycks vara ett sätt att hantera att intressenter är dynamiska och 

heterogena, varpå organisationer istället lyfter upp intressen i sitt legitimitetsarbete och visar 
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upp för hela omvärlden. På detta sätt vänder de sig inte enbart till specifika intressenter eller 

grupper av intressenter, utan istället till en större del av omvärlden. 

 

6.4 Varför ett bredare legitimitetsarbete? 

Studien har hittills kunnat visa att företags legitimitetsarbete är bredare och hur, således på 

vilket sätt det är bredare. Nästa relevanta fråga att analysera är följaktligen att försöka förstå 

varför det är bredare.  

 

Ur ett institutionellt perspektiv är det relevant att se på de undersökta organisationernas 

institutionella fält. Apoteket och Systembolaget är två statliga bolag som båda har varit och där 

Systembolaget fortfarande har en monopolposition i sitt fält. Swedish Match AB är utsatta för 

konkurrens men befinner sig samtidigt i en omvärld med strikta regleringar. Institutionell teori 

menar att organisationer efterliknar varandra för att ses som legitima (DiMaggio & Powell, 

1983; Deephouse, 1996). Detta tycks inte vara fallet för dessa tre bolag, Systembolaget saknar 

relevanta aktörer i sitt institutionella fält att efterlikna, det samma gällde för Apoteket innan 

omregleringen. Det kan även antas att de strikta regleringar som styr Swedish Matchs 

verksamhet begränsar deras möjligheter att efterlikna andra. Varför de agerar som de gör i sitt 

legitimitetsarbete kan därför antas bero på deras särskilda position, den position som de har 

visat sig lägga stor kraft på att legitimera. DiMaggio och Powell (1983) hävdar att politiska 

faktorer kan påverka ett företags handlings- och utvecklingsutrymme. Vad denna studie kan 

visa är att organisationer med begränsade möjligheter att efterlikna andra, som befinner sig 

inom ett fält med en låg grad av isomorfism, således måste använda ett bredare 

legitimitetsarbete, där yttre faktorer legitimeras och där intressen används som en resurs i 

legitimitetsarbetet.  

 

Institutionell teori fokuserar på att organisationer imiterar andra organisationer inom ett 

institutionellt fält. Denna studie riktar istället fokus på det institutionella fältets normer och 

värderingar. Det blir utifrån denna aspekt intressant att titta på de olikheter som analysen visar 

mellan de olika organisationerna. Systembolaget innehar en monopolposition, det är en position 

som de är låsta till och de kommer att vara förknippade med de normer och värderingar som 

denna position för med sig. Swedish Match är inte kopplade till en sådan typ av position, de 

kan istället antas vara låsta till vissa normer och värderingar som rör hälsan, de kan inte komma 

ifrån att deras produkter är hälsofarliga. Vad denna studie visar är att både Systembolaget och 
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Swedish Match hanterar de positioner de förknippas med genom att använda andra intressen 

och värderingar. I både Systembolagets och Swedish Matchs fall används folkhälsan som ett 

sådant intresse för att försöka att frikoppla sig från vissa låsta värderingar och förändra sin 

position i fältet.  

 

Ur ett intressentteoretiskt perspektiv kan ytterligare förklaringar till varför organisationernas 

legitimitetsarbete är bredare vara, vilket tidigare diskuterats, en lösning på att hantera en 

dynamisk och heterogen omvärld. Både institutionell teori och intressentteori diskuterar en 

dynamisk omvärld (DiMaggio & Powell, 1983; Carrol & Buchholtz, 2008). Detta innebär att 

de normer och värderingar som vissa intressenter innehar kan förändras över tid. Detta blir en 

fråga att hantera för organisationerna i deras legitimitetsarbete. Organisationers 

legitimitetsarbete har tidigare utformats efter en intressentmodell, där organisationerna 

prioriterar bland, och vänder sig till olika typer av intressenter. Analysen av årsredovisningarna 

i denna studie kunde visa att legitimitetsarbetet är bredare än så, och att organisationer även 

använder olika intressen som en resurs i sina försök att vinna legitimitet hos omvärlden. Detta 

kan förklaras av att intressentmodellen kan antas vara för statisk för att kunna hantera en 

dynamisk och heterogen omvärld. Genom att istället använda olika intressen som resurser i sitt 

legitimitetsarbete blir problemet med olika intressenter som ständigt förändras mindre 

avgörande.  
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7 Slutsats 

I nedanstående kapitel avses det att presentera de slutsatser som kan dras av denna studie samt 

att diskutera implikationer, studiens begränsningar och förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsats 

Analysen ovan visar att organisationers legitimitetsarbete är bredare än vad som tidigare varit 

utgångspunkten inom forskningen. Analysen stärker de hypoteser som tidigare formulerats och 

den analysmodell som konstruerats. Organisationer behöver både legitimera inre faktorer, som 

handlingar, aktiviteter och teknologi, men även yttre faktorer, som marknadsposition, 

regleringar och omregleringar.  

 

Organisationer legitimerar sig inte enbart mot sina intressenter. Organisationer använder även 

intressen i omvärlden som en resurs i sitt legitimitetsarbete. Genom att lyfta upp intressen, 

normer och värderingar för alla, kan andra konflikterande intressens brister och svagheter 

påvisas.  

 

Anledningen till att organisationers legitimitetsarbete är bredare än vad tidigare studier och 

teorier har beaktat, har argumenterats vara att organisationer som befinner sig i en särskild 

position i sitt institutionella fält, till exempel i en monopolsituation eller är styrda av strikta 

regleringar, har begränsade möjligheter att skapa legitimitet genom att efterlikna andra. De 

måste således vinna legitimitet på andra sätt. Ur ett intressentteoretiskt perspektiv kan detta 

beteende även förklaras som ett sätt för organisationer att hantera en omvärld som är dynamisk 

och heterogen.  

 

Modellen för legitimitetsstyrning behöver således utvecklas i enlighet med vad denna studie 

kan belysa. Samtidigt belyser även denna studie rollen årsredovisningar har för att skapa 

legitimitet. Studien kan visa att organisationer använder årsredovisningen som ett verktyg för 

att kommunicera samt att de använder en kombination av olika strategier och tekniker för att 

vinna, upprätthålla och reparera legitimitet.  
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7.2 Implikationer 

Resultatet av denna studie ger ett antal intressanta implikationer vilka kan diskuteras vidare. 

Två av de undersökta bolagen, Apoteket AB och Systembolaget AB, är ägda av staten. De har 

således Sveriges regering som sin uppdragsgivare. Studien har kunnat visa att organisationer 

måste legitimera yttre faktorer. Apoteket legitimerade den omreglering de gick igenom, 

Systembolaget legitimerade sin monopolställning. På grund av att dessa bolag är ägda av staten 

måste de förhålla sig till den nationella politiken i högsta grad. Det innebär att organisationerna 

kan tvingas att legitimera faktorer som de egentligen är emot. Hur Apotekets 

legitimeringsarbete förändrades, under åren denna studie inkluderar, kan vara en indikation på 

detta. Studien kunde visa att de från att ha legitimerat sin ensamrätt, istället tvingades att 

legitimera konkurrenssituationen de snart skulle befinna sig i. De statligt ägda bolagen befinner 

sig i en situation där deras uppdragsgivares ideologier, intressen och mål kan förändras relativt 

radikalt var fjärde år, då Sveriges riksdagsval äger rum. Hur detta påverkar de statligt ägda 

organisationernas legitimering av yttre faktorer kan undersökas vidare.   

 

7.3 Studiens begränsningar   

Resultatet och slutsatserna av denna studie måste ses i relation till studiens begränsningar och 

eventuella brister. Studien fokuserar enbart på företag ur en svensk kontext. Ett internationellt 

perspektiv saknas och det är inte möjligt att besvara om företag i andra länder eller kulturer 

legitimerar sig på liknande vis. Samtidigt studeras endast tre bolag, ytterligare studier med ett 

större urval kan därför vara intressanta för att ytterligare stärka denna studies resultat. Bolagen 

som undersöks har dock tre vitt skilda marknadssituationer, ett i monopolställning, ett i 

konkurrenssituation och ett som gått från monopol till konkurrens. Detta talar för att studiens 

slutsatser och resultat är trovärdiga och kan överföras till flera olika situationer. 

 

Studien har gjort ett försök till att analysera varför legitimitetsarbetet är bredare. Det ska dock 

framhållas att denna del av analysen mer baseras på spekulationer utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter. Studiens analysmodell klarar inte av att förklara varför organisationerna agerar 

som de gör. 

 

En annan begränsning med studien är att analysen av data uteslutande har fokuserat på skriven 

text i årsredovisningarna. Inga försök att analysera fotografier, bilder eller grafiska symboler 
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har gjorts. Ogden och Clarke (2005) hävdar att fotografier och andra medier har blivit ett allt 

vanligare verktyg för organisationer att skapa legitimitet genom.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie öppnar upp för ett antal intressanta möjliga vägar framåt för forskningen. Den 

analysmodell som utvecklats i denna studie kan användas för vidare forskning i fler kontexter, 

på fler företaget och i fler länder. Att undersöka hur legitimitetsstrategierna tas emot av 

omgivningen och vilka som är mer framgångsrika än andra är ytterligare en väg framåt för 

forskningen. Som diskuterades tidigare öppnar denna studie även upp för att undersöka 

kopplingen mellan politiken och statliga organisationers legitimitetsarbete.  

 

Det nämndes i diskussionen om studiens begränsningar att frågan om varför organisationers 

legitimitetsarbete är bredare ska ses mer som spekulationer och antaganden än något som denna 

studie kan bekräfta. Det krävs mer forskning som djupare undersöker varför organisationer 

agerar som de gör. En väg framåt för forskningen är att ta vid där denna studie slutar, genom 

att undersöka om organisationer använder intressen som en resurs i legitimitetsarbetet för att 

frikoppla sig från vissa låsta värderingar och positioner.  

 

Studien bidrar med ett antal genererade hypoteser som stärkts av studiens analys. För att 

fortsätta att utveckla legitimitetsteorin är det lämpligt att dessa hypoteser statistiskt testas 

genom kvantitativa metoder.  
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