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Abstract 

___________________________________________________________________________ 

Author: Alexander Gahn, Emil Lybäck 

Tutor: Kristian Kallenberg 

Title: Legitimacy in a controversial industry - A comparative study between state- and privately 

controlled companies legitimacy building strategies within the gambling industry. 

Background and past studies: The gambling industry is a morally questionable industry and 

in the latter years regulations have been introduced in order to protect players and reduce the 

social problems that problem gambling causes. The industry has seen re-regulations globally in 

recent years and in Sweden a new gambling law with a license based system was introduced in 

2019. The gambling companies are situated within an industry which is subject to pressure by 

various stakeholders and as a result the legitimacy can be hard to build and maintain.   

Purpose: The purpose of this study is to explore and compare the similarities and differences 

in legitimacy seeking strategies between state- and privately controlled companies within the 

Swedish gambling industry during 2015-2018. The study also aims to identify key stakeholders 

and to observe if there has been a change during the time period.  

Delimitation: This study is delimited to four gambling companies operating on the Swedish 

market with two of them being state controlled. The two companies controlled by the state are 

ATG and Svenska Spel, and the two privately controlled companies are Betsson and Kindred. 

The time frame for the empirical study is delimited to the years 2015-2018.  

Method: The information used in this study is gathered through examining the companies’ 

annual reports. This information is reviewed using content analysis and the report maintains a 

qualitative approach.  

Results and conclusions: Results show that there are differences in legitimacy building 

strategies between 2015 and 2018, just as there are differences between state- and privately 

controlled companies. The study also observed changes regarding key stakeholders within the 

timeframe. The privately controlled gambling companies prioritize certain stakeholders higher 

than others while the state controlled companies’ aims to satisfy a more vast set of stakeholders. 

This is reflected through the differences in legitimacy seeking strategies. 

Keywords: Legitimacy, stakeholder, accounting, sustainability, gambling, casino, regulation. 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I det första kapitlet presenteras bakgrund till ämnesval och en problemdiskussion. Läsaren ges 

en kort sammanfattning av den nya spellagen, branschen samt tidigare studier på området. 

Kapitlet avslutas med studiens syfte, frågeställningar, förväntat bidrag och avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

1.1.1 Spelbranschen - ett samhällsproblem 

Spel- och casinomarknaden har kommit mer på tal under senare år, i och med att företagen i 

branschen bland annat har kritiserats för sin aggressiva och repetitiva marknadsföring. Bara 

mellan år 2016 och 2018 har investeringar i spelreklam nästan fördubblats (Spelinspektionen, 

2019a). Det uppkommer även moraliska problem då spelandet bidrar till missbruk bland 

befolkningen som leder till stora samhällskostnader (Folkhälsomyndigheten, 2017). På senare 

år har nya lagregleringar införts för att skydda spelarna, genom exempelvis spellagen 

(2018:1138) som trädde i kraft den 1 januari 2019. Bland annat behöver företagen som vill 

erbjuda sina tjänster till spelare i Sverige numera tillstånd i form av en licens, som ansöks hos 

Spelinspektionen. Dessutom syftar lagen utöver andra spelansvarsåtgärder till att förändra 

budskapet i spelreklamernas innehåll till att bli mindre påträngande. Spel- och casinoföretagen 

befinner sig därmed i en bransch som på olika sätt ständigt pressas av diverse intressenter. Detta 

kan vara ett problem för bolagens legitimitet. För enkelhetens skull kommer fortsättningsvis 

spel- och casinoföretag benämnas spelbolag i en vidare benämning. 

Studier visar på att ungefär 2 % av Sveriges befolkning mellan 18-64 år har spelproblem och 

varje år tillkommer 100 000 problemspelare (Håkansson & Widinghoff, 2018). Runt 4 % av 

befolkningen anses ha en förhöjd risk, vilket innebär att de ännu inte har spelproblem, men att 

de löper större risk att falla in i ett beroende än den genomsnittliga personen. Kategorin med de 

grövsta problemen, personer med så kallat hasardspelsyndrom, består av cirka 0,4 %, vilket i 

antal är 31 000 personer. Undersökningar gjorda av Swelogs visar att under de senaste åren har 

det totala spelandet räknat i antal personer minskat, samtidigt som omsättningen på 

spelmarknaden har ökat (Folkhälsomyndigheten, 2019a). En annan utveckling är att andelen 

personer med spelproblem minskar samtidigt som andelen med den allvarligare graden av 
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spelproblem ökar. Ungefär 2 % av de spelande står för hälften av spelmarknadens omsättning. 

Spelformerna ändras och det är framförallt onlinespelen som har ökat. I samband med detta har 

även andelen med spelproblem ökat bland de som spelar online (Folkhälsomyndigheten, 

2019b). 

Missbruket leder till ökade samhällskostnader genom att bland annat sjukvård och socialtjänst 

sedan den 1 januari 2018 är skyldiga att erbjuda missbrukande personer utredning och 

behandling (Folkhälsomyndigheten, 2017). Under 2018 meddelade Socialdepartementet att 11 

miljoner kronor har avsatts för att svenska verksamheter förebyggande ska arbeta för att 

motverka spel om pengar (Regeringen, 2018). Det är dock svårt att bedöma spelproblemens 

ekonomiska kostnader för samhället eftersom det saknas studier med reliabilitet vilket gör det 

svårt att dra konkreta slutsatser (Regeringen, 2015). Samhället kan förlora produktivitet i form 

av att spelmissbruk ofta leder till andra problem, som exempelvis kriminalitet, problem med 

relationer och olika former av missbruk (Håkansson & Widinghoff, 2018). 

1.1.2 Den nya spellagen 

På grund av de samhällsproblem kopplade till spelmissbruk och den oreglerade spelmarknaden 

som funnits i Sverige gjordes år 2017 en statlig utredning som mynnade ut i en ny spellag. Den 

nya spellagen (2018:1138) trädde i kraft den 1 januari 2019 och innebar en del förändringar på 

spelmarknaden. Lagens huvudsakliga syfte är att få ett mer hållbart klimat på spelmarknaden 

genom att införa statlig kontroll och krav på licensierade aktörer på marknaden (SOU 2017:30). 

År 2017 stod spelbolag som idag hade kategoriserats som olicensierade för så mycket som 23 

% av omsättningen i spelbranschen. Genom en ändring till en licensmarknad är tanken att 

skatteintäkter ska säkras, då olicensierade spelbolag inte får verka på den svenska marknaden. 

Långsiktigt är syftet att skapa en hållbar marknad med ett högt konsumentskydd och säkerhet 

för spelarna genom att företagen som tillhandahålls en licens förpliktar sig att följa de riktlinjer 

som finns i den nya ramlagen (SOU 2017:30). 

Redan 10 månader efter spellagens (2018:1138) ikraftträdande har flera svenska spelbolag 

stämts och tvingats betala sanktionsavgifter som en följd av diverse överträdelser av den nya 

lagen (Spelinspektionen, 2019b). Vissa av regleringarna som har lett till sanktionsavgifter har 

blivit kritiserade av spelbolagen, då de anser att Spelinspektionen tolkar en del av dem för snävt 

(Spelinspektionen, 2019c). Ett exempel är sanktionsavgiften på 10 miljoner SEK som Hillside 

(Sports) ENC, ägare av Bet365, tvingades att betala som en följd av att de bedrivit vadhållning 
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på matcher med minderåriga spelare. De erbjöd spel på U19-matcher i fotboll där det senare 

visade sig att en majoritet av spelarna var under 18 år (Spelinspektionen, 2019c). 

1.1.3 En kontroversiell bransch 

Waller, Fam och Erdogan (2005) menar att flera olika branscher uppfattas som oetiska eller 

anstötliga, vilket gör att de kategoriseras som kontroversiella. En av dem är spelbranschen, och 

andra tillhörande branscher är alkohol-, tobaks- och vapenindustrin. 

Företag i dessa branscher får en större utmaning i att bygga förtroende, eller i annan benämning 

legitimitet, gentemot deras intressenter. Freeman (1984) beskriver intressenter som individer 

eller grupper av individer som antingen påverkar eller påverkas av ett företags handlingar. 

Intressentteorin beskriver tre sammanhängande problem företag ställs inför: förståelsen för hur 

ett värde byggs för att vidaresäljas, problemet med att sammankoppla etik och kapitalism samt 

att anpassa ledarskapet för att de två förstnämnda problemen ska tas i beaktning (Freeman et 

al., 2010). Dessa problem kännetecknar i synnerhet en sådan kontroversiell bransch som 

spelbranschen där begreppen etik och kapitalism är minst lika centrala ur ett 

intressentperspektiv. Spelbolagen behöver tillfredsställa intressenter som exempelvis 

aktieägare, kunder och myndigheter vilka alla tre har olika agendor. Myndigheter och staten 

har ett samhällsansvar som exempelvis visar sig genom den nya spellagen (2018:1138). Med 

lagändringen försöker staten att begränsa skadligt spelande samtidigt som de å andra sidan 

försöker generera skatteintäkter. 

För att företaget ska skapa sig en bra ställning på marknaden menar Suchman (1995) att 

förtroende krävs från intressenterna, som genereras genom olika legitimerande handlingar. 

Suchman (1995) benämner legitimitet som en social konstruktion vilket kännetecknas av ett 

samspel mellan den legitimitetssökandes aktiviteter och en viss grupps värderingar. 

Legitimitetsskapandet kompliceras eftersom företaget behöver anpassa sig efter den grupp av 

intressenter som syftas att bygga ett förtroende hos. Legitimitet kopplas ofta ihop med företags 

CSR- (Corporate Social Responsibility) och hållbarhetsarbete som bidrar till en hållbar 

utveckling (Grafström, Götheberg & Windell, 2015). En hållbar utveckling kännetecknas av tre 

olika dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Johansson, 2012). Dessa tre 

dimensioner hör samman och alla bör således tas i beaktning för att uppnå en hållbar utveckling 

och därmed också stärka företagets legitimitet. CSR-arbetet visas ofta upp i företagens 

hållbarhetsrapporter (Grafström et al., 2015). 
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1.1.4 Legitimitet genom års- och hållbarhetsredovisning 

Ett av de dominerande verktygen för att skapa legitimitet är årsredovisningen och 

hållbarhetsredovisningen (Hooghiemstra, 2000). Genom årsredovisningen når företag ut till 

flertalet av deras viktigaste intressenter och kan därigenom skapa legitimitet. Studier har visat 

att årsredovisningen, och i synnerhet VD-ordet, ses som den viktigaste kommunikationskanalen 

som företagen använder för att nå ut till aktieägare och andra intressenter (Abrahamson & Park, 

1994). För spelbolagen blir det även intressant att använda årsredovisningen som en 

kommunikationskanal gentemot myndigheterna som reglerar spelmarknaden i Sverige. 

Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, blir som naturlig följd även viktig 

ur ett legitimitetsperspektiv. Den kan finnas som ett separat dokument eller integreras i 

årsredovisningen. I dessa dokument väljer företagen till viss del själva vad de vill kommunicera, 

vilket styr läsarens bild av företaget och i utsträckning även förtroendet för bolaget 

(Abrahamson & Park, 1994). Byrd, Hickman, Baker och Cohanier (2017) fann i sin studie att 

företag i kontroversiella branscher är mindre benägna att publicera en hållbarhetsrapport 

eftersom det ofta utgör större risker än potentiell nytta för företagets legitimitet. De företag som 

ändå väljer att publicera hållbarhetsinformation beskriver också deras produkters potentiella 

risker på ett meningsfullt sätt. Utöver detta fann författarna även att företag i kontroversiella 

branscher ofta lämnar mer utrymme i rapporterna för människor och samhället än för miljön. 

En studie av Ioannou och Serafeim (2011) visar även på att lagar och direktiv för 

hållbarhetsrapportering leder till ökat socialt ansvarstagande inom företag. 

1.1.5 Studier på området 

Ett flertal studier finns om legitimitet i kontroversiella branscher. Undersökningar som tidigare 

har gjorts på området har bland annat utförts i Australien, Storbritannien och Macao i Kina. De 

legitimitetsskapande processerna hos de undersökta fysiska casinoföretagen i Macao visade sig 

vara både komplexa och subtila (Leung, 2019). Till en början försöker de skapa ett passivt stöd 

från de viktigaste intressenterna för att därefter få aktivt stöd från de intressenter där det är 

möjligt att få detta, genom de olika strategier som Reast et al. (2012) beskriver. Företagen har 

infört policies för ansvarsfullt spelande i syfte att få ut budskapet till sina externa intressenter 

att de är villiga att arbeta mot oönskade individuella problem såväl som samhällsproblem. Dessa 

kan uppkomma på grund av skadligt spelande. Samtidigt som denna information kommuniceras 

har det visat sig att det i motsats till detta investeras begränsade resurser i dessa ansvarstagande 
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riktlinjer. Företagen ville enligt en tidigare studie ge samhället en positiv bild av spelindustrin 

och dölja problem i form av exempelvis spelmissbruk (Leung & Snell, 2015). Genom 

symboliskt engagemang snarare än ett djupare CSR-arbete togs fokus från de moraliska 

problemen för att kunna fortsätta sitt arbete precis som tidigare. De stora finansiella intäkterna 

kunde bibehållas eftersom påtryckningarna på företagen att ta ett socialt och miljömässigt 

ansvar var relativt liten från allmänheten. 

En studie av Reast, Maon, Lindgreen och Vanhamme (2012) av den brittiska spel- och 

casinobranschen visar att legitimitetsskapande kan vara extra svårt i en kontroversiell bransch. 

Branschens etiska och moraliska svårigheter kan lätt överglänsa den individuella 

organisationen. För att visa sig legitim i denna bransch behöver företagen därför särskilja sig 

från den rådande branschstandarden och individanpassa legitimerande handlingar för olika 

intressenter. Författarna poängterar dock att trots en till synes välplanerad legitimeringsstrategi 

används garanteras inte genomslag hos de tilltänkta intressenterna. Motarbetande grupperingar 

kan ändå lyckas nedvärdera företagsaktiviteter som de anser oetiska om de lyckas få stöd av en 

viktig intressent (Reast et al., 2012). Likt Reast et al. (2012) stärker Miller och Michelson 

(2012) också uppfattningen om att företag i kontroversiella branscher står inför större 

svårigheter att skapa legitimitet gentemot intressenter än andra branscher. Miller och Michelson 

(2012) beskriver exempelvis att ett välkänt legitimeringsverktyg som transparens blir ännu 

viktigare för företag i dessa branscher. Företagen bör dock vara uppmärksamma på att det finns 

en asymmetri gällande bra och dåliga handlingar i dessa kontroversiella branscher. En 

legitimitetsstärkande aktivitet ger sällan lika stor positiv publicitet som en 

legitimitetsförsvagande aktivitet kan generera negativ publicitet. Utöver detta kan även 

aktiviteter som syftar till att ge en positiv bild av företaget istället ge en motsatt effekt om 

intressenter uppfattar agerandet som hyckleri.  

Studierna som granskats har undersökt specifika marknader som exempelvis Australien, 

Storbritannien och Macao vilket i deras slutsatser beskrivs som en begränsning som gör att 

studierna blir svåra att generalisera. Undersökningarna har gjorts på fysiska landbaserade 

casinon vilket kan ha gett andra undersökningsresultat jämfört med om onlinebaserade 

spelbolag hade undersökts. Tidigare studentuppsatser på området har undersökt hur specifikt 

marknadsföringen har förändrats efter spellagens (2018:1138) införande år 2019, deras 

konkurrenskraft samt hur företagens ansvarsarbete ser ut för att stävja spelberoende. Detta ger 

oss ett kunskapsgap att fylla. Den svenska marknaden har inte studerats närmare kring 

skillnader mellan statligt styrda och privata spelbolags användning av legitimitetsstrategier 
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samt att denna studie inte endast ämnar att undersöka företag som säljer spel i fysisk miljö. 

Studien visar även på utvecklingen av det nämnda över fyra års tid till skillnad från tidigare 

tvärsnittsstudier på området. Den svenska spelmarknaden är speciell på så sätt att det delvis 

föreligger ett monopol på delar av marknaden, samtidigt som andra delar av marknaden är 

konkurrensutsatt på den oligopolmarknad som blivit efter licenskravet (Prop. 2017/18:220). Det 

gör det intressant att undersöka om spelbolagen har förändrat sina legitimitetsstrategier i 

samband med omstruktureringen av marknaden, beroende på om de är statligt eller privat 

styrda. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka och jämföra likheter och skillnader i legitimitetsskapande mellan statligt 

och privat styrda spelbolag på den svenska marknaden genom att undersöka utvecklingen av de 

legitimitetsstrategier som används. Detta görs genom en innehållsanalys av 

undersökningsobjektens fyra senaste års- och hållbarhetsredovisningar samt genom att 

identifiera händelser i branschen som har format denna utveckling. Till sist syftar studien även 

till att identifiera de viktigaste intressenterna i branschen och se om det har skett en förändring 

i prioriteringen under tidsperioden. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur har legitimitetsstrategierna för de undersökta spelbolagen förändrats mellan 2015 

och 2018? 

 Påverkas legitimitetsstrategierna av om bolaget är statligt eller privat styrt? 

 Vilka intressenter är viktigast och har prioriteringen av dessa förändrats? 

1.4 Förväntat bidrag 

De empiriska studier som har gjorts på området tidigare har studerat hur Reast et al.’s (2012) 

legitimitetsstrategier används bland fysiska landbaserade casinon. Denna studie syftar till att 

bidra med kunskap om hur spelbolag även på onlinemarknaden använder strategierna, dessutom 

på den svenska marknaden som tidigare inte har studerats kring dessa. Utöver detta förväntar 

studien även att bidra med kunskap om likheter och skillnader inom legitimitetskapande 

strategier för statliga kontra privata bolag, något som tidigare inte undersökts närmare. Den 

framtagna forskningen visar på resultat framtagna ur tvärsnittsstudier, där implementeringen av 

strategierna ses vid en specifik tidpunkt. Till skillnad mot dessa empiriska studier ämnar denna 
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studie till att bidra med att visa på förändringar i användningen av legitimitetsstrategierna under 

fyra undersökta år i följd.  

En omstrukturering har i helhet skett på den svenska spelmarknaden som en följd av spellagen 

(2018:1138) som trädde i kraft 1 januari 2019. Empiriska studier kopplade till hur spellagen 

kan komma att påverka spelbolagens legitimitetsstrategier är i dagsläget bristfälliga. Denna 

studie har gjorts innan den första årsredovisningen som omfattas av denna reglering publicerats. 

Däremot har spelmarknaden varit under diskussion i flera år. En omreglering har varit på gång 

och ett betänkande kring den då kommande spellagen offentliggjordes under 2017 som 

spelbolagen har kunnat ta del av. Detta dokument har gett en fingervisning om vad reglerande 

myndigheter kommer att förvänta sig av spelbolagen. Därför förväntas denna studie ändå kunna 

bidra med information om hur legitimitetsstrategierna påverkas av detta.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till fyra spelbolag verksamma på den svenska marknaden, där två av 

dem är statligt styrda och två är privat styrda. De statligt styrda företagen är Svenska Spel och 

ATG, och de privat styrda företagen är Betsson och Kindred. Varför de har benämnts som 

statligt styrda bolag är för att ATG till skillnad från Svenska Spel inte är statligt ägt men är dock 

statligt styrt genom styrelsens utformning. Fortsättningsvis kommer dessa att benämnas som 

statliga samt privata bolag om inget annat nämns. Tidsramen för den empiriska studien är 

avgränsad mellan 2015-2018.  
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2. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

Den teoretiska referensramen innehåller en beskrivning av intressentteorin, legitimitetsteorin 

och fyra generiska strategier för legitimitetsskapande i kontroversiella branscher. I avsnittet 

ges även en förklaring till års- och hållbarhetsrapporteringens roll som ett legitimitetsskapande 

verktyg samt en beskrivning av analysmodellen som används för att analysera empirisk data.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Legitimitetsteori 

2.1.1 Bakgrund till teorin 

Suchman (1995) menar att legitimitet i sin grund är en social konstruktion som bygger på 

samspelet mellan den legitimitetssökandes aktiviteter och en betraktande grupps värderingar. 

Legtimitetssökande aktiviteter används för att skapa sig ett förtroende från sina intressenter. 

Han talar om att begreppet genom tiden har fått flera olika definitioner med olika grad av 

specificitet från olika forskare, vilket gör det svårt att sätta en specifik benämning på det. 

Dowling och Pfeffer (1975) menar att legitimitet är en överensstämmelse mellan de sociala 

värderingarna som en organisation implementerar genom sina aktiviteter och de normer som 

finns i samhället. Suchman (1995) talar om att det är viktigt ur ett legitimitetsperspektiv att få 

bekräftelse och tilltro från externa intressenter för att kunna verka på ett framgångsrikt sätt på 

marknaden. Utan legitimitet blir det svårt att överleva bland konkurrenterna. Suchman (1995) 

har beskrivit legitimitetsbegreppet på följande sätt: 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions.” Suchman (1995, s. 574). 

Det som är väsentligt är vad olika sociala grupper anser vara gällande samhällsnormer och 

korrekta handlingar, snarare än att människor på individnivå kan styra över organisationens 

legitimitet (Suchman, 1995). Legitimiteten baseras på betraktarnas uppfattning om en 

organisation, vilket betyder att den skapas genom individernas sammanlagda värderingar. En 

organisation skulle helt kunna avvika från vissa samhällsnormer och ändå bibehålla legitimitet, 

så länge skiljaktigheterna går obemärkt förbi (Suchman, 1995). 
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I ett dynamiskt samhälle krävs att organisationer ständigt tillmötesgår samhällets förväntningar 

som kan ha uppstått genom uttalanden eller som anses vara underförstådda (Deegan & 

Unerman, 2011). Detta krävs eftersom varken företagens legitimitet eller konsumenters behov 

av det specifika företagets produkt eller tjänst är permanent.  Det som tidigare bestämde om ett 

företag ansågs legitimt eller inte var till största del finansiella mått och hur stor vinst som 

genereras till aktieägare. På senare år har signifikanta förändringar skett hos samhällsinvånares 

förväntningar både vad gäller sociala och miljömässiga aspekter, vilket har lett till att detta har 

kommit i större fokus. Följer inte en organisation de föränderliga sociala förväntningarna 

kommer vad som av forskare kallas för legitimitetsgap att uppstå. Detta gap symboliserar 

skillnaden mellan samhällets bild av hur en organisation ska agera och det faktiska agerandet. 

Legitimitetsgapet kan också uppstå ifall dold information om företaget som kan ha negativ 

påverkan avslöjas. Författarna menar att det är svårare att reparera, eller att bygga legitimitet 

från grunden, än att upprätthålla en organisations legitimitet. Däremot är teorin bakom den 

relativa effektiviteten bland de olika strategierna med de olika ändamålen oarbetade (Deegan 

& Unerman, 2011). 

2.1.2 Pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet 

Suchman (1995) skiljer på tre olika typer av legitimitet; pragmatisk, moralisk och kognitiv 

legitimitet som alla bygger på den nämnda begreppsdefinitionen av Suchman. 

Pragmatisk legitimitet bygger på ett egenintresse där det finns en direkt påverkan från den 

legitimitetssökande organisationen på dess intressenter (Suchman, 1995). Det kan kännetecknas 

av att det ofta finns en direkt koppling mellan organisationen och intressenter men kan även 

innefatta vidare beroendeförhållanden på ett politiskt, ekonomiskt eller socialt plan. Detta 

benämns inom den pragmatiska delen av legitimitet som en typ av “utbyteslegitimitet” 

(exchange legitimacy) där stödet för en organisations policies baseras på det förväntade 

egenvärdet av dessa policies (Dowling & Pfeffer, 1975). Suchman (1995) beskriver även något 

som han kallar “inflytelselegitimitet” (influence legitimacy) och “dispositionslegitimitet” 

(dispositional legitimacy) som två andra delar inom pragmatisk legitimitet. Inflytelselegitimitet 

till skillnad från utbyteslegitimitet kräver inte ett direkt utbyte eller värde för intressenten. Idén 

bygger istället på att intressenten finner organisationens handlingar legitima eftersom de står i 

likhet med deras övergripande intressen. Den sistnämnda, dispositionslegitimiteten, baseras 

mer på personliga värderingar. Uppkomsten av denna typ av pragmatisk legitimitet bygger på 

antagandet om att intressenter mer och mer personifierar organisationer och känner tillit för de 
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organisationer som delar deras egna värderingar och ses som ärliga, anständiga och 

förtroendeingivande (Suchman, 1995). 

Moralisk legitimitet grundar sig till skillnad från pragmatisk legitimitet i om aktiviteten i sin 

helhet ses som moraliskt korrekt, snarare än om aktiviteten från en organisation gynnar 

intressenten (Suchman, 1995). Det moraliskt korrekta kopplas i detta sammanhang ofta till 

socialt ansvarstagande, samt att aktiviteterna ska vara etiskt försvarbara och gynna samhället. 

Denna form av legitimitet stärks när intressenterna känner att dessa aktiviteter ger en positiv 

effekt på välfärden, och behöver alltså inte ge intressenten någon form av egennytta. Suchman 

(1995) menar samtidigt att en organisation kan försöka erhålla moralisk legitimitet genom 

påståenden om moraliskt korrekta handlingar som i själva verket stöds av tomma symboliska 

aktiviteter. 

Den tredje delen kallas kognitiv legitimitet och handlar om sociala antaganden (Suchman, 

1995). Den kognitiva legitimiteten är en typ av passiv legitimitet då fundamentala antaganden 

om en bransch eller ett företag är svåra att påverka. Suchman (1995) benämner två typer av 

kognitiv legitimitet, legitimitet baserat på begriplighet och legitimitet baserat på antaganden 

som är tagna för givet. Den sistnämnda delen av kognitiv legitimitet handlar om att vissa 

organisationer och branscher anses fylla en funktion som behövs och är angeläget ur ett 

samhällsperspektiv. Det är enligt författaren troligtvis både den starkaste legitimiteten samt den 

mest subtila och självförsörjande. Det är dock svårt att påverka denna typ av legitimitet för en 

organisation eftersom den är rotad i sociala normer och värderingar vilka är trögförändrade. 

Miller och Michelson (2012) beskriver även de den kognitiva legitimiteten som den starkaste 

formen av legitimitet eftersom den grundar sig i en social acceptans i samhället. Detta innebär 

att en bransch som innehar denna acceptans och således även en kognitiv form av legitimitet 

sällan ifrågasätts och därför innehar en passiv legitimitet. I spelbranschen blir denna viktiga del 

av legitimitet nästan helt oåtkomlig eftersom branschen saknar en social acceptans och är 

således inte tagen för givet. Det finns inget särskilt behov av industrin för samhället i helhet 

vilket det gör för andra branscher som exempelvis sjukvård, utbildning och finansiella institut 

(Miller & Michelson, 2012).  

2.1.3 Redovisningsrapporter - ett verktyg för legitimitetsskapande 

Lindblom (1993) menar att redovisningsrapporter, som exempelvis årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter, kan användas i syfte att både bygga, upprätthålla och reparera en 
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organisations legitimitet. Däremot saknas evidens för att legitimitetsaktiviteterna skulle skilja 

sig åt beroende på om syftet är att bygga, upprätthålla eller reparera legitimitet (Deegan & 

Unerman, 2011). Vigneau et al. (2015) kommer även de fram till i sin studie att 

hållbarhetsrapporter kan användas som ett verktyg för att bygga legitimitet. Författarna skriver 

även att företag som rapporterar enligt GRI får en ökad legitimitet i och med att företagen ses 

som mer transparenta i sin redovisning. GRI Standards är en global standard som av bolag 

används för att hållbarhetsrapportera inom sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter 

(GRI, u.å.). Kritik och avslöjanden kan exempelvis förklaras eller tillbakavisas för att minimera 

skadan, såväl som att positiv tidigare okänd information kan presenteras. Företagen kan alltså 

välja att tona ned eller helt undanhålla information med negativ effekt, exempelvis 

miljöförorening, samtidigt som till exempel vunna priser och implementerade 

hållbarhetspolicies kan ges större uppmärksamhet i syfte att stärka legitimiteten. 

Det som presenteras i redovisningsrapporterna kan finnas där för att antingen stärka 

legitimiteten symboliskt eller verkligt (Ashforth & Gibbs, 1990). Genom en symbolisk teknik 

tas sådant med i redovisningen som kan uppfylla förväntningarna från samhället, som sedan i 

verkligheten inte implementeras likt det Suchman (1995) menar inom moralisk legitimitet. 

Syftet är att läsaren av rapporten kan få uppfattningen av att företaget är ansvarstagande och 

arbetar utefter de mål som presenteras, och därmed byggs ett förtroende för företaget upp 

(Ashforth & Gibbs, 1990). Det kan handla om exempelvis policies och värderingar som 

beskrivs finnas i organisationen som sedan inte efterföljs eller avspeglas i organisationen. 

Den andra tekniken innebär att det som skrivs i redovisningsrapporterna också sker i handling, 

menar Ashforth och Gibbs (1990). Det kan vara faktiska förändringar i organisationens mål, 

strukturer och processer. Författarna menar att en organisation nödvändigtvis inte behöver välja 

en av strategierna, utan de båda kombineras ofta med olika grad av användning. 

2.1.4 Legitimitet i spelbranschen 

En förklaring till varför spelbolag rapporterar kring hållbarhetsfrågor och exempelvis skriver 

om att de arbetar mot spelmissbruk, trots att de gynnas finansiellt genom sådana 

samhällsproblem, är för att det stärker legitimiteten. Detta är i sin tur är en för företaget 

livsviktig pusselbit för att kunna överleva och visa sig konkurrenskraftig på marknaden 

(Suchman, 1995). 
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I en kontroversiell bransch, som spelbranschen är, blir det svårt för företagen att skapa 

legitimitet och de tillgängliga aktiviteterna som kan användas i syfte att stärka legitimiteten är 

begränsade jämfört med de som finns i branscher som anses okontroversiella (Reast et al., 

2012). Det ställs högre krav på företagen i en sådan bransch, samtidigt som de också granskas 

hårdare (Leung, 2019). Ekonomisk brottslighet är en utmaning som bolagen i spelbranschen 

står inför, som kan ha en direkt koppling till terroristorganisationer och droghandel. För att 

undvika att hamna bland denna typ av brottsliga handlingar ställs spelbolagen inför krav på att 

genomgå stränga penningtvättskontroller och följa befintlig lagstiftning (Mills, 2000). Att 

införa CSR i organisationen på ett generellt plan, och specifikt ansvarsfullt spelande, är en 

vanlig aktion bland spelbolagen för att försöka visa sig ansvarstagande och pålitliga i syfte att 

återfå legitimitet. Leung (2019) beskriver också att aktörerna på spelmarknaden implementerar 

CSR på ett symboliskt sätt för att rikta bort fokuset på de negativa delarna av marknaden och 

de moraliska tvivelaktigheter som kan skada legitimiteten. CSR och de symboliska 

handlingarna används för att i slutändan generera finansiell avkastning enligt studien. 

Branschens image gör det svårt att se dessa initiativ från företagens sida som fullt trovärdiga 

(Leung, 2019).  

Loh, Deegan och Inglis (2014) gjorde en studie på den australienska spelmarknaden där 

resultaten visade att företagen på denna marknad är benägna att vara transparenta kring 

konsekvenserna av deras aktiviteter när de diskuteras i den offentliga debatten. De har alltså 

nödvändigtvis ingen strävan efter att objektivt visa på dessa konsekvenser, utan företagen i 

undersökningen använder detta som ett verktyg för att visa sig legitima. Studien visar på att 

företagen förändrade sättet att kommunicera kring problemen som branschen medför under 

tiden en större politisk uppmärksamhet fanns kring ämnet. Samtidigt försökte de avleda fokuset 

på spelproblem och peka på andra sociala och miljömässiga problem som samhället lider av 

(Loh et al., 2014). 

2.2 Intressentteori 

2.2.1 Teorins bakgrund 

Deegan och Unerman (2011) beskriver intressentteorin som relativt lik legitimitetsteorin, och 

att det vore fel att se dem som två helt olika teorier. Gray, Kouhy och Lavers (1995) menar att 

de kompletterar och berikar varandra snarare än att de är motsägelsefulla. De båda teorierna 

menar att en organisation är en del av ett större socialt system som den både påverkar och 
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påverkas av (Deegan & Unerman, 2011). Inom intressentteorin diskuteras hur påverkan sker av 

specifika intressenter genom deras förväntningar och relativa förmåga att styra över 

organisationen. Eftersom intressentteorin ser intressenterna var för sig med skiljaktiga 

förväntningar på organisationen finns det flera olika krav att anpassa sig efter och uppfylla för 

företagen i ett sådant socialt system. 

Ordet “stakeholder”, i svensk benämning intressent, härstammar ursprungligen från 

management-litteratur på tidigt 60-tal från SRI (Stanford Research Institution) byggt på arbetet 

av Igor Ansoff och Robert Stewart (Freeman, 1984). Begreppet skapades för att generalisera 

den tidigare idén om att aktieägare är den enda gruppen som ledningen behöver beakta. 

Intressentkonceptet var inledningsvis definierat som “those groups without whose support the 

organization would cease to exist” (Freeman, 1984). Teorin och definitionen har sedan dess 

växt fram och en intressent definieras idag som en individ eller grupp av individer som påverkar 

eller påverkas av organisationen och dess aktiviteter och processer (Carroll & Näsi, 1997). 

2.2.2 Olika typer av intressenter 

I definitionen av intressenter skiljer man på interna och externa intressenter. Interna intressenter 

innefattar grupper som ägare, ledning och anställda medan externa intressenter rymmer grupper 

som exempelvis kunder, leverantörer, myndigheter och media (Carroll & Näsi, 1997). Utöver 

denna fördelning kan intressenterna även grupperas som primära kontra sekundära intressenter. 

Primära intressenter definieras av Clarkson (1995) som intressenter som är vitala för 

organisationen på det sättet att organisationen inte kan överleva utan deras stöd. Dessa 

intressenter är enligt Clarkson (1995) de intressenter som ledningen i första hand måste 

tillgodose vilket dock inte betyder att organisationen kan ignorera övriga intressenter. Partridge 

et al. (2005) definierar de primära intressenterna som att de har en tydlig koppling till företaget, 

exempelvis att de äger aktier i det eller att de köper deras produkter. De sekundära 

intressenterna definierar Clarkson (1995) som de intressenter som påverkar eller påverkas av 

organisationen men saknar konkreta band med organisationen. De är heller inte direkt 

nödvändiga för organisationens fortsatta överlevnad. Det kan till exempel vara media och 

intresseorganisationer beroende på bransch. Nedan visas en modell som Freeman, Harrison och 

Wicks (2007) presenterat, som ger en överblick över hur en organisations intressentnätverk kan 

se ut. Företaget är i mitten och i den inre ringen visas de primära intressenterna medan de 

sekundära intressenterna visas i den yttre ringen. Senare i arbetet kommer en intressentmodell 



14 
 

som visar de primära intressenterna i spel- och casinobranschen tas fram utifrån vad företagen 

prioriterar i deras väsentlighetsanalyser. 

 

Figur 2.1. Illustration av primära och sekundära intressenter. “Basic two-tier stakeholder map”, Freeman, 

Harrison & Wicks (2007, s. 24). 

2.2.3 Den normativa och positiva grenen 

Inom intressentteorin talas om två olika grenar av teorin, där den ena berör det etiska och 

moraliska (den normativa grenen) och den andra kopplas mer till ledningens perspektiv (den 

positiva grenen) (Deegan & Unerman, 2011). 

Den normativa grenen 

Den moraliska grenen av intressentteorin anser att alla intressenter i en organisations nätverk 

ska prioriteras lika högt (Deegan & Unerman, 2011). Tanken är att organisationens agerande 

ska vara fördelaktigt för alla intressenter på ett etiskt accepterat sätt. Företaget ska således inte 

ha som huvudsyfte att genom intressentrelationerna eftersträva så hög finansiell avkastning som 

möjligt för aktieägarna, och intressenternas inflytande på organisationen (stakeholder power) 

är inte direkt relevant inom denna gren. Det innebär att det förekommer tillfällen där 

organisationen bör uppoffra, iallafall en del av, aktieägarnas intressen till fördel för att alla 

intressenter ska prioriteras lika. Den normativa delen av intressentteorin visar därmed på att 

socialt ansvarstagande är en viktig del i företags sociala nätverk (Deegan & Unerman, 2011). 
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Intressenterna bör enligt denna gren åtminstone till en viss nivå ha vissa rättigheter, oavsett om 

de är primära eller sekundära. Dessutom argumenteras för att de bör ha rätt att ta del av 

information om hur organisationen påverkar dem som intressent, gällande bland annat utsläpp 

och rättigheter för anställda. 

Den positiva grenen 

Den normativa, eller positiva, grenen av intressentteorin lägger mer fokus på specifika 

intressenter som ofta har någon sorts makt över organisationen i fråga (Deegan & Unerman, 

2011). Primära intressenter identifieras utefter hur viktigt de är att bibehålla en bra relation till, 

i syfte att uppfylla organisationens intressen. Värt att nämna är att det nödvändigtvis inte bör 

vara de ekonomiska intressen som prioriteras enligt detta synsätt. Ju viktigare en intressent 

identifieras som, desto mer resurser bör läggas ned på denna intressent för att få den bekräftelse 

som av organisationen eftersträvas. Genom att dela information till intressenten för att kunna 

hantera eller manipulera denna kan organisationen se till att tillit och bekräftelse skapas från 

intressenten till organisationen.  

Likt legitimitetsteorin är det samhället och olika intressentgrupper som styr och påverkar hur 

organisationen kommer att agera, men alla dessa intressentgrupper kan av praktiska skäl inte 

tas hänsyn till (Deegan & Unerman, 2011). I och med att de är många intressenter med olika 

intressen kommer de som har mest inflytande på organisationen att prioriteras. Makt hos en 

intressent kan finnas i resurser som exempelvis finansiellt kapital och arbetskraft, eller i tillgång 

till viktiga kontakter och sådant som är viktigt för företagets överlevnad. Graden av makt 

definieras av intressentens kontroll över den resurs som organisationen behöver. Detta står i 

linje med Ljungdahls (1999) påstående att organisationen behöver bedöma intressentens bidrag 

till organisationen för att kunna avgöra betydelsen av intressentens förväntningar på 

information från företagsledningen. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett ekonomiskt bidrag 

som intressenten potentiellt kan ge, däremot kan uteblivet bidrag leda till en negativ påverkan 

på företagets ekonomi. Organisationsledningen kan utefter identifieringen av primära 

intressenter och deras potentiella bidrag ta fram strategier för att undvika de hot som 

intressenterna utgör mot bolaget. För att påverka de primära intressenternas syn på företaget 

behöver de olika intressenternas förväntningar därför tillgodoses i årsredovisningarnas innehåll. 

Rapportering av exempelvis miljö- och samhällsrelaterad information återges på grund av detta 

för de primära intressenter som värdesätter sådan information högt (Ljungdahl, 1999).  
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2.3 De fyra generiska strategierna 

Reast et al. (2012) har tagit fram fyra generiska strategier som tidigare litteratur saknat, vilka 

mer utförligt förklarar olika legitimitetssökande strategier som organisationer använder sig av 

i kontroversiella branscher. Reast et al. (2012) har utgått från Suchmans (1995) begrepp inom 

legitimitet, vilka som tidigare nämnts är pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. Utifrån 

dessa begrepp har Rest et al. (2012) formulerat olika strategier som är anpassade för 

kontroversiella branscher. Dessa benämner författarna som construing, earning, bargaining 

och capturing. De två förstnämnda handlar om att bygga passiv legitimitet medan de två 

sistnämnda berör aktiv legitimitet. Passiv legitimitet innebär att samhällsgrupper “accepterar” 

organisationen till skillnad från aktiv legitimitet vilket innebär att de aktivt stödjer 

organisationen (Reast et al. 2012). Dessa fyra strategier beskrivs mer utförligt nedan. 

 

Figur 2.2. Illustration av legitimitetsstrategiernas ramverk, “Legitimacy-seeking strategies framework”, Reast et 

al. (2012, s. 145). 

I figur 2.1 ovan befinner sig legitimitet från earning och construing inom passivt stöd, vilket 

kan ses som grunden i legitimitetsbyggandet för att sedan utökas med hjälp av aktivt stöd från 

bargaining och capturing (Reast et al., 2012). Den andra faktorn som skiljer strategierna åt är 

ifall de är transaktionella eller interaktionistisk, där earning och bargaining hör till de 



17 
 

transaktionella och construing och capturing hör till de interaktionistiska. De transaktionella 

aktiviteterna är kopplade till materiella resurser medan de interaktionistiska uppstår genom 

aktiviteter inom relationer.  

2.3.1 Construing (Threshold) Legitimacy 

En av de två strategier som ämnar att skapa en form av passiv legitimitet är construing-strategin 

(Reast et al., 2012). Strategin är utformad för att uppnå en viss grad av legitimitet i syfte att 

erhålla ett passivt stöd eller en form av acceptans från kritiska intressenter, som kopplas främst 

till moralisk legitimitet. Detta benämns av Reast et al. (2012) som en nedre gräns av legitimitet 

som organisationen behöver nå för att bli accepterade. Construing-strategin är som mest 

användbar när en organisation riskerar att bli kritiserad för en viss aktivitet som moraliskt 

felaktig av en kritisk intressent. Intressenter som construing-strategin riktar sig mot är ofta de 

mest kritiska grupperingarna av intressenter och landar därför inom denna strategi. Det är helt 

enkelt inte lönt att försöka åstadkomma ett aktivt stöd innan de överhuvudtaget fått ett passivt 

stöd från dessa kritiska intressenter. Organisationen ska därför istället inrikta sig på att nå denna 

nedre gräns av legitimitet i syfte att åtminstone erhålla en passiv acceptans från dessa 

intressenter. Reast et al. (2012) exemplifierar detta med ett företag som ska bygga ett nytt 

landbaserat casino där olika trosgrupper motsätter sig detta och företaget behöver övervinna 

förtroende från dessa intressenter. Företaget belyser de positiva följderna som följer med 

casinot för att försöka ändra intressentens negativa grundtanke. I exemplet engagerar företaget 

dessa trosgrupper i deras CSR-arbete med det nya casinot för att skapa en förståelse och 

förändra tidigare föreställningar om casinobranschen och relationen till intressenten. 

2.3.2 Earning (Threshold) Legitimacy 

Earning-strategin handlar precis som construing om att uppnå en viss nivå av legitimitet (Reast 

et al., 2012). Till skillnad från construing-strategin vill den legitimitetssökande organisationen 

genom denna strategi generera passivt stöd inte endast från en specifik intressent, utan genom 

ett vidare intressentperspektiv. Det kan innebära implementerade policies eller arbeten och 

initiativ inom CSR som kan höja organisationens anseende. I linje med earning-strategin strävar 

organisationen efter att visa sin välvilja att lösa sociala och samhälleliga problem som kan 

associeras med branschen för att få en sorts acceptans i samhället. Earning-strategin syftar 

främst till användandet av materiella resurser vilket Reast et al. (2012) kategoriserar in som 

“transactional” till skillnad från construing- och capturing-strategierna som mer fokuserar på 
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relationella resurser inom kategorin “interactional”. De materiella resurserna som earning-

strategin kräver syftar främst till de kostnader och arbetstid som medförs av olika 

hållbarhetsengagemang och välgörenhetsprojekt.  

2.3.3 Bargaining (Auxiliary) Legitimacy 

Strategin som benämns bargaining används för att bygga legitimitet gentemot intressenter i 

syfte att generera aktivt stöd (Reast et al., 2012). Den kan därför ses som en strategi som 

används för att vidareutveckla det redan existerande passiva stödet från specifika intressenter 

till aktivt stöd. Strategin går ut på att organisationen kommunicerar hur de arbetar med 

materiella resurser, till exempel att de har bra anställningsavtal, en bra och smidig hemsida att 

spela på eller hur stor del av vinsten som återförs till aktieägarna. Bargaining-strategin kopplas 

huvudsakligen till det som Suchman (1995) benämner som pragmatisk legitimitet eftersom det 

sällan är moraliska frågor som tas upp. Tanken är att få intressenterna att väga fördelarna med 

att ge företaget aktivt stöd mot nackdelarna i form av kostnader som kan uppstå vid uteblivet 

stöd. Det kan exempelvis vara uteblivna ekonomiska förmåner. För att kunna bygga legitimitet 

genom denna strategi krävs att företagen förstår vad intressenterna eftersöker. Inser 

intressenterna att de har någonting fördelaktigt att få ut av företaget stärks kopplingen dem 

emellan vilket ökar incitamentet till att ge företaget denna typ av aktivt stöd (Reast et al., 2012). 

2.3.4 Capturing (Auxiliary) Legitimacy 

Capturing-strategin syftar till att skapa aktivt stöd från intressenter genom samarbeten med 

olika legitima aktörer (Reast et al., 2012). Detta medför att det relationella kapitalet blir i fokus 

inom strategin och involverar mer av det som Suchman (1995) beskriver moralisk och kognitiv 

legitimitet, där den sistnämnda kan förekomma till viss del. Genom att organisationen 

samarbetar med respekterade aktörer inom branschen kan detta bidra med en typ av 

legitimitetsöverföring från den legitima samarbetspartnern till den legitimitetssökande 

organisationen (Reast et al., 2012). Ett exempel på detta inom spelindustrin är att den 

legitimitetssökande organisationen samarbetar med diverse organisationer som arbetar för 

hållbarhet eller ansvarsfullt spelande. Detta bidrar med en bättre helhetsbild av organisationen 

då den moraliska aspekten av legitimitet förstärks med hjälp av dessa samarbeten med 

respekterade aktörer. 
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2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Legitimitets- och intressentteorin har presenterats i syfte att ge en förståelse för Reast et al.’s 

(2012) fyra generiska strategier som utgör grunden för empiriinsamlingen och analysen i denna 

rapport. Suchmans (1995) definitioner av pragmatisk, moralisk och kognitiv har använts av 

Reast et al. (2012) för att göra en snävare anpassning för kontroversiella branscher. 

Legitimitetsteorin har som tidigare nämnts en stark koppling till intressentteorin på så sätt att 

teorierna kompletterar varandra och ger en förståelse för det sociala system som organisationen 

påverkar och påverkas av (Deegan och Unerman, 2011). Denna förståelse krävs för att kunna 

analysera empirin och klassificera de olika legitimitetsbyggande aktionerna som de undersökta 

spelbolagen skriver om i års- och hållbarhetsredovisningarna till någon av de fyra generiska 

strategierna. Både intressentteorins förklaring och indelning av olika intressenter och 

legitimitetsteorins insikter om de olika formerna av legitimitet har påverkat Reast et al.’s (2012) 

legitimitetsstrategier. Detta har stått som grund för tabell 3.1 som presenteras i metodavsnittet 

där kriterierna för kodningen av det empiriska materialet redogörs. Kodningen av empirin 

gjordes på detta sätt eftersom Reast et al.’s (2012) legitimitetsstrategier även ligger till grund 

för den analys som görs i syfte att urskilja likheter och skillnader i de undersökta bolagens 

legitimitetsstrategier.  
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3. Metod och metodologiska överväganden 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras och motiveras de metodval som gjorts genom uppsatsen och för att 

samla in och analysera empirin. Val av ämne, teorier, urval, avgränsning, operationalisering 

och trovärdighetsfaktorer förklaras. Till sist presenteras kritik mot metodvalet.   

___________________________________________________________________________ 

3.1 Ämnesval och litteratursökning 

Ämnesvalet grundar sig i den stora utbredningen av främst onlinebaserad casino- och 

spelverksamhet. Mellan 2007 och 2016 har det skett mer än en fördubbling på spel om pengar 

online i Sverige (Spelinspektionen, 2018). Den publika diskussionen kring moraliska 

tveksamheter i branschen som exempelvis spelmissbruk gör spelbolagens legitimitetsarbete 

intressant att undersöka. Reklam i media har ökat avsevärt inom industrin på senare år vilket 

även det ökar uppmärksamheten och diskussionen för spelbranschen i stort (Spelinspektionen, 

2019a). En ytterligare faktor som påverkade ämnesvalet är den omreglering som sker på 

marknaderna världen över. Med en omreglering blir aktörer mer styrda av krav på 

regelefterlevnad från myndigheter än tidigare, då dessa regleringar påverkar företagens existens 

på marknaden. Med denna bakgrund blir det intressant att studera vad företagen gör för att 

påverka sin trovärdighet för de ansvarsområden som kommer med de nya regleringarna samt 

med förändringar i samhället generellt.  

Arbetet inleddes med att söka efter information kring hur kunskapsläget ser ut idag på det 

aktuella undersökningsområdet. Genom sökningar i databaserna Business Source Premier och 

Primo hittades artiklar med tidigare forskning som har använts som grund att utgå ifrån. Till 

största del är studierna gjorda på utländska marknader inom samma bransch. I sökningarna 

användes nyckelord som till exempel “legitimacy”, “gambling” och “accounting” för att få fram 

så träffsäkra sökningsresultat som möjligt.  

3.2 Val av teorier 

Teorivalen har gjorts utifrån genomgång och bedömning av de teorier som forskare 

huvudsakligen använt i tidigare forskning på området. Legitimitetsteorin är ett givet val utifrån 
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studiens syfte, och intressentteorin bidrar med nödvändig kunskap som enligt forskare 

kompletterar legitimitetsteorin väl (Deegan & Unerman, 2011).  

För att analysera empirin har de fyra generiska strategierna av Reast et al. (2012) valts på grund 

av att de är anpassade för just kontroversiella branscher. Därför blir dessa mer relevanta att 

använda än exempelvis enbart Suchmans (1995) beskrivning av pragmatisk, moralisk och 

kognitiv legitimitet. Reast et al.’s (2012) strategier gör att en mer modern och branschanpassad 

analysmodell kan användas vilket möjliggör ett mer givande bidrag. Tidigare empiriska studier 

på kontroversiella branscher har visat på olika resultat (Leung, 2019; Leung & Snell, 2015; 

Byrd et al., 2017). Eftersom den tidigare forskningen har kommit fram till olika slutsatser om 

de legitimitetsbyggande strategierna på olika marknader i världen kan tidigare forskning inte 

generaliseras till andra marknader. För att kunna visa hur de svenska spelbolagen arbetar med 

dessa strategier har undersökningen därför utgått från Reast et al.’s (2012) legitimitetsstrategier. 

Dessa bygger på de två fundamentala teorierna i denna studie, nämligen legitimitets- och 

intressentteori.  

 3.3 Val av undersökningsmetod 

Studien är i huvudsak av kvalitativ metod med fokus på innehållsanalys av företagens 

årsredovisningar, med vissa kvantitativa mått. En innehållsanalys används för att analysera 

skriftligt, muntligt eller visuella kommunikationsmeddelanden (Elo & Kyngäs, 2008). En 

kvalitativ innehållsanalys är den metod som är mest lämplig för studien eftersom syftet är att 

göra en undersökning på en djupare nivå, vilket krävs för att tyda och tolka informationen. Elo 

och Kyngäs (2008) menar att metoden är lämplig när forskaren vill använda existerande teorier 

i verkligheten och utgår från ett problem som är byggt på tidigare forskning. Bryman och Bell 

(2017) menar att kvalitativa undersökningar ämnas bäst när forskaren försöker skapa sig en 

förståelse av den sociala verkligheten. Detta innebär att forskaren försöker förstå värderingar 

och åsikter i dess kontext. I denna studie är en kvalitativ innehållsanalys den huvudsakliga 

undersökningsmetoden, som Bryman och Bell (2017) menar är det sannolikt vanligaste 

tillvägagångssättet vid kvalitativ analys av dokument. En innehållsanalys kan både göras 

kvantitativt och kvalitativt, där den sistnämnda fokuserar mer på innebörden i texten snarare än 

hur frekvent vissa ord förekommer i det undersökta dokumentet. Insamlingen av empiri sker 

kvalitativt eftersom tolkning görs om vad som kodas till vilken kategori. För att kategorisera en 

meningsenhet till en viss kategori krävs en bedömning från forskaren om vilken den hör till, 

vilket gör denna del kvalitativ. När materialet sedan ska analyseras används i denna studie vissa 
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kvantitativa inslag, eftersom utvecklingen över tid visas i linjediagram där kvantitativ data 

jämförs för att ge läsaren en överblick. Linjediagrammen baseras på den “coverage” av års- och 

hållbarhetsredovisningarna som räknas genom att beräkna andelen tecken som tillhör varje kod 

i relativitet till totalt antal tecken. Utöver detta sker analysen av innehållet kvalitativt eftersom 

innehållet av texten har en innebörd som behöver förstås, som inte räknas i antal.  

I kvalitativ undersökning eftersöker forskaren ofta bakomliggande teman i analysmaterialet 

som kodningar görs utifrån i syfte att kunna analysera datan. Undersökningsmetoden öppnar 

upp för en friare tolkning av forskaren eftersom innehållets innebörd kan uppfattas på olika sätt. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att undersökningen kan göras utifrån ett latent eller 

manifest perspektiv. Det latenta perspektivet innebär att läsaren ser den bakomliggande 

betydelsen i texten som inte alltid uttrycks i ord, och därmed ser till helheten. Med det manifesta 

perspektivet analyseras det som faktiskt uttrycks och skrivs i texten, till skillnad från det mer 

tolkande latenta perspektivet. I huvudsak har det manifesta perspektivet använts vid 

insamlingen av denna studies empiri för en mer konsekvent kodning. De bakomliggande 

betydelserna som eventuellt finns tas istället upp i analysen.  

Studien kommer att göras med en longitudinell design, som enligt Bryman och Bell (2017) ofta 

används för att kartlägga förändringar inom företagsekonomisk forskning. En longitudinell 

undersökningsdesign bidrar med kunskap i ett perspektiv över tiden. Utifrån dessa 

observationer kan de bakomliggande orsakerna till förändringarna sedan undersökas. Metoden 

går ut på att ett och samma urval studeras minst två gånger vid olika tillfällen, för att sedan 

jämföras.  

3.4 Urval och avgränsning 

Urvalet av företag för studien gjordes utefter vad Bryman och Bell (2017) beskriver som ett 

målstyrt urval vilket innebär att valda enheter baseras på den forskningsfråga som ska besvaras 

i studien. I detta fall handlar det om spelbolag som är verksamma på den svenska marknaden. 

Ett målstyrt urval, även benämnt ändamålsstyrt urval, är ett slags urval som skiljer sig från 

sannolikhetsbaserat urval i den aspekten att författaren inte väljer undersökningsdeltagare 

slumpmässigt (Bryman & Bell, 2017). Eftersom studien inte är baserad på ett 

sannolikhetsbaserat urval går det därför inte att generalisera resultatet till en population. För 

studiens ändamål var detta dock det enda möjliga alternativet eftersom studien ämnar att 

undersöka skillnader mellan statliga och privata bolag vilket innebär att Svenska Spel och ATG 
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är givna undersökningsenheter eftersom det inte finns flera. Utöver detta motiveras ett målstyrt 

urval även av att en stor del av spelmarknaden i Sverige består utav ett fåtal aktörer 

(Spelinspektionen, 2019d). Ett slumpmässigt urval hade därför istället kunnat bidra till att andra 

små aktörer på marknaden med en låg marknadsandel och knapphändig information i 

årsredovisningarna valts framför större aktörer på marknaden som exempelvis Betsson och 

Kindred. Eftersom den tillgängliga informationen i årsredovisningarna är avgörande för 

studiens möjliga värde motiveras därför ett målstyrt urval (Denscombe, 2016).  Tidsramen för 

insamling av empiri i års- och hållbarhetsredovisningarna är 2015-2018. 

Ett tillvägagångssätt vid målstyrt urval är kriteriestyrt urval vilket innebär att 

undersökningsenheterna väljs utefter om de uppfyller ett eller flera kriterier (Bryman & Bell, 

2017). Eftersom studiens syfte bland annat är att se skillnader mellan statliga och privata bolag 

innebär detta att Svenska Spel och ATG valts som de två första undersökningsenheterna. Efter 

detta valdes två kriterier för att välja bland de privata bolagen som studien skulle innefatta. 

Dessa kriterier blev omsättning och tillgänglig information i årsredovisningen baserat på 

storleken av årsredovisningen. Båda kriterierna valdes i syfte att urskilja större bolag där det 

finns relevant information för studien att undersöka i årsredovisningarna. Omsättningskriteriet 

bestämdes till lika med eller över 2 miljarder SEK nettoomsättning på den nordiska marknaden 

år 2018. De flesta större spelbolagen som var intressanta för undersökningen rapporterar 

intäkter geografiskt kategoriserat i exempelvis Norden, Västeuropa och övriga världen. 

Eftersom intäkterna på den svenska marknaden sällan särskiljs valdes istället intäkterna på den 

nordiska marknaden som kriterium vid bedömning av bolagsstorlek. Kriteriet för information i 

årsredovisningen kvantifierades för att erhålla ett urvalskriterium och bestämdes till att 

årsredovisningen skulle vara minst 70 sidor lång. Kriterierna tillämpas på det sista undersökta 

året vilket är 2018. Utifrån dessa kriterier valdes Betsson och Kindred bland de möjliga bolagen 

eftersom de ansågs som mest värdefulla undersökningsobjekt för studiens syfte. Bolagen har 

både relativt stora marknadsandelar och mycket tillgänglig information i års- och 

hållbarhetsredovisningarna. 

Studien hade kunnat göras på fler än fyra företag, genom att ha med fler än två privata företag. 

Datainsamlingen och innehållsanalysen hade då dock blivit alltför omfattande vilket istället 

hade bekostats av noggrannheten och utförligheten i analysen. Detta gäller även för tidsramens 

begränsning.  
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3.5 Operationalisering  

De koder och kriterier som används för att kategorisera meningsenheterna bygger på studien av 

Reast et al. (2012), och är anpassade för studiens ändamål. Kategorierna har delats upp i koder 

för att underlätta analysen av den insamlade empirin. De använda kategorierna är Construing, 

Earning, Bargaining och Capturing.  

Tabell 3.1. Kriterier för kodning 

Kriterier Kod Kategori 

 Främst moralisk legitimitetskoppling 

 Interaktionistiskt 

 Riktat mot specifika intressenter  

 Passiv legitimitet 

Ansvarsfull marknadsföring Construing 

Licensiering 

Sekretess 

Spelansvar 

Spelarregistrering 

Övrig regelefterlevnad 

 Främst moralisk legitimitetskoppling 

 Transaktionellt 

 Riktat mot samhället i stort 

 Passiv legitimitet 

Ansvarsfullt företagande Earning 

Ekonomiskt engagemang 

Miljöengagemang 

Policies och Code of Conduct 

Socialt engagemang 

Varumärkesförstärkning 

 Pragmatisk legitimitetskoppling 

 Transaktionellt 

 Riktat mot specifika intressenter 

 Aktiv legitimitet 

Egenintresse anställda Bargaining 

Egenintresse kunder 

Egenintresse ägare 

Legitimitetsöverföring kunder Capturing 
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 Moralisk med inslag av kognitiv 

legitimitetskoppling 

 Interaktionistiskt 

 Riktat mot specifika intressenter 

 Aktiv legitimitet 

Legitimitetsöverföring 

myndigheter  

Legitimitetsöverföring ägare  

 

Inom construing kategoriseras i studien sådant som huvudsakligen hör till myndigheters 

reglering och krav på företagen. Strategin är riktad mot kritiska intressenter gentemot vilka 

företaget försöker uppnå en passiv legitimitet som ett godkännande för verksamheten (Reast et 

al. 2012). I denna studies fall kategoriseras myndigheter inom denna kategori eftersom det är 

en kritisk intressent som är viktig för bolagen att uppnå en viss grad av legitimitet mot 

(threshold legitimacy). Koderna under denna kategori uppställdes främst utifrån den nya 

spellagen (2018:1138) vilken innehåller nya regleringar för exempelvis spelansvar, 

spelarregistrering och marknadsföring. Dessa koder syftar således till att se utvecklingen i 

branschen gällande nya regleringar utställda av myndigheter. Den nya lagen trädde i kraft i 

januari 2019 men dessa områden var även tidigare relevanta och omdiskuterade vilket motiverar 

användningen av lagen för kodning.  

Earning-kategorin riktar sig till skillnad mot de andra kategorierna inte mot en specifik 

intressent utan mot samhället i stort i syfte att uppnå en passiv legitimitet. Koderna framställs 

från ett mer allmänt varumärkesbyggande där företaget försöker visa sig legitima i samhället 

generellt. Koderna handlar om legitimitetsbyggande engagemang som exempelvis policys och 

varumärkesförstärkande kommunikation som inte är kopplade till en specifik intressent. 

Ansvarsfullt företagande är en kod till vilken mer övergripande ansvarstaganden inräknas som 

inte kan hänföras till de övriga koderna, exempel på detta i empirin är hållbarhetsmål och 

riktlinjer för hållbarhetsrapportering. 

Den första av de två kategorierna som ämnar att skapa aktivt stöd är bargaining, vilken främst 

riktar sig mot primära intressenter (Reast et al., 2012). De primära intressenterna har 

identifierats genom bolagens information om prioriterade områden i väsentlighetsanalyserna. 

Idén med denna strategi är att intressenterna ska finna ett egenintresse i företagens ageranden, 

i syfte att stärka legitimiteten gentemot dem vilket ska utmynna i ett aktivt stöd från 

intressenterna. Varje intressent är indelad i en egen kod, för att genom innehållsanalysen kunna 

se på förändringar genom åren gällande vilka intressenter som riktas fokus mot. Egenintresset 
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kan som tidigare nämnts innebära exempelvis vinstutdelning, bra anställningsvillkor eller appar 

och hemsidor som kunderna kan använda utan svårigheter. Även fast myndigheter är en av de 

primära intressenterna har de inte någon pragmatisk legitimitetskoppling i form av egennytta 

till bolagen vilket bargaining-kategorin grundar sig på.  

Kategorin capturing kodas likt bargaining utefter intressenter eftersom det är en utökad 

legitimitet mot specifika av dessa som önskas uppnås (Reast et al., 2012). Syftet är att kunna 

identifiera hur företagens olika samarbeten ämnar att generera en legitimitetsöverföring och 

mot vilka intressenter detta riktar sig mot. Exempel på detta är samarbeten med 

intresseorganisationer, kända och respekterade initiativtagare och olika ämnesexperter för att 

visa att redan legitima aktörer stödjer bolaget genom samarbetet. För att exempelvis visa sig 

legitim mot myndigheter, och skapa en legitimitetsöverföring mot denna intressent, skulle ett 

spelbolag kunna samarbeta med en intresseorganisation som arbetar för att främja ansvarsfullt 

spelande. Intresseorganisationens anseende kan genom samarbetet överföra legitimitet till den 

legitimitetssökande organisationen. Legitimitetsöverföring i syfte att skapa legitimitet gentemot 

kunder kan ses genom samarbeten med välkända profiler och organisationer till skillnad från 

legitimitetsöverföring mot myndigheter. Reglerande myndigheter på området är mer insatta i 

branschen och de intresseorganisationer som finns, det kan därav uppstå en 

legitimitetsöverföring från organisationer eller experter som den gemene individen inte känner 

till. 

3.6 Datainsamling  

Datan har samlats in från undersökningsobjektens års- och hållbarhetsredovisningar mellan 

2015-2018. Genom att samla in textstycken som sorteras in i koder kategoriseras de till en av 

de fyra generiska strategierna. Dataanalysen har gjorts i datorprogrammet NVivo, som är till 

för att underlätta analysen av kvalitativa data. NVivo är ett av flera datorprogram som 

kvalitativa analyser kan användas till och hör till kategorin CAQDAS (Computer-Aided 

Qualitative Data Analysis Software) (Bryman & Bell, 2017). I programmet har samtliga 

årsredovisningar i urvalet lästs för att sedan markera olika delar av texten och koppla ihop dem 

till de framtagna koderna. Programmet gör att kodningsprocessen blir snabbare och effektivare. 

Koderna tas fram i trädform, som underlättar för forskaren att se sambanden och på vilket sätt 

de olika koderna kan tänkas kopplas samman. Silverman (2013) menar att en sådan mjukvara 

hjälper till att strukturera materialet när ett stort antal dokument används i undersökningen, 

vilket görs i detta fall. 
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Den insamlade datan presenteras i form av linjediagram, där utvecklingen av de olika 

strategierna för de statliga och privata bolagen visas var för sig. För att visualisera hur koderna 

och kategorierna förändras över åren har NVivos inbyggda funktion “coverage” använts. 

Genom denna funktion ses hur stor andel av det kodade materialet som hör till de olika delarna 

för att ge en tydlig överblick för läsaren. Andelen beräknas som del av totalt antal tecken i 

årsredovisningen. Utifrån det kodade materialet har tabeller tagits fram där kondenserade 

meningsenheter representerar de viktigaste delarna av det kodade materialet. Under tabellerna 

med de kondenserade meningsenheterna beskrivs det framtagna materialet mer utförligt i text, 

vilket följs av en analys. För analysera vad de eventuella skillnaderna kan bero på presenteras 

en tidslinje där viktiga händelser och nytillkomna regleringar som påverkat branschen. 

Materialet till tidslinjen har samlats in genom sökningar i databasen Mediearkivet, genom 

information från Spelinspektionens hemsida samt information från de undersökta bolagens 

årsredovisningar. 

3.7 Analysens utförande 

Analys har gjorts i syfte att visa på likheter, skillnader och förändring i användning av 

legitimitetsstrategier mellan statliga och privata bolag under de fyra undersökta åren. I analysen 

diskuteras orsaker som kan finnas till varför utvecklingen ser ut som den har gjort baserat på 

teorin och den tidslinje som tagits fram. Legitimitetsstrategierna riktar sig mot olika 

intressenter, och bidrar till analysen av skillnader i prioritering av dessa intressenter över tid. 

För att identifiera de primära intressenterna i denna bransch, vilka är viktiga i bolagens 

legitimitetsarbete, har de undersökta bolagens väsentlighetsanalyser granskats. Genom 

väsentlighetsanalyserna kan de områden som bolagen prioriterar avläsas, vilket är nödvändigt 

vid identifiering av primära intressenter. De intressenter som är relevanta i denna studie i 

koppling till legitimitetsstrategierna är de som bolagen behöver stärka sin legitimitet gentemot, 

inte vice versa. Eftersom det är bolagens legitimitetsarbete som är i fokus i studien är det mindre 

relevant med intressenter som bolagen istället ställer krav på. Dessa intressenter kan ses som 

viktiga, även om legitimitetsarbetet inte är riktat mot dem. Med bakgrund av detta tas denna 

typ av intressent inte med i figur 4.2 som presenteras i avsnitt 4.  

Empiri och analys presenteras i denna rapport i samma avsnitt. Denna struktur har gjorts för att 

minska upprepningar vilket underlättar för läsaren. Samtidigt har en noggrann strukturering 

gjorts genom rubriceringen vilket tydliggör vad som är empiri respektive analys. 
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3.8 Två olika kategoriseringar för bedömning av kvalitet 

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier vid kvantitativ forskning men relevansen för 

begreppen inom kvalitativ forskning är enligt flera forskare mindre (Bryman & Bell, 2017). 

Eftersom begreppen främst är anpassade för kvantitativ forskning krävs en viss anpassning för 

att kriterierna ska kunna användas vid kvalitativ forskning. Flera forskare anser trots detta att 

kriterierna för reliabilitet och validitet inte alls är anpassliga för kvalitativa studier och därför 

har Lincoln och Guba (1985) föreslagit två andra begrepp för bedömning av en kvalitativ 

undersökning. Dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten kategoriseras upp i fyra 

delkriterier som beskrivs i avsnitt 3.8.2. Utifrån de rådande meningsskiljaktigheter som finns 

presenteras en kortare version av båda begreppsparen och dess anpasslighet på kvalitativa 

studier. 

3.8.1 Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning 

Bryman och Bell (2017) föreslår en fördelning av begreppen reliabilitet och validitet mellan 

intern och extern reliabilitet och validitet. Inom reliabilitet definieras extern reliabilitet som i 

vilken utsträckning undersökningen kan replikeras. Detta är i synnerhet svårt att uppfylla 

eftersom det är svårt att replikera en social miljö där en liknande undersökning skulle kunna 

utföras. Det underlättas till viss del av att det är offentliga dokument som undersöks vilka vem 

som helst kan ta del av i syfte att försöka replikera resultatet, men som Bryman och Bell (2017) 

beskriver behöver en forskare som upprepar en undersökning anta en social roll likt forskaren 

i ursprungsstudien vilket kan vara svårt. 

Den interna reliabiliteten kan antas vara lättare att uppfylla men innehar även den utmaningar. 

Definitionen är att medlemmar i ett forskarlag ska lyckas komma överens om hur det som ses 

och hörs ska tolkas (Bryman & Bell, 2017). För att uppfylla detta kriterium i denna studie är 

det därför viktigt att all data som ska användas för kodning och till sist analys bearbetas av båda 

författarna för att säkerställa att samtliga är överens och gör bedömningar på liknande sätt. 

Intern validitet beskrivs av LeCompte & Goetz (1982) som att forskarens empiriska 

observationer ska stämma överens med de teorier som denna försöker utveckla. Med andra ord 

ska teoretiska begrepp som forskaren försöker utveckla väl överensstämma med de 

observationer man gör för att ett trovärdigt resultat ska kunna presenteras. Detta menar 

LeCompte & Goetz (1982) ofta är en styrka i kvalitativa studier då forskaren har en långvarig 
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närvaro och studerar observationer nära vilket bidrar till att begrepp och observationer i högre 

grad överensstämmer. Genom att bearbeta teorin utförligt och koppla de begrepp som används 

för kodning till teorin på ett trovärdigt sätt bidrar detta till en ökad intern validitet i denna studie. 

Den externa validiteten är svårare att uppnå i kvalitativa studier än intern validitet (LeCompte 

& Goetz, 1982). Detta beror på att extern validitet kopplas till förmågan att kunna generalisera 

resultatet av studien vilket tenderar att utgöra ett problem i kvalitativ forskning eftersom 

fallstudier och begränsade urval ofta används vid denna typ av forskning. I denna studie likt det 

LeCompte & Goetz (1982) säger kommer ett begränsat målstyrt urval att användas vilket gör 

att en korrekt generalisering inte går att göra enligt vedertagen metodlitteratur. Även om detta 

är sant enligt befintlig metodlitteratur argumenterar vi ändå för att ett representativt om ej 

generaliserbart resultat kommer att kunna presenteras då urvalet består av en majoritet av den 

totala marknaden i Sverige. 

3.8.2 Trovärdighet och äkthet 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det finns författare som har föreslagit att andra 

begrepp än reliabilitet och validitet ska användas för den kvalitativa forskningen, och att dessa 

två begrepp endast ska användas till kvantitativ forskning. Samtidigt finns forskare som menar 

det motsatta, och argumenterar för att det inte finns någon mening med att byta ut begreppens 

namn. Lincoln och Guba (1985) kategoriserar de kvalitativa begreppen som trovärdighet och 

äkthet. Under trovärdighet finns som tidigare nämnts fyra underliggande begrepp vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. 

Tillförlitlighet 

Studien ska vara tillförlitlig vilket innebär att den ska förhålla sig till de regler som finns 

(Bryman & Bell, 2017). Eftersom att studien är kvalitativ innebär detta att det kan finnas fler 

än en social verklighet. Det gäller att beskriva det framtagna resultatet på ett trovärdigt sätt 

genom att koppla till teorin. I denna studie blir det därför viktigt att underbygga 

argumentationerna med relevant teori för att överbrygga potentiell subjektivitet som kan finnas 

vid analyser av kvalitativ empiri (Lincoln & Guba, 1985). 
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Överförbarhet 

Lincoln & Guba (1985) menar att när det gäller kvalitativa studier är det en empirisk fråga om 

resultatet av studien är överförbart eller kan appliceras i en annan social situation. Kvalitativa 

studier uppmanas att istället generera något som kallas “thick descriptions”, myntat av Geertz 

(1973). Detta menar Lincoln och Guba (1985) ska förklara hur pass tät en beskrivning är vilket 

hjälper andra personer med den information som behövs för att kunna undersöka vilken grad 

av överförbarhet resultatet har till en annan social kontext. En utförlig beskrivning av 

tillvägagångssätt rent metodiskt och av analyser är fundamentala delar i kvalitativ forskning 

vilket även tillämpas i denna studie. 

Pålitlighet 

Denna del av trovärdighet kopplas till den metodologiska utgångspunkt som studien har, men 

också till de val som gjorts löpande i arbetet. Redogörelser för alla val i studiens process ska 

beskrivas utförligt för att andra forskare ska kunna granska och bedöma kvaliteten på de 

processer som valts (Bryman & Bell, 2017). Exempel på detta kan vara formuleringar av 

forskningsfrågor, val av undersökningsobjekt och intervjufrågor. Genom att beskriva 

tankegångarna för de val som gjorts kan därför kollegor eller andra forskare granska detta och 

ge en bedömning. I en studentuppsats som detta är blir denna del av trovärdigheten ett tacksamt 

område då seminarier med andra uppsatsgrupper och handledare kontinuerligt granskar studien 

och gör bedömningar. Bryman & Bell (2017) menar att pålitlighet kan vara svårare att uppnå 

inom mer traditionell kvalitativ forskning eftersom det är ett krävande jobb för kollegor att 

granska en kvalitativ studie då dessa ofta innefattar stora mängder data. 

Konfirmering/bekräftelse 

Konfirmering innebär att säkerställa att ett så objektivt synsätt som möjligt använts i 

forskningen (Bryman & Bell, 2017). I samhällelig forskning antas fullständig objektivitet vara 

näst intill omöjligt att uppnå, varför det istället blir en fråga om forskaren i så god mån möjligt 

försökt undvara personliga åsikter och som följd agerat i god tro. 

Äkthet 

Med äkthet menas att undersökningen är gjord så att en rättvis bild av undersökningsobjekten 

ges (Bryman & Bell, 2017). Det kan innebära att forskaren vid jämförelse av två företag studerar 

samma delar av företaget, istället för att välja ut olika delar som kan snedvrida resultatbilden. I 
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denna studie hämtas datan från undersökningsobjektens års- och hållbarhetsredovisningar 

under samma tidsspann vilket bidrar med äkthet till studien. 

3.9 Kritik mot metodvalet 

Det finns argument för att kvalitativ forskning är mer subjektiv än kvantitativ, men däremot 

kräver vissa undersökningar mer eftertanke och förståelse för bakomliggande orsaker än i 

undersökningar där empiri tas fram rent objektivt (Silverman, 2013). Kvalitativ forskning har 

även blivit kritiserat eftersom det är svårtolkat varför forskaren har valt ett visst 

undersökningsområde då frågeställningarna ofta är ospecificerade och efterhandskonstruerade 

(Bryman & Bell, 2017). En kvantitativ studie hade exempelvis presenterat antalet gånger en 

specifik term förekommer i årsredovisningarna. En sådan metod hade gjort resultatet mer 

konkret, däremot hade metoden inte gett oss möjligheten att på samma sätt se textens innebörd 

och bakomliggande faktorer för olika utvecklingar (Silverman, 2013). Det är nödvändigt att 

kunna se dessa bakomliggande faktorer eftersom detta är en longitudinell studie som ska visa 

på förändringar genom tid. 

När en studie utförs genom att bearbeta års- och hållbarhetsredovisningar är det viktigt att 

beakta att det är företaget som till viss del väljer vad som ska finnas med i rapporten. För varje 

del av års- och hållbarhetsredovisningens innehåll finns ett syfte, och läsaren vet inte hur valet 

av innehållet har skett och av vilken anledning. Detta medför att det kan finnas ett bortfall av 

information som skulle ha varit givande för läsaren att ta del av, samtidigt kan det finnas 

information som återfinns endast för att företaget tror att det är någonting som ger läsaren en 

mer positiv bild av företaget. Borglund, De Geer och Sweet (2017) kallar detta för “cherry 

picking”. 

Kritik har även riktats mot kvalitativ forskning på grund av dess svårighet att replikera studier 

för att verifiera resultat (Bryman & Bell, 2017). Detta är en svårighet eftersom en kvalitativ 

undersökning ofta är ostrukturerad och baserad på forskarens egna tolkningar av insamlad 

empiri. Etnografiska skillnader kan också påverka resultatet av kvalitativ forskning, exempelvis 

påverkar troligtvis intervjuarens kön, ålder och personlighet respondentens svar såväl som 

dessa skillnader även påverkar forskarens egna tolkningar (Bryman & Bell, 2017). Denna studie 

kommer inte att blanda in några respondenter som påverkas av dessa skillnader vilket stärker 

trovärdigheten av empirin men påverkan av etnografiska skillnader för forskaren i sig finns 

kvar. Detta blir likt ovan stycke återigen en fråga om subjektivitet kontra objektivitet. 
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En annan del av den kvalitativa forskningen som har varit föremål för kritik är 

generaliserbarheten av resultatet. Kvalitativa studier går nästan aldrig att generalisera till en 

population då det sällan används slumpmässiga urval samt att det ofta är en väldigt liten del av 

populationen som undersöks (Bryman & Bell, 2017). Med denna insikt är det därför istället 

fokus på kvaliteten av de teoretiska slutsatser som studien bidrar med vilket blir föremål för 

bedömning av generaliserbarheten. Detta bidrar till att det teoretiska bidraget ofta står i fokus 

gentemot det praktiska bidraget i kvalitativ forskning vilket också är fallet i denna studie. 

Transparens i kvalitativa studier har också blivit kritiserat vilket syftar till att det ofta är oklart 

till exempel hur en intervjuperson valts för observation, hur forskaren har kommit fram till de 

slutsatser som dras och hur forskaren konkret analyserat data (Bryman & Bell, 2017). 

Metodavsnittet blir här ett viktigt verktyg för att bearbeta denna kritik. Det är viktigt att tydligt 

beskriva vad man som forskare konkret gör vid metodologiska val som exempelvis urval men 

kanske främst hur data analyseras. 

NVivo kategoriseras som tidigare nämnts som ett CAQDAS-program och är ett av de mest 

välkända av dessa program. CAQDAS har mötts av en del kritik som bland annat berört 

invändningar om att det är för lätt att kvantifiera kodade texter vilka inte bör kvantifieras och 

på så sätt övergå till en mer kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). Detta blir ett problem 

då de kvantitativa kriterierna för reliabilitet och validitet intränger på en ursprunglig kvalitativ 

studie. Kritik riktas även mot den fragmentisering som CAQDAS möjliggör i form av att koda 

texter från olika avsnitt för att sedan flytta dessa till andra avsnitt med liknande fragment. Detta 

medför en risk att data kontextualiseras till andra sammanhang än vad ursprungstexten avser 

vilket är problematiskt då kontexten av en text är av yttersta vikt inom kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2017). 

I kontrast till den kritik som finns gällande CAQDAS finns det även många fördelar med dessa 

program, inte minst den effektivisering som programmen möjliggör. Programmen skapar nya 

möjligheter att analysera information som tidigare var svårhanterliga samtidigt som de 

uppmuntrar forskaren att se samband mellan koder via ett lättare visuellt verktyg (Bryman & 

Bell, 2017). Vissa menar även på att CAQDAS ökar transparensen vid kvalitativa dataanalyser 

eftersom forskaren lättare kan beskriva analysprocessen och tvingas till en högre grad av 

reflektion av densamma (Bryman & Bell, 2017). Som tidigare nämnts har transparens gällande 

kvalitativa studier varit föremål för kritik vilket alltså kan överkommas till viss del med hjälp 

av CAQDAS. 
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4. Empiri och analys 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet ger en beskrivning av spelbolagens bakgrund och hur spelmarknaden var reglerad 

innan år 2019. Därefter presenteras den nytillkomna spellagen (2018:1138) och de 

förändringar denna har medfört. En tidslinje över de händelser och regleringsförändringar 

som har påverkat branschen eller spelbolagen presenteras, som efterföljs av en 

intressentanalys för att belysa de viktigaste intressenterna för bolagen. Därefter visas 

utvecklingen av de olika legitimitetsstrategiernas användning i två diagram. Den insamlade 

datan presenteras i tabeller med kondenserade meningsenheter och därefter mer utförligt i 

löpande text. Avslutningsvis analyseras empirin med hjälp av teorin för att undersöka 

legitimitetsstrategiernas utveckling. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Undersökningsobjektens bakgrund 

4.1.1 Statliga bolag 

Svenska Spel 

AB Svenska Spel är ett statligt ägt bolag som har funnits sedan 1997 efter att Tipstjänst och 

Penninglotteriet slogs samman (Svenska Spel, u.å.). Svenska Spel erbjuder välkända spelformer 

som exempelvis Stryktipset, Lotto, Triss och Oddset. Utöver internetspel har bolaget även 

Vegasautomater i utvalda restauranger och bingohallar runt om i Sverige. I och med den nya 

spellagen (2018:1138) erhöll Svenska Spel även licens att bedriva onlinecasino vilket bolaget 

sedan 2019 erbjuder till sina kunder. I samband med detta delades onlineverksamheten upp i 

två delar, Svenska Spel Tur och Svenska Spel Sport och Casino (Svenska Spel, u.å.). Bolaget 

har även ett dotterbolag, Casino Cosmopol, vilket bedriver Sveriges enda lagliga fysiska 

casinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Även deras vinst, precis som Svenska 

Spels, förs direkt till statens ägo. Svenska Spel bidrar årligen med cirka 4,7 miljarder SEK till 

den svenska statskassan, har 2100 anställda och 5100 ombud runt om i landet. Företaget är 

Sveriges största idrottssponsor och genom sponsringsprojektet Gräsroten delar Svenska Spel 

varje år ut 50 miljoner SEK till ungdomsidrotten. Företaget hjälper sina anställda och 

ombudspartners att utbildas och certifieras i spelansvar i syfte att minska spelproblem hos 
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enskilda individer. Tillsammans med ATG står Svenska Spel för ungefär hälften av Sveriges 

omsättning i spelbranschen (Spelinspektionen, 2019e).  

ATG 

Förkortningen ATG står för Aktiebolaget Trav och Galopp. Sedan 1974 har bolaget erbjudit 

spel inom trav och galopp och sedan 1 januari 2019 erbjuder företaget även spel på sport och 

casino i samband med att den nya spellagen (2018:1138) trätt i kraft (ATG, u.å. a). Lagens 

införande innebär dessutom att ATG inte längre har monopol på spel på hästar som bolaget 

tidigare haft sedan 1974. Marknaden öppnas därmed upp för konkurrenter (Prop. 2017/18:220).  

ATG:s spel på hästar V75 är det spel som omsätter näst mest pengar efter Svenska Spels 

Vegasautomater. Till skillnad från Svenska Spel som är statligt ägt är ATG ett privat bolag ägt 

till 91 % av Svensk Travsport och 9 % av Svensk Galopp, som dock styrs av staten genom ett 

kontrakt mellan ägarna och staten samt tillståndet från Sveriges regering (ATG, u.å. b). 

Styrelsens sammansättning är uppbyggd på så sätt att Svensk Travsport och Svensk Galopp 

utser 5 stycken styrelseledamöter medan staten utser 6 stycken, varav en är ordförande. Hela 

ATG:s överskott återgår till hästsporten genom Svensk Travsport och Svensk Galopps ägande, 

vilket innebär att det inte finns något privat vinstintresse i företaget (ATG, u.å. a). ATG:s 

produkter och spel finns hos 2000 ombud och på 36 trav- och galoppbanor runt om i Sverige. 

År 2017 omsatte bolaget 13,7 miljarder SEK, vilket är den högsta noteringen i ATG:s historia. 

4.1.2 Privata bolag 

Betsson 

Företaget Betsson AB har funnits sedan 1963 och är en av världens största gaminggrupper med 

14 miljoner kunder år 2018 (Betsson, 2019). Företaget grundades som Cherryföretagen AB. År 

2003 köpte Cherryföretagen AB in sig i det engelska spelbolaget Betsson.com. Tre år senare, 

år 2006, delades Cherryföretagen AB in i tre olika affärsområden. Betsson är ett av dessa, och 

Net Entertainment (numera NetEnt) och Cherry är de andra två. Betsson produktutbud 

innefattar spel på odds, casino, livecasino, poker, bingo och skraplotter (Betsson, 2019).  

Kindred Group 

År 1997 skapade Anders Ström företaget som då hette Unibet och idag har 25 miljoner kunder 

(Kindred Group, u.å.). Med sin kunskap om vad kunderna eftersöker genom sitt eget tidigare 
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spelande hade Anders under år 2001 byggt upp en kundbas om 200 000 kunder i 80 olika länder. 

Anders och hans team benämner sig själva i sin presentation på deras hemsida som pionjärer 

inom onlinespelbranschen. År 2004 listades Unibet på Nasdaq Stockholm och var då redo att 

ta nästa steg i sin utveckling. Unibet var tidiga med mobilt spelande och erbjöd dessa typer av 

tjänster redan 2005. För att stärka marknaden i Norden förvärvades Maria Casino år 2009, och 

mellan detta köp och idag har även Betchoice, iGame, Stan James, Storspelare och 32red 

förvärvats. Unibet Group bytte år 2016 namn till Kindred Group i samband med att bolaget 

övergår till en strategi som fullt ut satsar på ett flertal varumärken (Kindred Group, u.å.). 

4.2 Spelmarknaden innan år 2019 

Innan spellagen (2018:1138) trädde i kraft den 1 januari 2019, var det i huvudsak lotterilagen 

(1994:1000) och kasinolagen (1999:355) som var de styrande lagarna på marknaden (SOU 

2017:30). Utöver de lagar som nu sammanfogats till den nya spellagen (2018:1138) finns flera 

andra lagar som också reglerar spelindustrin, exempelvis marknadsföringslagen (2008:486), 

radio- och TV-lag (2010:696) och lag (1991:1482) om lotteriskatt (ersatt av lag (2018:1139) 

om skatt på spel). Syftet med lotterilagen (1994:1000) framgår inte i lagtexten, utan det beskrivs 

främst i förarbetena till spellagen från 1982 (prop. 1981/82:170). Det som diskuteras är främst 

spelarnas intressen, hur stora insatser de då lagligt kunde lägga, vinsternas antal och kvalitet 

samt hur fördelningen av vinster skulle ske (SOU 2017:30). Ett viktigt syfte var att barn och 

ungdomar inte skulle uppmuntras att spela, samt att den ökade illegala lotteri- och 

spelverksamheten skulle minskas för att dessa spel ska kunna hållas under kontrollerade och 

socialt acceptabla former. Syftet är inte endast att få bort den illegala spelverksamheten. Spel 

och lotterier bidrar även med en betydande inkomstkälla för staten genom den beskattning som 

görs som staten inte vill gå miste om. Det krävdes inte någon licens för att bedriva 

spelverksamhet i Sverige vid den gamla lagregleringen. Det fanns inte heller någon punktskatt 

för spelbolagen, vilket innebar att utländska spelbolag kunde bedriva spel i Sverige utan att 

behöva betala svenska staten någon skatt på nettoomsättningen (Prop. 2017/18:220). 

Enligt 45 § i lotterilagen (1994:1000) hade regeringen möjlighet att meddela särskilt tillstånd 

att anordna lotteri i andra fall och annan ordning än det som angavs i 11-13 §§, 15-24 §§ och 

32-34 §§, såvida det inte gällde kedjebrevsspel eller liknande. Dessa bestämmelser gäller endast 

spelbolag som ägs eller där det rättsligt bestämmande inflytandet innehas av staten. Denna 

paragraf kritiserades av Europeiska kommissionen, som menade att den var bristfällig i och 

med att inga tydliga förutsättningar angavs för vid vilka fall det skulle gälla (SOU 2017:30). 
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De ville att det skulle finnas tydliga och objektiva kriterier för när tillstånd kan ges, för att 

motverka diskriminering och subjektiva bedömningar av myndigheter. Det fanns heller inga 

tydliga krav och riktlinjer kring marknadsföring av spel eller sociala skyddskrav till 

konsumentens fördel, som var en del av bakgrunden till att ett nytt författningsförslag togs fram 

(SOU 2017:30). 

4.3 Spellagen (2018:1138) 

Spellagen (2018:1138) föregicks av ett betänkande från Spellicensutredningen som lämnades 

in till regeringen den 31 mars 2017. I denna föreslås en tydlig och fast ramlag, eftersom det är 

svårt att i spelbranschen reglera allt på detaljnivå. Genom lagförändringen är en del av syftet 

att övergå från ett nationellt monopol till en delvis konkurrensutsatt oligopolmarknad. Den ena 

delen av det statliga bolaget Svenska Spel verkar efter lagförändringen på denna 

konkurrensutsatta del av marknaden och den andra delen av företaget verkar med monopol 

(Prop. 2017/18:220). Dels förbehålls spel för allmännyttiga ändamål som exempelvis lotterier 

och bingo på den ej konkurrensutsatta delen av marknaden och dels förbehålls staten den del 

som till i huvudsak innefattar de statliga fysiska casinona och spel på värdeautomater. Den 

ändrade lagen ställer hårdare krav på spelbolagen gällande marknadsföring och 

spelansvarsåtgärder som en följd av att måttligt spel ska främjas. Spelansvarsåtgärder syftar till 

att informera spelaren om riskfyllt spelande. Spelaren ska själv kunna sätta gränser för sitt 

spelande och stänga av sig själv. Utöver detta förpliktar sig spelbolagen även till att registrera 

och analysera varje spelares spelbeteende för att kunna motverka skadligt spelande för varje 

individ (Prop. 2017/18:220). 

4.3.1 Licenssystem införs 

En viktig del med införandet av den nya spellagen (2018:1138) var övergången till ett 

licenssystem för aktörer som vill verka på den svenska marknaden. Syftet med detta är att stänga 

ute aktörer utan tillstånd från marknaden (Prop. 2017/18:220). Ett växande problem har varit 

att reglerade aktörer på den svenska marknaden har tappat marknadsandelar till de oreglerade 

aktörerna vilket påverkar statens kontroll och mål för en ansvarsfull spelmarknad. 

Licenssystemet utformades genom den nya lagen så att endast licensierade aktörer får bedriva 

verksamhet och de flesta paragrafer utgör bestämmelser för hur en licensierad aktör ska agera. 

Bryter bolaget mot dessa riskerar det att förlora licensen och därmed möjligheten att bedriva 

spelverksamhet på lagligt sätt i Sverige (Prop. 2017/18:220). 
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För att tillhandahållas en licens krävs att aktören uppfyller några generella antaganden vilka 

beskrivs i lagtexten (Spellag 2018:1138):  

“Licens ska få ges endast till den som har den kunskap, erfarenhet och organisation som 

krävs för att driva verksamheten, kan antas komma att göra detta i enlighet med lag och 

andra författningar som reglerar verksamheten och i övrigt bedöms lämplig.”  

Vid bedömningen om aktören innehar den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs 

baseras utvärderingen på organisationens personal, ledning, arbetsrutiner samt övriga 

organisatoriska resurser. Stort fokus läggs framförallt på personal där personalens kunskap om 

spelen och lagliga förpliktelser är av stor betydelse (Prop. 2017/18:220). Licensen kommer med 

en mängd olika regleringar som gäller bland annat spelansvar, spelarregistrering, 

marknadsföring och säker hantering av personuppgifter. Kort förklarat syftar de flesta 

regleringarna till att förbättra spelarens position och påtvinga ett måttfullt spelande där 

licenshavare avkrävs ett mycket mer omfattande ansvarstagande än tidigare reglerat.  

4.3.2 Marknadsföring 

En viktig del av regleringen av marknadsföring som kom med den nya spellagen är att endast 

licensierade aktörer nu får marknadsföra sig (Prop. 2017/18:220). Spelbolagen marknadsför sig 

ofta väldigt mycket, inte minst på grund av tillväxten av antal spelbolag på marknaden som 

konkurrerar med varandra. Det kan hävdas att detta driver aktörerna att licensiera sig eftersom 

marknadsföringen är en viktig del för spelbolagens överlevnad. På det sättet säkrar staten 

skatteinkomster. Förbudet omfattar såväl tv-sändningar som beställ-TV och radioreklam (Prop. 

2017/18:220). Marknadsföringen regleras även i former av informationsskyldighet om 

åldersgräns för spel, måttfull marknadsföring och direktreklam. Måttfull marknadsföring kan 

te sig relativt svårtolkat, begreppet är utformat på ett sätt som ska möjliggöra tolkningar av 

lagtexten för att lagen ska kunna vara flexibel och appliceras vidare på en föränderlig marknad. 

I grunden handlar det om att spelbolagen inte får använda sig av aggressiv marknadsföring eller 

oriktiga påståenden. Regleringen för direktreklam innebär att spelbolag inte får direkt 

marknadsföra sig mot en spelare som stängt av sig för spel (Prop. 2017/18:220). 
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4.3.3 Skatt på spel 

I samband med den nya spellagen infördes även en ny skattelag för spel (lag (2018:1139) om 

skatt på spel) som ersätter den tidigare lotteriskattelagen (1991:1482). I och med det nya 

licenssystemet utformades lagen (2018:1139) om skatt på spel för licensierade aktörer. En 

punktskatt om 18 % tas ut på behållningen för varje beskattningsperiod. Behållningen i sig 

definieras som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och utbetalningarna under 

perioden (Prop. 2017/18:220). Skattskyldigheten innefattar alla licensierade aktörer på den 

svenska marknaden. 

4.3.4 Spelansvar 

Spelansvar var innan den nya spellagen reglerat i lotterilagen (1994:1000) såväl som av 

tillståndsgivare samt av Spelbranschens riksorganisation (SPER) (Prop. 2017/18:220). SPER 

utvecklade 2013 en branschgemensam standard som innefattar principer och riktlinjer för 

spelansvar. Den nya spellagen (2018:1138) utvecklar regleringen kring spelansvar för att 

minska problemspelande, inte minst genom den nya omsorgsplikten. Omsorgsplikten innebär 

att licenshavare förpliktigar sig att skydda spelare mot överdrivet spelande när anledning finns. 

Informationsskyldigheten förpliktar licenshavare att utge korrekt information om deras 

produkter som exempelvis vinstmöjligheter, regler och risker vid spelande. I den nya spellagen 

(2018:1138) blir det även krav på att vid onlinespel ange hur stora insättningar som kan göras 

och vid värdeautomatsspel ska istället en förlustgräns sättas. Bonusar regleras i form av att det 

numera endast är tillåtet att lämna bonusar vid det första speltillfället. Både självavstängning 

och självtester lagförs för licensierade aktörer såväl som att kontinuerlig utbildning inom 

spelansvar ska ske för alla medarbetare (Prop. 2017/18:220). 

4.3.5 Spelarregistrering 

Spelarregistrering regleras också i den nya spellagen (2018:1138). Licenshavare ska registrera 

alla spelare och krav för att kunna registrera sig införs också (Prop. 2017/18:220). Endast 

fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige får registreras för onlinespel 

där krav på namn, personnummer och adress är obligatoriskt. En spelares identitet ska på ett 

betryggande sätt säkerställas med elektronisk legitimering och spelandet får inte börja förrän 

licenshavaren har verifierat att individen inte stängt av sig från spel. Ett spelkonto ska också 
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upprättas för alla spelare där spelaren ska kunna få en överskådlig bild över saldo, in- och 

utbetalningar samt spelhistorik.  

4.3.6 Sekretess 

Sekretess gällande personuppgifter regleras i spellagen (2018:1138) utöver de regleringar som 

redan finns med exempelvis GDPR och dataskyddsförordningen. De regleringar som nämns 

specifikt i spellagen utöver övrig sekretessreglering är att spelmyndigheten och licenshavare 

ska vara personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behövs i verksamheten (Prop. 

2017/18:220). Personuppgifter ska vara begränsade i sådan form att anställda endast får ta del 

av de uppgifter som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Lagen reglerar även 

ett förbud att utföra sökningar i syfte att få fram olika urval av personer baserat på 

sekretessbelagda uppgifter.  
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4.4 Tidslinje 
Nedan i figur 4.1 presenteras händelser som har kommit att påverka de undersökta spelbolagen 

och spelbranschen under relevant tidsperiod som en bakgrund till den analys som senare 

presenteras. 

 

Figur 4.1. Tidslinje över händelser som påverkat undersökta spelbolag. 
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4.5 Presentation av primära intressenter 
En intressent är, som tidigare nämnts, en individ eller grupp av individer som antingen själva 

påverkar eller påverkas av organisationen och dess aktiviteter och processer (Carroll & Näsi, 

1997). Organisationerna i detta fall är spelbolagen. De grupper av individer som gemensamt 

nämns av alla undersökta spelbolag är kunder, ägare och anställda. Eftersom att bolagen inte 

kan överleva utan dessa intressenter klassificeras dem som primära intressenter (Clarkson, 

1995). I bolagens väsentlighetsanalyser nämns exempelvis spelansvar, ansvarsfull 

marknadsföring och motverkande av penningtvätt som viktiga fokusområden. Eftersom dessa 

fokusområden kopplas till myndighetskrav för bolagen bedöms myndigheter som en prioriterad 

intressent. Utifrån de intressenter som bolagen själva nämner som primära och det som skrivs i 

väsentlighetsanalyserna i spelbolagens årsredovisningar har figur 4.1 tagits fram för att visa de 

fyra viktigaste intressenterna i spelbranschen gällande legitimitetsarbetet. 

 

Figur 4.2 Primära intressenter i legitimitetsarbetet 

4.6 Strategiutvecklingen i siffror 

Diagrammen nedan visar andelen tecken kodade till respektive strategi i års- och 

hållbarhetsredovisningarna som undersökts. Bland de privata företagen ses en markant ökning 

för strategin construing efter år 2016, samtidigt som bargaining minskar i andel, se figur 4.3. 

Earning ökar år för år och täcker näst mest av strategierna i de privata bolagens års- och 

hållbarhetsredovisningar. Capturing har under alla undersökta år haft en relativt låg andel av 

totalt antal tecken och har varit den minst använda bland de fyra strategierna. 
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Figur 4.3. Andel av totalt antal tecken per strategi – Privata bolag 

Bland de statliga företagen växer earning-strategin till den strategin med överlägset högst andel 

av de kodade strategierna, se figur 4.4. Mellan 2015 och 2018 har strategins andel av totalt antal 

tecken i årsredovisningarna mer än fördubblats. Precis som för de privata bolagen sker en 

ökning över åren av construing-strategin som är näst mest använd bland de statliga bolagen. 

 

Figur 4.4. Andel av totalt antal tecken per strategi – Statliga bolag 
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4.7 Construing 

4.7.1 Presentation av insamlat material 

Tabell 4.1. Kondenserade meningsenheter för privata bolag - Construing 

Privata bolag 

Kondenserade meningsenheter Kod Legitimitets- 

strategi 

- Följer lokala lagar och regler kring marknadsföring samt 

krav på affiliates 
- Självexkludering från marknadsföringsutskick 
- Extern revisionsgranskning av kommunikation och 

marknadsföring 
- Spelansvar i marknadsföringen 
- Alternativa marknadsföringsstrategier för att minska 

spelberoende 

Ansvarsfull 

marknadsföring 

 

 

Construing 

- Kundernas uppgifter är endast tillgängliga för personer 

vars roll och arbetsuppgifter kräver det 
- PCI-kompatibla för säkra korttransaktioner 
- Databehandling på ett lagenligt sätt med toppmoderna 

säkerhetssystem 
- Säkerhetsteam  
- Avstängning av system som bolaget inte har full 

kontroll över  
- Externa tester gjorda av säkerhetsföretag 
- ISO 27001-certifiering 
- Högre informationssäkerhet och integritet genom 

GDPR  
- Interna utbildningar 
- Förberedelser för ny e-integritets förordning (PECR) 
- Utökad användning av AI-verktyg 

Sekretess 

- Utbildning i spelansvar för medarbetare 
- Spelansvarsverktyg:  

· Självhjälpsprogram 
· Självtester för sitt spelande 
· Spelpaus och självavstängning 
· Kunden kan se historik över sitt spelande 
· Insättnings-/användningsbegränsningar 

- Stödjer forskning för bättre förebyggande åtgärder samt 

en allmän ökad kunskap om spelproblematik 
- Proaktiva system som upptäcker problemspelande tidigt 
- Extern revision av spelansvarsverktyg 
- Företagen ser statistik över kunders spelande  
- Kontaktar kunder som uppvisar problemspelande 
- Anordnar årliga spelansvarskonferenser 

Spelansvar 
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- Arbete tillsammans med forskare och psykologer 
- Mål att inte ha några intäkter genom problemspelande år 

2023 
- Information om hur länge den aktuella spelsessionen har 

pågått 

- Verifiering med BankID 
- Kundkännedom 

Spelarregistrering 

- Skriver om licenser på övriga marknader 
- Ambition att öka intäkter från licensierade marknader 
- Blockering av förbjudna marknader samt marknader 

med otillbörlig lagstiftning 
- Dialog med myndigheter och lagstiftare för att skapa 

hållbara regleringar på den licensierade marknaden 
- Licensiering på den svenska marknaden 
- Efterlevnad av kvalitetskrav enligt MGA (Malta 

Gaming Authority) 

Licensiering 

- Externa granskningar för att säkerställa regelefterlevnad 

på marknader 
- Dialoger med myndigheter mot penningtvätt 
- Följer olika regleringskrav i de olika jurisdiktionerna 
- Hållbarhetsrapporteringen följer den svenska 

aktiebolagslagen 
- Släpper endast spel som är certifierade 
- Implementering av “Three lines of defence” 
- Internutbildning om motverkning av penningtvätt 
- Expertråd för att säkerställa efterlevnad av ändrade 

nationella och internationell skattelagstiftning  
- Rapportering enligt IFRS 

Övrig 

regelefterlevnad 

 

Tabell 4.2. Kondenserade meningsenheter för statliga bolag 

Statliga bolag 

Kondenserade meningsenheter Kod Legitimitets-

strategi 

- Följer riktlinjer från SPER (Spelbranschens Etiska 

Råd) samt European Lotteries och World Lottery 

Association 
- Märker alla spelkuponger, kvitton och lotter med 

telefonnumret till Stödlinjen 
- Valmöjligheter kring direktmarknadsföring för kund  
- Restriktiv marknadsföring av riskfyllda spel 
- Måttfull och icke påträngande marknadsföring 
- Står under Lotteriinspektionens (numera 

Spelinspektionen) tillsyn  

Ansvarsfull 

marknadsföring 

 

 

Construing 
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- Ingen VIP-behandling samt restriktiv marknadsföring 

av casinospel 
- Ingen direktmarknadsföring till kunder som uppvisar 

tecken på spelproblem 

- Interna utbildningar kring sekretess 
- Vid registrering informeras kund om hur kunduppgifter 

hanteras 
- Ledningssystem som bygger på ISO 27001 
- Anpassning till införandet av GDPR 
- Policy för hur personuppgifter får samlas in och 

användas 

Sekretess 

- Omtanken om kunden och att minimera de negativa 

effekterna av spelandet väger tyngre än vinstintresset 
- Forskningsbaserade spelansvarsåtgärder  
- Utbildning i spelansvar för anställda 
- Spelansvarssamtal på Casino Cosmopol 
- Spelansvarssystem som hjälper operatören att 

identifiera spel som medför ökad risk för spelberoende 
- Spelansvarsverktyg:  

· Självhjälpsprogram 
· Självtester för sitt spelande 
· Spelpaus och självavstängning 
· Spelhistorik 
· Insättnings-/användningsbegränsningar 
· Tidsgräns för inloggning 
· Förlustgräns 

- Spelkollsindex där kunderna kan utvärdera bolagets 

spelansvarsåtgärder  
- Kanalisering för att få över kunder till en tryggare miljö 
- Inga gratisspel, bonusar, autospel eller quickspins.  
- Insatsgränser på livespel 
- Löpande dialog med spelberoendeföreningar 
- Extern utvärdering av spelansvarsåtgärder 
- Verktyget GamGard prövar och klassificerar spelens 

risknivå 
- Finansiering Sveriges första medicinprofessur i 

spelberoende 
- Lansering av hemsida för information kring spelansvar 

- Spela Lagom 
- Uppföljningssamtal med kunder som vill spela igen 

efter avstängning 
- Anordnar utbildning om ansvarsfullt spelande för 

idrottare, tränare, ledare, spelombud och affärspartners 
- Kampanj för hur bolaget kan ta ett större spelansvar 

genom idéer från allmänheten 
- Proaktiva system som upptäcker problemspelande 

tidigt 
- Spelansvarsråd inom verksamheten 
- Tydliga meddelanden om vinster och förluster samt att 

kunden ser inloggningstid och saldo 
- Telefonsamtal till spelare med förhöjt riskbeteende 

Spelansvar 
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- Obligatorisk registrering 
- Verifiering med BankID 

Spelarregistrering 

- Anpassning av organisationen till en ny licensmarknad 
- Möten med Lotteriinspektionen (numera 

Spelinspektionen) som ansvarar för licensiering 
- Uppdelning av Svenska Spel i en konkurrensutsatt del 

samt två olika delar med ensamrätt 
- ATG beviljas år 2019 licens för vadhållning på sport- 

och hästspel samt kommersiellt online-spel i samband 

med licensmarknaden 
- Svenska Spel beviljas år 2019 licens för lotterier och 

spel på värdeautomater, kommersiellt onlinespel och 

vadhållning samt spel på casinon 

Licensiering 

- Compliance-funktion 
- Anpassning efter 2017 års penningtvättslag 
- Anpassning efter 2017 års lag om 

hållbarhetsrapportering 
- AML-ansvariga medarbetare 

Övrig 

regelefterlevnad 

 Ansvarsfull marknadsföring 

Ansvarsfull marknadsföring är i början av undersökningsperioden vagt beskrivet av de privata 

företagen, då de endast skriver att de följer lokala regler och lagar för marknadsföring i de 

länder bolagen är verksamma i. De beskriver att krav ställs på tredjepartsföretag som säljer 

annonser på hemsidor genom att de enligt kontrakten inte får synas på webbplatser som 

innehåller diskriminerande, olagligt eller på annat sätt olämpligt material. Under 2017 och 2018 

används mer konkreta verktyg för att göra marknadsföringen mer ansvarsfull. Kunderna kan 

välja själva att självexkludera sig själv från direkta marknadsföringsutskick helt. Som följd av 

den nya spellagen (2018:1138) kommer bolagen att fokusera mer på produkternas funktioner 

och att belysa vikten av ansvarsfullt spelande snarare än att marknadsföra med olika 

spelarbonusar. Bolagen låter externa revisorer granska deras marknadsföringsarbete. 

De statliga företagen skriver redan från början av undersökningsperioden att de följer riktlinjer 

från olika organisationer gällande marknadsföring. Samtliga spelkuponger, kvitton och lotter 

märks med ett telefonnummer till Stödlinjen, vilka erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning 

till både spelare och anhöriga på uppdrag av Socialdepartementet (Stödlinjen, u.å.). För de 

statliga bolagen framstår det som viktigt att de styr spelarna från den oreglerade till den 

reglerade delen av marknaden och behöver därför marknadsföra sig. Däremot är de samtidigt 

måna om att ha en restriktiv marknadsföring för riskfyllda spel för att behålla ansvarsfullheten 

kring marknadsföringen. Likt de privata bolagen kan kunderna välja vad för typ av 

marknadsföring de vill ha från bolagen, samt att de inte direktmarknadsför sig mot kunder som 
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uppvisar några tecken på att de skulle ha ett spelproblem i samband med att den nya spellagen 

(2018:1138) träder i kraft 2019. Till skillnad mot de privata bolagen erbjuds inte någon form 

av VIP-behandling eller prioritering av vissa kunder framför andra. Kunder som kan prioriteras 

hos privata bolag är exempelvis sådana som bidrar med stora intäkter till företagen genom ett 

problemspelande. Dessutom finns en större restriktion kring marknadsföringen av casinospel 

bland de statliga bolagen. Som en följd av lagändringen uttrycker de statliga bolagen att det är 

viktigt att inte utsätta kunder för påträngande marknadsföring och att den ska vara måttfull.  

Sekretess 

Beskrivning av området sekretess i årsredovisningarna för de privata bolagen kretsar främst 

runt regelefterlevnad, certifieringar och säkerhet för kunder. Årsredovisningarna från 2015 och 

2016 tar huvudsakligen upp PCI-certifieringar för säkra korttransaktioner och hur 

kunduppgifter hanteras på ett säkert sätt. Bolagen har olika säkerhetsteam som ständigt 

övervakar den digitala och fysiska säkerheten utöver säkerhetstester som görs varje år av 

externa säkerhetsföretag. År 2017 började arbetet för att säkerställa regelefterlevnad inför 

kommande dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 2018. Kundsäkerhet är under 2017 

och 2018 fortsättningsvis i fokus men efterlevnad av ny lagstiftning inom sekretess leder till ett 

ökat engagemang från bolagen. Utöver GDPR och utbildningar inom detta skriver bolagen även 

om ISO 27001-certifieringar som erhållits och kommande e-integritets förordning (PECR).  

Information om sekretess är mer knapphändig för de statliga bolagen och i de första undersökta 

åren skrivs det nästan enbart om utbildning inom kunduppgiftshantering. Likt de privata 

bolagen skrivs det mer de senare åren när GDPR och ISO 27001-certifieringar blir aktuella.  

Spelansvar 

Spelansvar är den del inom construing-strategin som under varje undersökningsår skrivits mest 

om och således tycks vara den som prioriteras högst, särskilt för de privata bolagen under år 

2017-2018. Totalt sett står spelansvar för mellan 40-50 % av det kodade materialet inom 

construing-strategin under de undersökta åren. Redan under år 2015 beskriver de privata 

företagen att spelansvar prioriteras och att det finns i deras företagskultur. Kunderna erbjuds 

verktyg som spelpaus, insättnings- och användningsgränser, självavstängning, självtest, 

spelhistorik och självhjälpsprogram. Forskning kring spelproblem stöds och bolagen deltar vid 

undersökningar och seminarier som handlar om spelansvar. Betsson är även initiativtagare och 

medlem i Branschföreningen för Onlinespel (BOS) som finns för att hjälpa lagstiftare kring 
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ämnet. De privata företagen använder sig redan från början av den undersökta tidsperioden sig 

av program som är framtagna för att tidigt upptäcka tecken på spelberoende hos sina kunder. 

All personal får också genomgå utbildning kring spelsäkerhet. För att kunna få en uppfattning 

om kundernas spelbeteenden samlas statistik och stora datamängder in, vilket förenklar 

förståelsen för vilka attribut som kännetecknar kunder som är i riskzonen för problemspelande. 

År 2017 inrättade Betsson en avdelning för ansvarsfullt spelande, där de samlat erfaren och 

kompetent personal för att motverka problemspelande, vilket Kindred hade redan sedan 

tidigare. Det som skiljer den andra halvan från den första halvan av undersökningsperioden är 

att företagen mer aktivt agerar för att motverka spelproblem och även hjälpa kunder som redan 

drabbats. Exempelvis kontaktas kunderna personligen och ges råd kring hur de kan göra för att 

minska sitt skadliga spelande. För att kunna arbeta på detta sätt ser de sina kunder på individnivå 

snarare än på gruppnivå, för att se de olika individuella spelmönstren. År 2018 skriver Kindred 

att de under året för tredje gången varit värd för Sustainable Gambling-konferensen vilken 

samlar experter från myndigheter, forskare, operatörer och terapeuter. Dessa diskuterar 

gemensamt vad som krävs för att företagen på bästa sätt ska kunna bidra till en hållbar 

spelindustri. Ett mål bolaget har satt upp för 2023 är att inga intäkter ska komma från skadligt 

spelande. För varje år förbättras verktygen kunderna kan använda mot skadligt spelande, samt 

att kunderna år 2018 får upp information på skärmen om hur länge den aktuella spelsessionen 

har pågått. Verktygen genomgår också externa revisioner för att de ska vara så pålitliga som 

möjligt.  

Ett stort fokus på spelansvar i årsredovisningarna syns även för de statliga bolagen, men till 

övervägande del från Svenska Spel. Bolaget profilerar sig ständigt som pionjär inom spelansvar 

där kundens välmående alltid prioriteras över vinstintresset. Det skrivs redan år 2015 om 

diverse olika konkreta spelansvarsåtgärder som bland annat självavstängning, spelhistorik samt 

insats- och tidsgränser. Värt att notera är att ATG och Svenska Spel skiljer sig kraftigt vad 

gäller information i årsredovisningen om spelansvar i början av den undersökta tidsperioden 

men under 2017 och framförallt 2018 har ATG utökat kommunikationen kring spelansvar 

avsevärt. Kommunikation genom årsredovisningen har generellt sett stora ökningar för ATG, 

jämförelsevis är 2015 års rapport totalt 42 sidor kontra 2018 års rapport på 122 sidor. Utöver 

spelansvarsåtgärder skrivs mycket om diverse utbildningar som sker inom spelansvar, främst 

interna utbildningar men i de senare årsredovisningarna även om externa utbildningar för 

idrottare, ledare, spelombud och affärspartners. Svenska Spel lanserade under 2016 sitt 

spelkollsindex där effekterna av spelansvarsåtgärder kan mätas via kontakt med kunder. 
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Generell kontakt med problemkunder har även intensifierats under åren från kundkontakt på 

Casino Cosmopol till att Svenska Spel 2018 startade ett projekt för att proaktivt kontakta kunder 

som visar tendenser på ett riskfyllt spelbeteende. Som medlem i SPER (Spelbranschens 

riksorganisation) används verktyget GamGard vars syfte är att klassificera produkter utifrån 

risk. Både ATG och Svenska Spel skriver att de aktivt väljer bort spel som enligt GamGard är 

extra riskfyllda. Under 2018 har nya spelansvarsverktyg tagits fram som främst handlar om de 

då kommande nya affärsområdena med onlinecasino. Svenska Spel skriver exempelvis att de 

inte kommer att erbjuda bonusar, auto-spel eller gratis spins i syfte att minska risken för 

problemspelande. Svenska Spel skriver genomgående i årsredovisningarna om kanalisering 

vilket innebär att de försöker erövra kunder i syfte att förflytta spelandet till en säkrare miljö. 

Detta är en del av Svenska Spels uppdrag genom staten. År 2018 skriver Svenska Spel om deras 

egenutvecklade verktyg Playscan som mäter risker i kunders beteenden och varnar om riskfyllt 

spelande. Playscan används numera även av det norska statliga bolaget Norsk Tipping genom 

ett avtal med Svenska Spel, vilket bolaget gladeligen kommunicerar i årsredovisningen.  

Spelarregistrering 

Vad gäller spelarregistrering, där obligatorisk sådan införs med den nya spellagen (2018:1138), 

nämns ingenting angående detta under 2015 från de privata bolagen. Under 2016 nämns att det 

nyinförda BankID används för att autentisera sina spelare. Kindred var den första 

onlinespeloperatören att införa funktionen. De beskriver att det är en viktig del i utvecklingen 

av kundkännedom. Utöver detta beskriver de privata bolagen ingenting kring spelarregistrering 

under något av de undersökta åren.  

I årsredovisningen från 2015 skriver Svenska Spel att de under 2014 införde obligatorisk 

registrering för kunder som en del av idén att ansvar ska gå före vinst, och att de genom denna 

åtgärd planenligt tappade cirka 800 miljoner kronor i intäkter. ATG införde obligatorisk 

registrering under november 2018 som ett led i anpassningen till den nya lagstiftningen. Den 

obligatoriska registreringen ska erbjuda kunderna bra verktyg för att hålla koll på sitt spelande. 

Precis som för de privata bolagen införs 2016 BankID som inloggningsalternativ för kunderna.  

Licensiering 

Under kategorin licensiering återfinns bland de privata bolagens årsredovisningar för år 2015-

2017 främst text där företagen presenterar vilka nuvarande licenser som innehas på andra 

marknader och vilka marknader som bolagen planerar att få detta på i framtiden. I den senaste 



50 
 

årsredovisningen presenterar båda bolagen att de har fått licens för den svenska marknaden för 

år 2019 och ett antal år framåt, och generellt skrivs betydligt mer om licensiering under detta 

år jämfört med de tidigare bland de privata företagen. Kindred beskriver i årsredovisningen 

2018 att de inte verkar utan licens på marknader som det krävs på. Bolaget skriver att det 

blockerar förbjudna marknader samt marknader med otillbörlig lagstiftning, i och med att dessa 

ofta saknar eller har begränsat konsumentskydd. Förutom detta nämns också att risken för 

korruption är högre på dessa marknader. De privata företagen nämner ofta under åren att de för 

dialog med myndigheter och lagstiftare för att hjälpa till med att få en så bra reglering som 

möjligt på spelmarknaden. Kvalitetskrav enligt MGA (Malta Gaming Authority) behöver 

uppfyllas för att bolagen ska få erhålla och behålla licenser, vilket de skriver att de har rutiner 

och processer för i bolagen. 

Bland de statliga företagen skrivs att de anpassar sig inför den marknadsförändring som 

kommer att ske i och med licenskravet. Detta sker bland annat genom förberedelser och möten 

med Lotteriinspektionen, som numera heter Spelinspektionen och är de som avgör vilka som 

ska beviljas licens och inte. Utöver detta förekommer väldigt lite information förutom om hur 

Svenska Spel kommer att delas upp i olika delar till följd av den nya spellagen (2018:1138). 

Bolaget verkar dels på en konkurrensutsatt del av marknaden och två andra delar av bolaget 

verkar med exklusiva rättigheter.  

Övrig regelefterlevnad 

Den sista koden under strategin construing rör övrig regelefterlevnad där de privata företagen 

skriver att de följer de olika regleringarna som finns för varje jurisdiktion de verkar inom. För 

att anpassa sig efter penningtvättslagen som började gälla år 2017 förs dialoger med 

myndigheter i syfte att motverka penningtvätt, samt att de anställda internutbildas inom ämnet. 

Redovisningsstandarden IFRS efterföljs, likaså regleringen kring hållbarhetsrapportering i den 

svenska aktiebolagslagen. För att minimera risker i organisationen används ett riskverktyg som 

kallas för “three lines of defence”. Under 2017 skriver Kindred att de endast släpper spel som 

har den certifiering som krävs. För att säkerställa att regleringarna verkligen efterföljs anlitas 

externa personer som granskar deras arbete, samt att Kindred år 2018 inhämtar expertråd för att 

inte undgå några förändringar som sker i lagstiftningen. 

De statliga bolagen skriver mestadels att processer och rutiner finns för att säkerställa att 

regelverket hålls, och att compliance-funktionen ser till så att det som är aktuellt för tillfället 

fokuseras på. Exempel på fokusområden har varit införandet av penningtvättslagen, lag om 
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hållbarhetsrapportering samt den nya spellagen. För att efterfölja penningtvättslagen på bästa 

sätt har från 2017 AML (Anti Money Laundering)-ansvariga drivit detta arbete. 

4.7.2 Analys av insamlat material  

Kategorin construing kopplas till legitimitetsskapandet gentemot kritiska intressenter i syfte att 

uppnå passiv legitimitet (Reast et al., 2012). I denna studie har fokus legat på myndigheter som 

intressent inom kategorin construing. Kodningen till denna legitimitetsstrategi har ökat genom 

de fyra åren, framförallt för de privata bolagen. Det kan delvis förklaras av det nya 

licenssystemet som började gälla i samband med den nya spellagen (2018:1138). 

Licenssystemet gör att bolagen behöver visa att de uppfyller de regler och krav som ställs för 

att få verka på den svenska marknaden. Trots att lagändringen gäller från och med januari 2019 

kan en markant ökning redan ses från år 2016-2017 för koderna inom construing. Detta kan 

bero på att statens offentliga utredning (SOU) för den nya spellagen (2018:1138) kom år 

2017.  Som kan ses i figur 4.1 infördes år 2017 ett lagkrav på hållbarhetsrapportering för större 

bolag, vilket också kan vara en del av förklaringen till varför användandet av denna 

legitimitetsstrategi ökade under de två sista åren. I samband med den nya spellagen (2018:1138) 

förändrades även marknaden för de statliga bolagen, eftersom de nu konkurrerar på lika villkor 

med de privata bolagen på vissa delar av marknaden. Exempelvis har ATG förlorat ensamrätten 

för spel på hästar, men samtidigt kan de nu erbjuda sina kunder spel på sport och casino (ATG, 

u.å. a). På samma sätt har nu också Svenska Spel licens på onlinecasino, men har fortsatt 

ensamrätt på lotterier och fysiska casinon. Likt de privata bolagen behöver de statliga bolagen 

även arbeta för att bygga och upprätthålla legitimitet gentemot statliga myndigheter som utger 

spellicenserna, vilket är Spelinspektionen. Jämfört med övriga spelbolag har Svenska Spel 

länge legat i framkant vad gäller exempelvis spelansvar och ansvarsfull marknadsföring. Som 

en följd av nya krav i lagändringen och att både Svenska Spel och ATG nu behöver visa att de 

även fortsättningsvis bör ha rätt att erbjuda spel på onlinecasino syns även en ökning i 

användningen av construing-strategin hos de statliga bolagen, om än inte lika stor som för de 

privata bolagen. 

För att se till de enskilda koderna under strategin syntes till att börja med arbetet med den 

ansvarsfulla marknadsföringen knappt under 2015 och 2016 bland de privata bolagen. Under 

2014 ökade spelreklamen totalt med 75 %, och tv-reklamen för spel med 90 %, vilket visas i 

figur 4.1 (Ivarsson, 2015). Ökningen av spelreklam har sedan fortsatt men takten har avtagit, 

mellan 2017 och 2018 var ökningen 35 % (Spelinspektionen, 2019a). Eftersom regleringen har 
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varit svag inom området är det inte förvånande att ökningen av spelreklamen såg ut som den 

gjorde innan SOU:n för den nya spellagen (2018:1138) offentliggjordes år 2017. 

Marknadsföringen påverkas av det stora antalet onlinespelbolag som finns på den svenska 

marknaden. Som en följd behöver spelbolagen synas bland den mängd av alternativ som finns 

online för att ta marknadsandelar. I linje med att bolagen genom SOU:n fick ta del av vad staten 

förväntar sig av dem gällande ansvarsfull marknadsföring har därefter också konkreta verktyg 

tagits fram för spelare att till exempel blockera sig själv från reklamutskick. Dessutom har 

ökningstakten av den totala spelreklamen avtagit (Spelinspektionen, 2019a).  

Inom koden sekretess ses en ökning de senaste åren främst på grund av den nya 

dataskyddsförordningen GDPR. Totalt sett har de privata bolagen ett mycket större fokus kring 

sekretess i årsredovisningarna än vad de statliga bolagen har. En förklaring till detta kan vara 

att de privata bolagen enbart bedriver onlineverksamhet vilket ställer högre krav på säkerheten 

för kunderna kopplat till bland annat personuppgiftshantering och betalningslösningar. Bolagen 

behöver således uppvisa sig som en legitim aktör både för deras kunder men även gällande de 

lagar och förordningar som diverse myndigheter kontrollerar. Som tidigare nämnts införde 

Svenska Spel obligatorisk spelarregistrering för sina kunder år 2014, som medförde uteblivna 

intäkter på ca 800 miljoner kronor. Detta visar på att de lutar mot det som av Deegan och 

Unerman (2011) kallas för den normativa grenen av intressentteorin i och med att de uppoffrar 

finansiell avkastning för ägarna för att gynna andra intressenter. Detta är grundtanken med den 

normativa grenen av intressentteorin, att alla intressenter ska prioriteras lika högt. Inom koderna 

licensiering och övrig regelefterlevnad skriver de fyra olika bolagen på samma sätt, och 

informationen är i stort sett oförändrad genom åren. Leung (2019) fann i sin studie att bolag i 

en kontroversiell bransch granskas hårdare, samt att högre krav ställs på dem. Spelbolagen 

väljer därför att frivilligt granskas av externa aktörer i syfte att uppfylla de krav som ställs vid 

en eventuell ofrivillig granskning. Det kan också göras för att försäkra sig att bolagen inte 

hamnar i någon ekonomisk brottslighet som penningtvätt kopplad till terroristorganisationer, 

precis som Mills (2000) menar.  

Prioritering av spelansvar har synts genom hela perioden, både för privata och statliga bolag. 

Den ökning som skett beror troligtvis på att spellagen (2018:1138) i stora drag kretsar kring 

ansvarsfullt spelande. Det som skiljer de privata och statliga bolagen är att de statliga aktivt 

väljer bort att erbjuda kunderna till exempel bonusar, auto-spel och gratis spins för att motverka 

skadligt spelande. De privata bolagen väljer att fortsätta med denna typ av erbjudanden, trots 

att de trycker på att spelansvar är en viktig del av deras identitet. Detta är ett exempel på att de 
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privata bolagen mer lutar åt det som Deegan och Unerman (2012) kallar för den positiva grenen 

av intressentteorin, då de inte vill uppoffra finansiell avkastning på samma sätt som de statliga 

bolagen väljer att göra. Det som kan förklara att Svenska Spel i början av den undersökta 

perioden står för den absolut största delen av spelansvarsinformation bland de statliga bolagen 

är att de är till hundra procent ägda av staten. Med detta kommer anvisningar från staten om 

hur Svenska Spel ska bedrivas, som till exempel att bolaget ska vara ledande avseende 

spelansvar vilket skrivs i förvaltningsberättelsen. ATG är endast styrt av staten genom 

styrelsens sammansättning och staten innehar därför inget ägarintresse i bolaget. 

En förklaring till att construing-strategin ökar mer för de privata bolagen kan vara just att 

branschen har fått ett ännu sämre anseende på grund av den kritik som på senare år uppstått i 

samhället. Reast et al. (2012) menar att construing-strategin främst kopplas till moralisk 

legitimitet och det dåliga anseendet har gjort att den moraliska legitimiteten har behövt 

prioriteras mer bland de privata bolagen än för de statliga. Eftersom Svenska Spel länge haft en 

stark position som ett ansvarsfullt spelbolag samt att både Svenska Spel och ATG är statligt 

styrda kan det tänkas att de har en starkare moralisk legitimitet än de privata bolagen. Suchman 

(1995) menar att moralisk legitimitet ofta kopplas till socialt ansvarstagande, vilket Svenska 

Spel under en längre tid har påvisat genom sin marknadsföring som det ansvarsfulla 

spelbolaget. Utöver detta har även de privata bolagen ett rykte om att de fokuserar mer på egna 

vinster än på ansvarsfullt spelande, vilket kan tänkas vara en anledning till att de har behövt 

öka sin legitimitet gentemot myndigheter för att få licens för att verka på den svenska 

spelmarknaden. Precis som Reast et al. (2012) såg i sin studie på den brittiska spel- och 

casinobranschen behöver bolag i en kontroversiell bransch särskilja sig från sina konkurrenter 

på grund av de etiska och moraliska felaktigheter som branschen förknippas med. Syftet är att 

frånkoppla bolaget från de tvivelaktigheter som branschen rymmer och det blir därför extra 

viktigt att visa sig legitima ur ett moraliskt perspektiv för att särskilja sig.  

Spellagstiftningen och den generella diskussionen i samhället har drivit en politisk diskussion 

kring spelbranschen vilket har medfört att spelbolagen har blivit mer transparenta och skrivit 

mer om de problemområden som branschen förknippas med. Detta stämmer överens med det 

som Loh et al. (2014) kom fram till i sin studie på den australienska spelmarknaden. En 

koppling kan även göras till construing-strategin då en nedre gräns av legitimitet ämnar att 

uppnås vilket förklaras av Reast et al. (2012). Detta innebär att bolagen kommer att arbeta i 

legitimitetssyfte upp till en viss avkrävd nivå av intressenterna för att uppnå en passiv 

legitimitet. Med den nya spellagen (2018:1138) har denna nedre gräns höjts, vilket i sin tur 
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innebär ett ökat engagemang och ökad kommunikation kring ämnen som tidigare inte har 

prioriterats i bolagens årsredovisningar. De riktlinjer som Svenska Spel har haft från staten 

långt innan lagen trädde i kraft har gjort att bolaget har legat över denna nedre gräns, vilket har 

inneburit att de inte har behövt göra en lika stor omställning som de andra spelbolagen.  

4.8 Earning 

4.8.1 Presentation av insamlat material 

Tabell 4.3. Kondenserade meningsenheter för privata bolag - Earning 

 

Privata bolag 

Kondenserade meningsenheter Kod Legitimitets-

strategi 

- Avstår från diskriminerande marknader 

- Rapportering enligt GRI Standards 

- CSR-riktlinjer 

- Separat och utökad hållbarhetsrapport 

- Hållbarhetsmål enligt 2030-agendan 

Ansvarsfullt företagande  

 

 

 

Earning 

- Utbildning kring antikorruption 

- Övervakar transaktioner för att motverka 

penningtvätt och bedrägerier 

- System som upptäcker uppgjorda matcher  

- Delar med sig av information om bekämpning av 

penningtvätt, riggade matcher och bedrägerier till 

relevanta myndigheter 

- Delar med sig av information till lagstiftare, 

specialister inom cybersäkerhet, 

brottsbekämpande organ och idrottsförbund för att 

motverka ekonomisk brottslighet 

- Deltog 2018 i brittiska Sports Betting Integrity 

Forum (SBIF) 

Ekonomiskt engagemang 

- Virtuella möten 

- Virtuella servrar, minskar fysiska 

- Investeringar i effektiv teknik  

- Använder en tredje part för att beräkna 

koldioxidutsläpp  

- Sponsrar projekt för förnybar energi  

- Kompensation för koldioxidutsläpp  

- Rutiner för återvinning och avfallshantering  

- Mål att 100 % av köpt energi ska komma från 

förnybara källor innan år 2023 

Miljöengagemang 
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- Whistleblowing-system 

- Uppförandekod inom organisationen 

- Uppförandekod för leverantörer 

- Utbildning av anställda i uppförandekoden 

- Policies för bland annat mångfald, diskriminering, 

AML samt rättvis och lika behandling 

Policies och Code of 

Conduct 

- Bidragsgivare till välgörenhetsorganisationen 

Malta Community Chest Fund 

- Mångfaldsriktlinjer 

- Certifiering enligt “Equality Mark”  

- Stödjer University of Malta i form av 

praktikprogram 

- Tre betalda välgörenhetsdagar per år för anställda 

- Inträdesavgifter för Responsible Gaming 

Conference donerades till välgörenhet 

- Huvudsponsor för Allsvenskan och Superettan 

- Hållbarhetsinitiativ genom All-in Diversity 

Project 

- Sponsor av Women in tech-konferensen i 

Stockholm 

Socialt engagemang 

- Presentation av utmärkelser som bolagen fått 

under året 

- Presentation av de olika befintliga varumärkena 

inom koncernen  

- AAA-rating 

- Förvärv av företag och lansering av nya 

varumärken  

- “En av världens ledande onlinespeloperatörer”  

Varumärkesförstärkning 

 

Tabell 4.4. Kondenserade meningsenheter för statliga bolag - Earning 

 

Statliga bolag 

Kondenserade meningsenheter Kod Legitimitets-

strategi 

- Rapportering enligt GRI Standards 

- Anslöt sig till FN:s Global Compact 

- Hållbarhetsavdelningen inrättar ett etikråd och 

miljöråd 

Ansvarsfullt företagande  

 

 

 

Earning 

- Finansiering av rapport om matchfixning från 

Brå 

- Dialoger med idrottsförbund och rättsvårdande 

myndigheter för att motverka matchfixning 

- Anställning av AML-personal 

- Operativ tävlingsansvarig 

- Erbjuder inte spel i lägre divisioner som kan 

vara enklare att manipulera 

- Finansiering av tjänst hos Riksidrottsförbundet 

för att nå ut med information om matchfixning 

- Intern utbildning för att motverka penningtvätt 

Ekonomiskt engagemang 
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- System som upptäcker misstänksamma 

transaktionsmönster 

- Anordnar utbildning för idrottsförbunden kring 

matchfixning 

- Penningtvättslagen 2017 

- Allt spel stoppas vid avvikande spelmönster 

- Effektivare användning av spelkuponger och 

tunnare material  

- Skräddarsy reklammaterial 

- Återvinning av metalldelar från datorer 

- Mer digitala spel hos ombud  

- Förnyelsebar el och LED-belysning på kontor 

- Bidrar till flygbranschens övergång till 

fossilfritt bränsle  

Miljöengagemang 

- Whistleblowing-system 

- Uppförandekod inom organisationen 

- Uppförandekod för leverantörer 

- Medarbetare ska certifieras i uppförandekoden 

- Avtal med ombud om legitimationskontroll 

samt genomförande av provköp 

- Sponsringsriktlinjer integreras i alla 

sponsringsavtal 

- Leverantörsuppföljning för att säkerställa att 

leverantörer följer avtal om uppförandekod och 

policies 

- Spelpolicy för medarbetare 

Policies och Code of 

Conduct 

- “Svenska Spel - Sveriges största idrottssponsor” 

- Riktlinjer för mänskliga rättigheter regleras i 

sponsringsavtal 

- Utbildning inom mänskliga rättigheter för 

sponsringsmottagare 

- Pengar till idrotten genom initiativet Gräsroten 

- Forskningsråd och ekonomiskt stöd till 

forskning inom spelberoende 

- Mål för könsfördelning och anställda med 

utländsk bakgrund 

- Elitidrottsstipendium delas årligen ut till 

elitidrottare som studerar 

- Lansering av initiativet Prispallen 

- Lansering av “Drömfonden” som innefattar alla 

ATG:s engagemang inom välgörenhet och 

sponsring 

- Djuromsorgsprogram genom initiativet 

Travarhälsan 

- Huvudsponsor för Svenska E-sportföreningen 

- Utbildning för att underlätta för kvinnor i 

organisationen att gå vidare till chefspositioner 

Socialt engagemang 

- Mäter image genom kundnöjdhet  

- Presentation av utmärkelser 

- Branschbäst bland hållbara varumärken på 

marknaden  

Varumärkesförstärkning 
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Ansvarsfullt företagande 

Ansvarsfullt företagande, som är en av de använda koderna under strategin earning, syns främst 

i empirin genom hållbarhetsmål, rapportering enligt GRI Standards och användandet av 

hållbarhetsriktlinjer som FN:s Global Compact. De båda privata bolagen påbörjade 2015 ett 

arbete för att utveckla hållbarhetsarbetet samt rapporteringen med målet att rapportera enligt 

GRI standards. Kindred var 2017 först av de två bolagen med att rapportera enligt GRI och 

Betsson påbörjade detta året efter. Bolagen påpekar också på att de ställer höga krav på sig 

själva och omvärlden, som visar sig i att de väljer att avstå från vissa marknader som är 

diskriminerande eller saknar ett väl fungerande konsumentskydd.  

De statliga bolagen driver även dem kommunikationen om GRI och Svenska Spel är åter mest 

framträdande genom att redan 2006 påbörja rapportering enligt GRI medan ATG började 

rapportera enligt GRI först 2016. Bolagen har också anslutit sig till FN:s Global Compact och 

inkorporerat de 10 principer kring ansvarstagande som initiativet innefattar. Svenska Spel 

anslöt sig 2016 och ATG 2017. Bolagen skriver även en del på senare år om deras bidrag till 

Agenda 30 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Svenska Spel har även inrättat ett 

spelansvarsråd, etikråd och miljöråd under hållbarhetsavdelningen där syftet är att stödja 

implementeringen av hållbarhetsmål i verksamhetens olika delar. 

Ekonomiskt engagemang 

Det ekonomiska engagemanget består mest kring hur bolagen arbetar för att motverka 

korruption, matchfixning, penningtvätt och bedrägerier. Under år 2015 kodades inget till denna 

kategori för de privata bolagen. Under de efterföljande åren ökade kommunikationen kring 

detta. För att bidra till detta arbete utför de privata bolagen interna utbildningar i syfte att 

medarbetarna ska informeras om företagens ståndpunkter vad gäller antikorruption vilket 

började rapporteras om år 2016. Risken för penningtvätt och bedrägerier minskas genom att 

övervakning sker av alla transaktioner som görs, både tekniskt och manuellt. Vidare arbetar de 

privata bolagen med system som används för att tidigt upptäcka uppgjorda matcher, genom 

exempelvis misstänksamma spelmönster. Spelbolagen delar med sig av information vid fall av 

riggade matcher, bedrägerier och penningtvätt till lagstiftare och sportfederationer för att 

eliminera brottsliga aktiviteter. I mars 2018 deltog Kindred-koncernen i Sports Betting Integrity 

Forum, där flera av inblandade intressenter sammanförs för att diskutera lösningar på riggade 

matcher. Representanter från exempelvis idrottsförbund, bettingoperatörer, spelmyndigheter 

och brottsbekämpande myndigheter närvarade i detta forum.  



58 
 

De statliga bolagen arbetar till viss del likt de privata bolagen, genom att de har system som 

upptäcker misstänksamma transaktionsmönster bland sina kunder, har interna utbildningar 

kring matchfixning och dylikt. Även dem för dialoger med idrottsförbund och berörda 

myndigheter kring detta. År 2015 finansierade Svenska Spel en rapport om matchfixning som 

gjordes av Brottsförebyggande rådet (Brå) i syfte att stärka kunskapen kring ämnet samt lära 

sig kring åtgärder som kan vidtas för att stävja problemet. Bolaget skriver samma år att de 

undviker att erbjuda vadhållningsspel på matcher där det kan vara lättare att manipulera 

resultatet, som i lägre divisioner. År 2016 valde ATG att inrätta en ny funktion i organisationen 

vilken kallas för operativt tävlingsansvarig, där denne har som uppgift att övervaka alla 

tävlingar i syfte att öka spelsäkerheten på Sveriges travbanor. Samma år har Svenska Spel 

tillsammans med Riksidrottsförbundet infört en funktion dit man kan höra av sig om misstankar 

kring till exempel uppgjorda matcher finns. Utöver detta anordnade bolaget nästkommande år 

en utbildning för de idrottsföreningar som sponsras av Svenska Spel där idrottare, tränare och 

ledare fick lära sig om motverkande av matchfixning, då de är direkt påverkade av detta. 

Informationsträffar likt denna har även förekommit flera gånger efteråt. Sedan augusti 2017 

rapporteras att de numera har penningtvättslagen att ta hänsyn till.  

Miljöengagemang 

De undersökta bolagens verksamheter bedrivs online vilket leder till att deras miljömässiga 

påverkan begränsad.  I början av undersökningsperioden fokuserar de privata bolagen 

mestadels på att effektivisera sin elkonsumtion, både vad gäller datorutrustning och med hjälp 

av virtuella servrar istället för fysiska. Bolagen försöker att minska sina flygresor genom att 

använda sig av virtuella möten, som exempelvis video- och onlinekonferenser. År 2015 har 

Kindred satt som mål att senast 2017 fullständigt kompensera koldioxidutsläppen från sina 

flygresor. Detta rapporterade de att de uppfyllt under år 2018. Även Betsson rapporterar att de 

kompenserar för sina koldioxidutsläpp från och med år 2017. Liknande mål har även satts upp 

för år 2023. All den köpta energin ska komma från förnyelsebara källor senast detta år. Efter 

att ha genomfört en hållbarhetsrevision år 2017 har bolaget valt att införa rutiner för återvinning 

av bland annat glasflaskor och återvinning, för att på så sätt minska sin miljöpåverkan.  

De statliga bolagens miljöengagemang representeras till största del av ATG. Eftersom de 

statliga bolagen även har spelombud i fysiska butiker används en hel del spelkuponger och 

reklammaterial i form av papper. År 2015 rapporterar de om att de effektiviserar sin användning 

av detta material genom att köpa in tunnare papper samt att material för reklam skräddarsys för 
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att det inte ska överproduceras och därefter slängas papper i onödan. År 2018 rapporterar ATG 

att allt pappersmaterial de använder är till 100 % FSC- och/eller Svanen-märkt. Utöver 

begränsandet av materialförbrukning bidrar bolaget till en hållbar miljö genom att deras 

miljömärkta datorers metalldelar och övrigt material återvinns när de anses som uttjänta. Precis 

som de privata bolagen effektiviserar de statliga bolagen sin elkonsumtion genom att bruka 

förnyelsebar el och LED-belysning på kontoren. Någonting som Svenska Spel är ensamma om 

är att deras medarbetare genom ett pristillägg på deras resor med flygbolaget BRA är med och 

bidrar till flygbranschens mål att halvera utsläppen av fossilt bränsle genom att öka andelen 

biobränsle på flygresor. Genom pristillägget står de för en del av denna övergångskostnad vilket 

skrivs om år 2017 och 2018.  

Policies och Code of Conduct 

Inom policies och code of conduct, eller i annan benämning uppförandekod, är ett 

återkommande ämne rutiner och implementering av whistleblowing-system. De privata 

bolagen skriver om detta samtliga år och förklarar vikten av att medarbetare känner sig trygga 

med att anmäla oegentligheter. Systemen ska säkerställa anonymitet för anmälaren genom alla 

steg. Vidare skrivs det om de generella uppförandekoderna som finns i bolagen samt olika 

policies på mer specifika områden som exempelvis mångfald, diskriminering, AML samt rättvis 

och lika behandling. Utbildning i uppförandekoden sker regelbundet för alla anställda och en 

uppförandekod för leverantörer ska säkerställa att etiska standarder följs. 

De statliga bolagen skriver likt de privata mycket om whistleblowing-system och 

uppförandekoder. Det skrivs dock mer om uppförandekoden för leverantörer än vad det görs 

för de privata bolagen. I samband med detta beskrivs även hur leverantörsuppföljningar görs 

för att säkerställa att uppförandekoderna följs. Svenska Spel tog 2016 fram ett system för 

leverantörsuppföljning där avtalen ska säkerställas genom en självdeklaration från leverantörer 

som kan användas vid möjliga avsteg från uppförandekoden. De statliga bolagen skriver i likhet 

med uppförandekoden för leverantörer även om sponsringsriktlinjer för sponsringsmottagare 

som främst innehåller etiska bestämmelser om mänskliga rättigheter. Bolagen utför även 

ålderskontroller hos sina ombud vilket kan leda till avstängning och till sist uppsägning av avtal 

om flertalet kontroller misslyckas. År 2018 har dessa kontroller ändrat namn till ID-kontroller 

i linje med lagstiftningen om spelarregistrering i den nya spellagen (2018:1138). ATG inrättade 

2018 en spelpolicy för bolagets anställda i syfte att förebygga risker för osunt spelande. Policyn 

reglerar exempelvis att spelande inte får ske på arbetstid. Grundutbildningar inom spelansvar 
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ska ske senast 6 månader efter anställning och begränsningar inrättas för vissa funktioner av 

organisationen att delta i spel arrangerade av ATG. 

Socialt engagemang 

Ett återkommande område för samtliga bolag inom koden socialt engagemang är mångfald. 

Både de privata och statliga bolagen beskriver riktlinjer för mångfald och hur det inom bolagen 

driver innovationer och framgångar. Betsson beskriver exempelvis att vid två likställda 

kandidater i rekryteringsprocessen ska den kandidat som är underrepresenterad vad gäller 

mångfaldparametrar väljas enligt bolagets riktlinjer. Betsson står som bidragsgivare till Malta 

Community Chest Fund som enligt bolaget är deras enskilt största sociala projekt. Fonden är 

en välgörenhetsorganisation som arbetar med projekt inriktade på socialt utsatta grupper. Både 

Betsson och Kindred skriver även kortare om många andra lokala engagemang och 

välgörenhetsdonationer. Hos Kindred har också alla anställda möjlighet att ta tre dagars betald 

ledighet per år för välgörenhetsarbete. Kindred har sedan 2016 anordnat Sustainable Gambling 

Conference som hålls årligen i Stockholm, och 2017 donerades alla inträdesavgifter för 

konferensen till det maltesiska behandlingscentret Foundation for Social Welfare Service.  

De statliga bolagen skriver som nämnt ovan även mycket om mångfaldsarbetet i organisationen. 

Utvecklingen av andra sociala engagemang driver Svenska Spel återigen framåt och har många 

olika projekt inom olika delar för social hållbarhet. Ett av de största projekten är Gräsroten där 

50 miljoner kronor årligen delas ut till ungdomsidrotten. Speciellt för detta projekt är att spelare 

kan stötta en självvald organisation eftersom fördelningen av pengarna baseras på ett 

poängsystem där spelare erhåller poäng vid spel anordnade av Svenska Spel. Spelaren väljer 

sedan själv vilken organisation som får de insamlade poängen. Svenska Spel inrättade 2010 ett 

forskningsråd där pengar avsätts för forskning inom spelansvar och spelberoende. Mellan 

perioden 2011-2017 har sammanlagt 35 miljoner kronor beviljats till detta. Utöver 

forskningsrådet finansierar Svenska Spel sedan 2014 även en forskningstjänst i 

beroendemedicin vid Lunds universitet inriktat på spelberoende där Svenska Spel årligen bidrar 

med 2,5 miljoner kronor. ATG skriver väldigt lite om sociala engagemang jämfört med Svenska 

Spel men har från och med 2017 utökat kommunikationen. År 2017 skriver ATG att de 

sammanlagt under året bidragit med närmare 75 miljoner kronor till olika samhällsengagemang. 

Samma år lanserades även ATG:s Drömfond som ska innefatta alla olika engagemang inom 

välgörenhet och sponsring. År 2017 och 2018 börjar ATG kommunicera mer om 

djuromsorgsprogram och de olika initiativen inom hästsporten. Initiativet Travarhälsan 
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innefattar olika kontroller och aktiviteter som ska göras i syfte att öka medvetenheten om hästar 

och när de är i skick för att tävla och träna. Svenska Spel fortsätter under 2017 och 2018 i linje 

med tidigare år att presentera nya sociala initiativ inom bolaget som exempelvis 

elitidrottsstipendium, nya sponsringsavtal och lansering av initiativet Prispallen. Prispallen är 

ett initiativ som ska stödja bredd- och elitidrott i Sverige. Varje internationell pallplacering av 

en svensk idrottare belönas med 10 000 kronor till det förbund som idrottaren eller laget 

representerar. 

Varumärkesförstärkning 

Presentation av information i syfte att stärka sitt varumärke är i huvudsak något som Kindred 

gör bland de privata bolagen. Detta sker bland annat genom att olika utmärkelser som de fått 

under respektive år presenteras, som till exempel “Online Sportsbook Operator of the Year” 

och ”In-Play Sports Operator of the Year” som de år 2015 fick vid en spelgala i London. Ett 

flertal liknande utmärkelser kan hittas i rapporterna under de undersökta åren. Kindreds 

compliance-funktion var år 2017 nominerad i 9 av 11 kategorier vid “Gambling Compliance 

Awards”, som de i 3 av dessa vann. Dessa kategorier var “Best in-house Legal team”, 

“Outstanding individual contribution to Responsible Gambling” och “Most significant 

contribution to Responsible Gambling research”. Förutom detta beskrivs de olika varumärkenas 

styrkor som ingår i Kindred-koncernen, som exempelvis Maria Casino, iGame och Bingo.com, 

och att koncernen genom de olika varumärkena som erbjuds kan nå ut till en bredare kundbas. 

År 2016-2018 rapporterar bolaget att de av MSCI tilldelats betyget “AAA” för sitt arbete ur ett 

ESG-perspektiv (Economic, Social och Governance), vilket visar på att de bedriver en säker 

och rättvis verksamhet trots att branschen som helhet är ifrågasatt. År 2018 skriver Kindred att 

de är det bolag i spelbranschen som har fått det allra högsta betyget. 

De utmärkelser som de statliga bolagen vunnit presenterar de under år 2017, då ATG vann pris 

för sitt arbete med “Employer branding” inom två kategorier vid Universum Awards. Svenska 

Spel belönades detta år för sin bok “Sportsvenska för invandrare” inom kategorin Multicultural 

Marketing i The Sabre Awards, som de benämner som världens största PR-tävling. Boken vann 

även tävlingarna Spinngalan samt European Excellence Awards. År 2017 rankades Svenska 

Spel på plats 97 av 286 svenska varumärken i den årliga undersökningen Sustainable Brand 

Index, där konsumenter i Sverige får bestämma vilka som har det mest hållbara varumärket. 

Bolaget skriver att placeringen innebär att de är branschbäst bland spelbolagen inom hållbarhet. 

Utöver sin presentation av utmärkelser mäter Svenska Spel varje år hur nöjda deras kunder är, 
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som de kallar för deras imagevärde. År 2015 var imagevärdet 62 %, vilket kom att sjunka till 

55 %, 50 % och 51 % de följande åren. De jämför det med närmaste konkurrent som har 34 % 

i imagevärde år 2018.  

4.8.2 Analys av insamlat material 

Earning-strategin handlar som tidigare nämnts till skillnad från de andra strategierna om att 

uppnå passiv legitimitet från samhället i stort, och är följaktligen inte inriktad på någon specifik 

intressent (Reast et al., 2012). Denna strategi är kopplad till Suchmans (1995) definition av 

moralisk legitimitet och i syfte att uppnå denna legitimitet skriver spelbolagen bland annat om 

sitt arbete med CSR, policies och olika initiativ för samhället som inte har någon direkt koppling 

till ekonomiska incitament. I figur 4.3 och 4.4 kan vi se skillnader i hur strategin har använts 

över tiden samt mellan privata och statliga bolag. Precis som construing-strategin har ökat för 

de privata bolagen under de fyra åren har användningen av earning-strategin varje år växt till 

att bli den mest använda strategin bland de statliga bolagen. Arbetet inom denna strategi kan 

sägas drivas av förväntningar som samhällsinvånarna har vad gäller sociala och miljömässiga 

aspekter (Deegan & Unerman, 2011). Även ekonomisk hållbarhet kan likställas med det socialt 

och miljömässigt arbete, eftersom det definieras som en av de tre hållbarhetsdimensionerna 

(Johansson, 2012). Den ekonomiska dimensionen blir en viktig del för spelbolagen, som en 

följd av att branschen har fler ekonomiska utmaningar att ta hänsyn till än miljömässiga, då 

produkterna inte bidrar till några större utsläpp. Ekonomiska engagemang kan till exempel vara 

arbete mot matchfixning och korruption. 

Svenska Spel började redan år 2006 att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer, vilket kan 

jämföras med de andra bolagen i studien som började med detta år 2016, 2017 samt 2018. 

Anledningen till att Svenska Spel började så många år innan de övriga var att det lagstadgades 

att statligt ägda bolag från och med 2008 ska hållbarhetsredovisa enligt riktlinjer från GRI (Skr. 

2007/08:120). ATG, som är statligt styrt men inte statligt ägt, påverkades således inte av detta 

lagkrav och det var inte förrän i samband med införandet av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering år 2017 som de båda privata bolagen och ATG började att 

hållbarhetsrapportera enligt GRI:s riktlinjer. Trots att bolagen numera är tvungna att 

hållbarhetsrapportera enligt lag innebär det inte att de behöver använda GRI Standards i dessa 

rapporter. Precis som Vigneau et al. (2015) menar ökar bolagens legitimitet genom att använda 

GRI:s riktlinjer, vilket kan vara en förklaring till varför alla bolagen nu rapporterar enligt GRI 

Standards. Genom att använda dessa riktlinjer blir företagen mer transparenta mot samhället. 
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Transparens är som nämnts tidigare ett vanligt använt legitimitetsverktyg i års- och 

hållbarhetsredovisningarna (Miller & Michelson, 2012). Användandet kan också vara en följd 

av att bolagen vill följa de föränderliga sociala förväntningarna, som Deegan och Unerman 

(2011) menar att företag gör för att undvika det legitimitetsgap som kan uppstå på grund av 

detta. 

För att ses som trovärdiga behöver bolagen i spelbranschen prioritera ekonomisk hållbarhet för 

att motverka ekonomiska brott, för att kunderna exempelvis inte ska behöva vara osäkra på ifall 

ett matchresultat är förutbestämt genom mutor. Även fast välvilja kan synas i agerandet, kan 

det även finnas egennytta för spelbolagen i det eftersom de inte vill drabbas av ekonomiska 

förluster på grund av matchfixning. Suchman (1995) förklarar detta som att företag ofta 

gömmer egenintressen i symboliska aktiviteter. Skillnaden mellan de privata och statliga 

bolagen är att de förstnämnda inte frivilligt har presenterat information kring motverkandet av 

ekonomiska brott innan 2016. Troligtvis beror framväxten av detta på att det är en del av 

hållbarhetsarbetet och hållbarhetsarbetet generellt har fått större fokus de senaste åren. Även 

matchfixning i sig och problemen som det medför har synts frekvent i media. SVT har bland 

annat visat ett reportage där fotbollens mörka sida med riggade matcher granskas, och 

Brottsförebyggande rådet tillsammans med Svenska Spel släppte år 2015 en rapport om 

matchfixning (Rensfeldt, 2014; Nilsson, Lehkamo, Vesterhav & Korsell, 2015). Införandet av 

penningtvättslagen (2017:630) kan ha gjort att även den övriga ekonomiska brottsligheten, 

däribland matchfixning, har fått ett större fokus. Svenska Spel visar återigen mer försiktighet 

och lägre prioritet av direkt finansiell avkastning då de undviker att erbjuda spel på matcher i 

de lägre divisionerna där matchfixning är enklare för de kriminella att genomföra. Även 

enskilda spelmoment, som exempelvis utdelning av rött kort, erbjuder Svenska Spel inte i sitt 

spelutbud. Det gör däremot de tre övriga bolagen i studien, som inte är statligt ägda. ATG, som 

tidigare nämnts är styrt men inte ägt av staten, väljer alltså att erbjuda denna typ av spel. Detta 

tyder återigen på att Svenska Spel särskiljer sig från de andra bolagen som mer normativt 

inriktad inom Deegan och Unermans (2011) fördelning av intressentteorin, det vill säga mer 

etiskt och moraliskt. Earning-strategin inriktar sig som nämnts inte mot någon specifik 

intressent utan mer mot samhället i stort och alla de intressenter som där ingår (Reast et al., 

2012). Det är därför inte förvånande att Svenska Spel skriver mest av de undersökta bolagen 

inom denna strategi då de är mer benägna att tillgodose alla deras intressenter i 

överensstämmelse med normativ intressentteori.  
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En skillnad mellan de privata och statliga spelbolagen är att de sistnämnda har fysiska ombud 

runt om i landet, vilket innebär att de använder papper till sina spelkuponger som är det fysiska 

materialet som de använder i sina produkter. De privata bolagen bedriver endast 

onlineverksamhet och har som följd inte denna typ av miljöpåverkan av sina produkter. Som 

följd av detta skiljer sig rapporteringen kring miljömässigt engagemang bland de privata och 

statliga bolagen. Precis som Reast et al. (2012) kom fram till i sin studie har företagen infört 

policies för att stärka arbetet kring ansvarsfullt spelande som de sedan presenterar i års- och 

hållbarhetsredovisningarna. Detta i syfte att visa sina externa intressenter att de aktivt arbetar 

mot de samhällsproblem som uppkommer till följd av problemspelande. De statliga bolagen 

har policies som innebär att kontroller ska ske för att följa upp att ombuden följer de riktlinjer 

som Svenska Spel och ATG ger. Bland annat görs ID-kontroller, och i årsredovisningarna följs 

sedan dessa upp där de skriver om hur många som har gjorts och hur många ombud som har 

stängts av som följd av att de inte har efterlevt kraven. Detta tyder på att bolagens policies sker 

med handling och inte enbart är för syns skull. Ashforth & Gibbs (1990) beskriver detta 

legitimitetsarbete som verklig legitimitet, snarare än symbolisk legitimitet.  

De sociala engagemangen sticker främst ut hos de statliga bolagen, med sponsring till 

ungdomsidrott och ekonomiska bidrag till utövare inom hästsporten. Som nämnts tidigare är 

aktiviteterna inom earning-strategin främst kopplade till Suchmans (1995) definition av 

moralisk legitimitet, och i huvudsak socialt ansvarstagande. Eftersom den miljömässiga 

aspekten inte är lika viktig för spelbolagen blir fokuset större på det ekonomiska och sociala 

ansvarstagandet. Branschens image gör trovärdigheten från dessa sociala engagemang svagare 

vilket leder till att det är möjligt att spelbolagen behöver vara extra tydliga och framhäva vad 

de gör för samhället, i syfte att uppnå den önskade sociala acceptansen (Leung, 2019). De 

skadliga delarna av spelmarknaden lyfts fram i årsredovisningarna samtidigt som bolagen 

belyser de lösningar som finns för problemen. Detta skiljer sig mot vad Leung och Snell (2015) 

fann i sin studie där spelföretag riktade bort fokus från de problem branschen orsakar. Byrd, 

Hickman, Baker och Cohanier (2017) fann liknande resultat som denna studie. Om företagen i 

kontroversiella branscher väljer att presentera hållbarhetsrapporter är produkternas potentiella 

skadeverkan ofta ämne för diskussion. Alla undersökta spelbolag i denna studie nämner att de 

är medvetna om de skador som problemfyllt spelande kan leda till men presenterar i samband 

med det alltid informationen om arbete som görs för att motverka detta. Svenska Spel, med de 

riktlinjer som finns från staten, utmärker sig även inom denna del av earning-strategin med ett 

stort antal sociala engagemang i olika former.  
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Någonting som är gemensamt för alla undersökta företag är att ett stort fokus läggs på mångfald, 

vilket till viss del förklaras av att det är lagstadgat i hållbarhetsredovisningslagen (lag 

(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)). I denna skrivs att styrelsens 

mångfald ska redovisas. Utöver detta skrivs i årsredovisningarna även mycket om 

mångfaldsarbetet generellt för anställda vilket är i linje med det som Byrd et al. (2017) fann i 

sin studie, att bolag i kontroversiella branscher tenderar att lägga fokus på människor och 

samhället. Den varumärkesförstärkande kommunikationen som är kodat till strategin skiljer sig 

mellan de privata och statliga bolagen. De privata bolagen nämner mer om de priser och 

utmärkelser de har fått under åren som kan handla om allt inom företagande generellt, medan 

de statliga bolagen uppmärksammar få men stora utmärkelser som främst handlar om hållbara 

initiativ. Detta är som nämnts tidigare ett sätt för bolagen att stärka legitimiteten (Deegan & 

Unerman, 2011).  

4.9 Bargaining 

4.9.1 Presentation av insamlat material 

Tabell 4.5. Kondenserade meningsenheter för privata bolag - Bargaining 

Privata bolag 

Kondenserade meningsenheter Kod Legitimitets-

strategi 

- Trivsamma och säkra arbetsplatser  

- Konkurrenskraftig ersättning till ledande 

befattningshavare  

- Marknadsmässiga pensionsvillkor  

- Utvecklingsmöjligheter inom företaget  

- Friskvård  

- Internutbildningsprogram  

- Sänkt personalomsättning  

Egenintresse 

anställda 

 

Bargaining 

- Fokus på spel och kundupplevelse 

- Tillgänglig kundsupport dygnet runt 

- Fokus på trygghet med betalningslösningar  

- Trygghet för spelare i form av oberoende kontroller 

av slumpgeneratorer 

- Webbplatsens tillgänglighet och säkerhet i fokus 

Egenintresse 

kunder 



66 
 

- Ägare ska få så hög avkastning som möjligt 

- Förvärv 

- Ökade marknadsandelar 

- Avkastning till aktieägare genom god 

kostnadskontroll och starkt resultat  

- Principer för investerarrelationer  

- Presentationsmöten och personliga möten med 

investerare 

Egenintresse 

ägare 

 

Tabell 4.6. Kondenserade meningsenheter för statliga bolag - Bargaining 

Statliga bolag 

Kondenserade meningsenheter Kod Legitimitets-

strategi 

- Chefsutvecklingsprogram  

- Egen företagstränare  

- Trygghetsråd  

- Friskvårdsbidrag  

- Nya kontorslokaler  

- Kollektivavtal  

- Corporate Culture Manager  

- Förmånliga biljettpriser till sportevenemang 

Egenintresse 

anställda 

 

Bargaining 

- Fokus på spel och kundupplevelse men också trygghet 

för spelare 

- Lansering av nya spelplattformar, spelsajter och 

spelprodukter 

- Tillgänglighet i form av ombud i såväl glesbygd som 

större städer 

- Investeringar i tekniska plattformar för att möta 

kundernas efterfrågan 

- Juridisk och ekonomisk rådgivning för storvinnare 

- Dialog med kunder genom medlemsundersökningar 

- Förbättrade betalnings- och inloggningsverktyg 

- Nya vegasautomater och spelterminaler hos ombud 

- Nya produktutbud efter den nya spellagen 

- Satsning på e-sport och fantasy sport 

- Helhetsupplevelse vid de fysiska casinona 

Egenintresse 

kunder 

- Utbetalning av överskott till ATG:s ägare Svensk 

Travsport och Svensk Galopp 

- Svenska Spels överskott till staten  

- Prispengar till trav- och galoppbanorna  

- Uppfödarmedel och hästägarmedel  

- Ökad tillväxt 

- Möjlighet att ta marknadsandelar från 

casinomarknaden efter den nya spellagen 

- Möjlighet att expandera internationellt  

- Förvärv 

- Uppfödarpremier, premielopp och transportbidrag 

Egenintresse 

ägare 
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Egenintresse anställda 

Egenintresset för anställda som kan finnas i de privata bolagens årsredovisningar berör bland 

annat arbetsmiljön och arbetsvillkor. Under alla fyra år kan läsas att arbetsledningen vill ge de 

anställda en trivsam och säker arbetsplats, genom exempelvis arbetsmiljögrupper som finns för 

att medarbetarna ska kunna lyfta det som de tycker behöver förbättras på kontoren. För att följa 

upp förändringarna mäts också medarbetarnöjdheten. Förutom att arbetsplatsen ska vara 

trivsam och säker erbjuds de anställda friskvårdsbidrag samtliga undersökta år, precis som 

gemensamma träningsaktiviteter och tävlingar. Resurser läggs på friskvård och träning för att 

arbetsstyrkan ska bli friskare och mer hälsosam. Förutom förmåner för det fysiska erbjuds också 

individuella utvecklingsplaner som förbättrar möjligheten för de anställda att prestera bättre 

och klättra uppåt bland företagets befattningar. Arbete för individuell utveckling har synts i 

årsrapporterna sedan 2015, och sedan 2017 implementeras även internutbildningsprogram i de 

båda privata bolagen. Egenintresse för de anställda syns också sedan 2017 genom 

pensionsvillkoren som nämns ska vara marknadsmässiga. I Betssons årsredovisning för de två 

sista undersökta åren skrivs att oönskad personalomsättning ska minskas genom ett ännu bättre 

individanpassat arbetssätt som ska göra att personalen vill stanna på arbetsplatsen. Under 2018 

skrivs att det syntes en markant minskning i personalomsättningen samtidigt som 

engagemanget har ökat hos de anställda.  

En åtgärd hos de statliga bolagen för att stärka och säkra ledarskapet är att det från 2015 finns 

ett chefsutvecklingsprogram. Den personal på Svenska Spel som avslutar sin anställning eller 

pensioneras erbjuds hjälp via någonting som de kallar för Trygghetsrådet. Likt de privata 

bolagen erbjuder de statliga också friskvårdsbidrag. För att uppmuntra till träning hos de 

anställda har både ATG och Svenska Spel en anställd tränare som ska hjälpa övriga anställda 

med träningspass, dagligen om de så önskar. Dock är detta någonting som presenteras först 

2017, samt att friskvårdsbidraget ska utökas under 2018. Även kontorslokaler byts ut och görs 

förbättringar på kontinuerligt under perioden. Svenska Spel nämner under 2017 och 2018 att 

100 % av de anställda omfattas av kollektivavtal. De anställda hos bolaget erbjuds biljetter till 

ett förmånligt pris på sportevenemang för att underlätta att gå på denna typ av tillställningar. 

För att stärka företagskulturen och även trivseln, engagemanget och den personliga 

utvecklingen valde ATG år 2018 att anställa en Corporate Culture Manager som arbetar med 

dessa områden i bolaget.  
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Egenintresse kunder 

Det skrivs mycket om fokus på spel och kundupplevelse i de flesta årsredovisningarna, både 

för de privata och de statliga bolagen. Benämningen kan skilja sig emellanåt men 

huvudprincipen är densamma. Svenska Spel skriver ofta om spelglädje som komplement till 

kundupplevelsen då en större vikt läggs vid att spelen är trygga och säkra för kunderna. Därför 

erbjuds även juridisk samt ekonomisk rådgivning för spelare som vinner stora summor pengar. 

Kunderbjudandet som en del av upplevelsen beskrivs också kontinuerligt och lanseringar av 

nya spel och plattformar marknadsförs frekvent i årsredovisningarna. Bolagen skriver även om 

nya verktyg för spelare som till exempel inloggning med BankID, Swish-betalning och andra 

spelansvarsverktyg. En skillnad mot de privata bolagen är att de statliga som tidigare nämnts 

också bedriver fysiska casinon och försäljningsställen i form av ombud. Som en del av 

kundupplevelsen ska ombud vara tillgängliga på de flesta orter i landet och investeringar görs 

även för att förbättra den fysiska spelupplevelsen i casinon och hos ombud. Både Svenska Spel 

och ATG skriver de senaste åren även mycket om de investeringar som sker för online- och 

mobilutbudet. Som en naturlig följd av ett ökat spelande online har dessa investeringar ökat, 

speciellt 2018 där bolagen skriver mycket om de nya tjänsterna som lanserats efter inträdandet 

av spellagen (2018:1138). Svenska Spel lanserade den 1 januari 2019 nätcasino och spel på 

hästar. ATG lanserade vid samma tidpunkt även dem nätcasino samt sportspel. Svenska Spel 

meddelade även 2017 och 2018 att de kommer att erbjuda spel på e-sport och fantasy sport då 

det är en växande marknad och varit efterfrågat av många kunder.  

För de privata bolagen är som nämnts ovan kundupplevelse också centralt i verksamheten. 

Betsson skriver exempelvis 2015 att deras strategi är att vara det mest kundorienterade företaget 

i branschen. Kindred uttrycker det som att kärnan i koncernens affärsmodell är erbjuda spelarna 

bästa möjliga spelupplevelse. Mycket som skrivs kretsar kring att webbplatsen och 

betalningslösningar ska vara lättanvända och trygga för bolagets kunder. Ett extra stort fokus 

på detta område ses hos de privata bolagen. För att säkerställa kundupplevelsen skriver båda 

bolagen också om att deras kundtjänst är öppen varje dag 24 timmar om dygnet. Trygghet för 

spelaren innebär även att spelen är säkra och korrekta. Betsson skriver i alla årsredovisningar 

till exempel om de oberoende kontroller som görs för att säkerställa att deras slumpgeneratorer 

vid pokerspel är godkända. Kindred skriver 2017 liknande om deras slumpgeneratorer för 

casinospel. 
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Egenintresse ägare 

De privata bolagens ägare är aktieägarna, således vill ledningen genom årsrapporterna visa att 

de fokuserar på att skapa en så hög avkastning som möjligt för dem på deras satsade kapital. 

Genom presentation av förvärv, ökade marknadsandelar och ett ökat börsvärde vill ledningen 

få ägarna att se ett egenintresse av att investera i bolagen. Genom god kostnadskontroll och 

starka resultat ska avkastningen öka för ägarna, och det skrivs årligen om de utdelningar och 

överföringar som görs till aktieägarna. För att öka ägarintresset i Kindred har de principer för 

att värna om investerarrelationer där en dialog förs med olika representanter på 

kapitalmarknaderna. Både befintliga och potentiella aktieägare tillhandahålls med relevant 

information för att de ska få en klar bild av vad verksamheten löpande arbetar med för att på så 

sätt öka aktieägarvärdet. Företaget åker runt i hela världen för att informera såväl investerare, 

analytiker och finansiella medier. De privata bolagen har även privata presentationsmöten med 

investerare. Genom den undersökta tidsperioden presenteras denna typ av information på ett 

liknande sätt i årsrapporterna för aktieägarna.  

De statliga bolagens ägare skiljer sig från de privata bolagens ägare, i och med att ATG:s ägare 

är organisationerna Svensk Travsport och Svensk Galopp vilka representerar hästsporten och 

Svenska Spels ägare är staten. Det finns därmed inget intresse från aktieägare för utdelning och 

avkastning. Däremot vill ägarna bidra med så bra resultat som möjligt för att öka överskottet 

till Svensk Travsport, Svensk Galopp och den svenska staten. ATG:s ägare ser ett egenintresse 

i att de får prispengar som delas ut vid tävlingar på de olika trav- och galoppbanorna i Sverige, 

förutom utbetalningarna till organisationernas kassor. De ges även bidrag genom 

uppfödarmedel och hästägarmedel genom ATG:s vinst. År 2017, samma år som propositionen 

(2017/18:220) till spellagen skrevs, skriver de att de genom införandet att den nya spellagen 

(2018:1138) numera får en möjlighet att ta marknadsandelar från konkurrenter. Detta blir 

möjligt eftersom de nu får erbjuda odds- och casinospel sedan 1 januari 2019. Bolaget kan i 

samband med detta även expandera internationellt för att få ett ännu bättre resultat. Ett steg som 

ATG tog i en internationell riktning var det villkorade förvärvet av danska spelbolagskoncernen 

Ecosys, som blev verkställt samtidigt som den nya spellagen (2018:1138) trädde i kraft. 

Svenska spel beskriver i stora drag att de ska agera föredömligt i allting de gör för att skapa 

värde för ägaren staten, och således också samhället.  
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4.9.2 Analys av insamlat material 

Bargaining-strategin berör till skillnad från de två ovan nämnda legitimitetsstrategierna det som 

Suchman (1995) kallar för pragmatisk legitimitet. Detta eftersom att bolagen genom denna 

strategi försöker få de primära intressenterna att inse att de har någon form av egennytta i 

bolagets verksamhet (Reast et al., 2012). Varför myndigheter, som i arbetet benämnts som en 

primär intressent, inte finns med inom denna strategi beror på att de inte har något egenintresse 

i spelbolagen som de andra primära intressenterna.  

Den framtagna empirin visar att de privata och statliga bolagen har ett relativt likt sätt för att 

bygga legitimitet gentemot deras anställda. Den största skillnaden kan ses i hur de privata 

bolagen skriver mer i sina årsredovisningar om individuella utvecklingsmöjligheter. Betsson 

skriver exempelvis att de vill minska oönskad personalomsättning, och detta kan vara ett av 

sätten för att få de anställda att stanna och samtidigt visa sig som en bättre arbetsgivare. Att 

hitta driven och resultatorienterad personal som dessutom vill stanna på samma arbete kan göra 

att bolagen minskar kostnader som uppkommer vid nyanställningar. Träning och utbildning av 

ny personal är kostsamt och företagen vinner även på att behålla kompetens inom koncernen 

vid en minskad personalomsättning. För att öka intäkter som i sin tur ska ge högre vinst ställs 

höga krav på personalen i och med att de privata bolagen har aktieägare vars förväntningar 

behöver tas i anspråk. De betonar även att det för anställda finns bra karriärmöjligheter inom 

bolagen, mer än vad som skrivs för de privata bolagen.  

Hos de fyra undersökta bolagen finns tre olika ägarförhållanden. Som Reast et al. (2012) talar 

om behöver spelbolagen förstå vad just deras intressent, i detta fall ägare, eftersöker för att 

kunna bygga legitimitet gentemot dem. Betsson och Kindred är publika bolag med aktieägare, 

ATG är ägt av Svensk Travsport och Svensk Galopp och Svenska Spel är ägt av staten. Eftersom 

ägarförhållandena är annorlunda skriver de olika bolagen även annorlunda i årsredovisningarna 

angående vinster i bolaget. Betsson och Kindred skriver mycket om bolagets tillväxt och 

expansioner, samt den avkastning och utdelning som ska gynna aktieägarna. Detta kan ses som 

den del av den pragmatiska legitimiteten som kallas för utbyteslegitimitet (Dowling & Pfeffer, 

1975). Det innebär att det finns en direkt koppling mellan intressenten och företaget där 

intressenten har en form av egenintresse. I Betsson och Kindreds fall är det aktieägarens stöd i 

form av satsat kapital i utbyte mot avkastning på kapitalet som direkt kopplar ägarna och 

företaget samman.  
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ATG skriver att de värnar om hästsporten genom att hästarna ska ha bra förhållanden att leva i 

men även att utövarna i sporten ska ha erhålla de ekonomiska resurserna som krävs för att driva 

hästsporten framåt. I detta syns utbyteslegitimitet genom att överskottet går till Svensk 

Travsport och Svensk Galopp, utöver detta går även delar av vinsten till bland annat prispengar 

i tävlingar och underhållning av banor. Förutom utbyteslegitimitet syns även en form av det 

som Suchman (1995) kallar för inflytelselegitimitet. ATG:s ägare har en direkt koppling till den 

övergripande verksamheten då ATG:s produkter skapar ett intresse för hästsporten samt att de 

gynnar den ekonomiskt. På detta sätt kan en typ av inflytelselegitimitet antas finnas då ägarna 

finner organisationens handlingar legitima eftersom de utöver det direkta ekonomiska utbytet 

även gynnar hästsportens framgång långsiktigt.  

Genom Svenska Spels ägande av staten uppkommer också en stark koppling till samhället i 

stort, eftersom vinstmedlen går till statskassan. Detta innebär att de först och främst behöver 

bygga legitimitet gentemot myndigheter för att överhuvudtaget kunna verka på marknaden, för 

att sedan bygga legitimitet gentemot samhället som indirekt kan ses som ägare. Detta visas i 

Svenska Spels årsredovisningar genom att i stort sett alltid när ägarvärde eller vinster nämns 

kopplas detta även till att värdet tillfaller samhället genom ägaren staten. Förväntningarna från 

samhället som Deegan och Unerman (2011) beskriver har som tidigare nämnts förändrats till 

att mer handla om sociala och miljömässiga aspekter för att visa sig legitim. Detta har Svenska 

Spel anammat, eftersom prioritering av dessa aspekter istället för endast på vinstmaximering 

uppfyller just deras ägares förväntningar. Det är i linje med Reast et al.’s (2012) insikter om att 

intressentens förväntningar är i vitala att förstå för företagets legitimitetsskapande.  

Egenintresset för kunderna syns på liknande sätt mellan de privata och statliga bolagen. Det 

som stred mot tidigare uppfattning om bolagen vid inhämtningen av empirin var att Svenska 

Spel lägger mycket betoning på kundupplevelse och gör reklam för nya spel och lotter 

genomgående i årsredovisningarna. De privata bolagen har inte alls lika mycket reklam om 

olika produkter som de statliga bolagen. En förklaring till detta kan ligga i den kanalisering som 

Svenska Spel skriver om genom de riktlinjer som finns från staten. För att vinna 

marknadsandelar och kanalisera spel till den reglerade marknaden måste Svenska Spel visa sig 

attraktiva för kunder samtidigt som de inte vill uppmuntra till mer spelande generellt. Även om 

Svenska Spel beskriver att kanaliseringen påverkar alla positivt och att aktiviteten syftar till att 

ge en positiv bild av bolaget kan motsatt effekt fås eftersom det kan ses som hypokritiskt av 

vissa intressenter (Miller & Michelson, 2012). Spelandet totalt sett behöver nödvändigtvis inte 

minska genom en kanalisering från den oreglerade marknaden. Det kan därför ses hypokritiskt 
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då Svenska Spel egentligen gör som de andra privata aktörerna, nämligen försöker vinna 

marknadsandelar vilket sedan rättfärdigas genom argumentet om kanalisering. En koppling kan 

därför göras till det som Suchman (1995) skriver kring, att organisationer ofta gömmer 

egenintressen bakom symboliska aktiviteter för att samtidigt bygga legitimitet. 

Genom den undersökta tidsperioden har användningen av bargaining-strategin sjunkit generellt, 

vilket syns i figur 4.3 och 4.4. Samtidigt som ett större fokus har lagts på construing-strategin 

för de privata bolagen och earning-strategin för de statliga bolagen har bargaining-strategins 

användande minskat som en konsekvens. Som Deegan och Unerman (2011) beskriver har de 

sociala och miljömässiga aspekterna av verksamheten blivit allt viktigare vid 

legimitetsskapande. Detta tillsammans med att spelbranschen är kontroversiell och att den har 

utsatts för mer och mer kritik på senare år har gjort att egenintresse för primära intressenter har 

fått nedprioriteras i kommunikationen. Istället har större fokus lagts på samhället i stort och 

myndigheter vilket de två övriga kategorierna rymmer. Myndigheter har fått ett större fokus i 

legitimitetsarbetet till följd av den nya spellagen (2018:1138) och andra regleringar. Samhället 

i stort har också prioriterats högre som följd av ökat hållbarhetsfokus globalt.  

4.10 Capturing 

4.10.1 Presentation av insamlat material 

Tabell 4.7. Kondenserade meningsenheter för privata bolag - Capturing 

Privata bolag 

Kondenserade meningsenheter Kod Legitimitets-

strategi 

- Samarbete med European Football for 

Development Network 

- 30/30-fonden med Henrik Lundqvist som 

ambassadör 

- Avtal med Hard Rock Hotel och Casino 

Atlantic City i New Jersey 

Legitimitetsöverföring 

kunder 
 

 

Capturing 

- Samarbete med Global Gambling Guidance 

Group (G4) 

- Avtal med FIFA:s Early Warning System 

- Medgrundare till European Sports Security 

Association (ESSA) 

- Samförståndsavtal med Anti Doping 

Danmark 

Legitimitetsöverföring 

myndigheter 
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- Samarbete med Sports Betting Integrity 

Forum i Storbritannien 

- Representant i styrelsen Branschföreningen 

för Onlinespel (BOS) i Sverige 

- Medlem i: 

· Spelbranschens Riksorganisation 

(SPER) 

· Remote Gaming Association (RGA) 

· European Gaming and Betting 

Association (EGBA) 

- Certifiering av eCOGRA 

- Samarbete med Kambi Sports Solutions för 

riskhanteringsverktyg 
Legitimitetsöverföring 

ägare 

 

Tabell 4.8. Kondenserade meningsenheter för statliga bolag - Capturing 

Statliga bolag 

Kondenserade meningsenheter Kod Legitimitets-

strategi 

- Peter Forsberg blir ambassadör för 

Drömfonden 

- Samarbete med Svenska Ishockeyförbundet 

som innefattar bland annat Hockeyakademin 

- Pia-stipendiet  

Legitimitetsöverföring 

kunder 
 

 

Capturing 
- Samarbetsavtal med Riksidrottsförbundet och 

Svenska Fotbollförbundet 

- Drivande i Spelbranschens riksorganisation 

(SPER) 

- Uttalande från Henrik Armus, ordförande i 

Spelberoendes Riksförbund 

- Samarbete med Svensk Elitfotboll mot 

matchfixning 

- Samverkar med Oberoende Spelsamverkan 

- Samarbetar med European Pari Mutuel 

Association (EPMA) 

Legitimitetsöverföring 

myndigheter 

- Inget kodat material Legitimitetsöverföring 

ägare 

Legitmitetsöverföring kunder 

Den legitimitetsöverföring mot kunder som syns för de privata bolagen är endast från Kindreds 

årsredovisning år 2018. Bolaget skriver kort om ett partnerskap med European Football for 

Development Network där nätverket främjar fotbollen som ett verktyg för social utveckling. 

Kindred skriver även om ett initiativ som kallas 30/30-fonden där Henrik Lundqvist är 

ambassadör och återfinns i en bild i årsredovisningen. Initiativet ämnar att belöna svenska 

klubbar och idrottsföreningar som arbetar med hälsosamma värderingar. Till sist skriver 
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Kindred om ett avtal som tagits fram under 2018 med Hard Rock Hotel och Casino Atlantic 

City i New Jersey. Det framkommer inte exakt vad avtalet innehåller men bolaget skriver att 

det är ett första steg i Kindreds mål att erbjuda onlinesportspel i USA. 

ATG lanserade 2017 det som de kallar för ATG:s Drömfond med Peter Forsberg som 

ambassadör. Drömfonden ska som nämnts ovan inkorporera företagets alla sociala engagemang 

som sponsring och välgörenhetsprojekt. ATG skriver även kort om andra samarbeten med 

exempelvis Svenska Ridsportförbundet, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Beridna Högvakten 

samt Sveriges Olympiska och Paralympiska Kommitté. År 2017 skriver Svenska Spel om sin 

roll som huvudsponsor för Svenska Ishockeyförbundet vilket även innefattar ett samarbete 

kring Hockeyakademin. Hockeyakademin är Sveriges största talang- och utbildningsprogram 

för junior- och ungdomshockey. Svenska Spel skriver också att de var med och möjliggjorde 

Pia-stipendiet 2017 där 500 000 kr går till att stötta och utveckla fotbollen bland svenska flickor. 

Legitimitetsöverföring myndigheter 

Bland de privata bolagen har Betsson ett återkommande samarbete som skrivs om, vilket är 

samarbetet med Global Gambling Guidance Group (G4). Bolaget är ackrediterat av 

organisationen och deras sajter följer därmed de riktlinjer som G4 uppställt. Betsson har också 

ett närmare samarbete med G4 i form av personalutbildning inom området spelansvar. 

Information om detta samarbete återfinns redan i årsredovisningen från 2015 och fortsätter att 

omnämnas under alla undersökta år. Kindred skriver 2016 om ett avtal som upprättats med 

FIFA:s Early Warning System vilket innebär ett informationsutbyte mellan parterna i syfte att 

skydda integriteten i sport och vadhållning. Fortsättningsvis skriver bolaget även om detta avtal 

2017 och 2018 i samband med att de även förklarar att ESSA samarbetar med exempelvis FIFA, 

UEFA och den internationella olympiska kommittén. European Sports Security Association 

(ESSA) är en organisation vars huvudsyfte är att ansvara för integriteten för Europas reglerade 

vadhållningsbransch där Kindred är en av medgrundarna. Även Betsson är medlem i ESSA och 

använder deras system för tidig varning inom sportboksverksamheten. Bolagen har genom 

ESSA även flertalet andra samarbeten som de skriver om bland annat med European Gaming 

and Betting Associaton (EGBA), Remote Gambling Association (RGA) samt European Union 

(EU) Athletes. Båda bolagen skriver också 2018 om deras medlemskap i den svenska 

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) där Betsson även representeras i styrelsen. BOS 

reglerar flertalet ämnen inom spelansvar och har även framställt en uppförandekod om 

spelansvar som alla medlemmar samtyckt att följa. 
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Det som kännetecknar de statliga bolagen inom kategorin capturing är de samarbeten som 

främst Svenska Spel har med olika svenska sportorganisationer och profiler. Svenska Spel 

nämner väldigt kort 2015 om samarbetsavtal med Riksidrottsförbundet och Svenska 

Fotbollförbundet i syfte att motverka matchfixning. I en kort intervju med Svensk Elitfotbolls 

samordnare mot matchfixning beskrivs även arbetet som görs i samarbete med Svenska Spel 

och svensk polis i syfte att stävja matchfixning. En annan intervju som tas del av i Svenska 

Spels årsredovisning 2017 är med ordförande från Spelberoendes Riksförbund. I intervjun 

beskrivs Svenska Spels spelansvar som bäst i klassen av ordförande, han tillägger dessutom att 

vad han har sett är Svenska Spel den enda aktören i branschen som gör reklam för deras 

spelansvarsverktyg. Svenska Spel skriver även 2017 att de är drivande i Spelbranschens 

Riksorganisation (SPER). ATG skriver även dem 2018 att de är medlemmar i SPER vars syfte 

är att samla svenska spelbolag för dialog och gemensamma riktlinjer gällande spelansvar och 

ansvarsfull marknadsföring. ATG deltar även i Oberoende Spelsamverkan (OSS) som anordnar 

möten årligen med spelbranschens reglerade aktörer som Spelinspektionen, Spelberoendes 

Riksförbund, Stödlinjen och Folkhälsomyndigheten. Dessa möten syftar till att informera och 

byta idéer kring spelansvarsfrågor. Slutligen skriver ATG år 2018 om ett samarbete med 

European Pari Mutuel Association (EPMA) vilket är en sammanslutning av europeiska aktörer 

som erbjuder spel på hästar. Syftet är att främja hästsektorn och konsumentskyddet över 

landsgränser genom diskussioner och samarbeten.  

Legitimitetsöverföring ägare 

Den legitimitetsöverföring som görs mot ägare bland de undersökta bolagen återfinns enbart i 

Kindreds årsredovisningar. Kindred nämner aktören Kambi Sports Solutions som i ett nära 

samarbete hanterar sportbokens risker genom att bedöma och hantera dessa med hjälp av de 

riskhanteringsverktyg som de erbjuder. Det nämns att dessa riskhanteringsverktyg vanligtvis 

används i investeringsbranschen, som i detta fall används för att övervaka sportbokens relativa 

risk. 

4.10.2 Analys av insamlat material 

Legitimitetsöverföringen mot kunder ser olika ut gällande vilken typ av organisation bolagen 

har valt att samarbeta med. De statliga bolagen arbetar nästan enbart med svenska 

organisationer och idrottsföreningar. Detta kan ses som en del av deras identitet, då Svenska 

Spel har för avsikt att främja svenskt idrotts- och föreningsliv likväl som ATG syftar till att 
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främja hästsporten i Sverige. Denna typ av samarbeten är inte lika framträdande i de privata 

bolagens årsredovisningar, men förekommer till viss del. Samarbetet mellan spelbolagen och 

exempelvis Riksidrottsförbundet kan anses tillhöra den legitimitet som Suchman (1995) 

benämner som kognitiv. Som Miller och Michelson (2012) talar om är det näst intill omöjligt 

för bolag i en kontroversiell bransch att erhålla kognitiv legitimitet eftersom branschen saknar 

en social acceptans. En av de få möjligheter som spelbolagen har att erhålla någon typ av 

kognitiv legitimitet är därför genom legitimitetsöverföring från andra institutioner som besitter 

denna typ av legitimitet. Eftersom organisationer som Riksidrottsförbundet kan ses som 

nödvändiga i samhället kan bolaget som samarbetet görs med få en typ av kognitiv legitimitet 

överförd till sig. Detta utnyttjar de statliga bolagen i sina årsredovisningar genom samtliga 

undersökta år. Övrig legitimitet inom capturing-strategin hänför sig till det Suchman (1995) 

beskriver som moralisk legitimitet, som främst grundar sig i värderingar.  

Inom legitimitetsöverföring mot myndigheter kan ett större arbete urskiljas bland de privata 

bolagen, utifrån det som skrivs i årsredovisningarna. Det kan ses som ett fortsatt arbete i att 

utöka det legitimitetsbyggande som construing-strategin lagt till grund mot myndigheter. Som 

kan tydas i figur 4.3 skedde mellan år 2017 och 2018 en ökning för de privata bolagen både 

inom construing-strategin och i capturing-strategin där en stor del av den sistnämnda strategin 

var riktat mot myndigheter. I likhet med vad som sågs i Reast et al.’s (2012) studie används 

capturing-strategin främst för att bygga legitimitet gentemot relevanta myndigheter. Tvärtom 

har användningen av strategin minskat för de statliga bolagen mellan år 2017 och 2018, vilket 

kan tänkas vara ett samband med att construing-strategins ökningstakt minskat under samma 

år. Legitimitetsöverföring mot ägare syns bara genom ett samarbete. Kindreds samarbete med 

Kambi Sports Solutions syftar till att minska risken för sportboken som påverkar ägare i och 

med att förluster kan reduceras. Detta kan ses som en form av pragmatisk legitimitet, myntat 

av Suchman (1995), men kopplas ändå till strategin då det är ett samarbete som överför 

legitimitet.  

Användningen av capturing kan utifrån vad som visas i figur 4.3 och 4.4 uppfattas vara en 

strategi som knappt används. Ett samarbete kan kräva mycket tid i det verkliga arbetet för 

bolagen, men upprepas inte lika ofta i årsredovisningarna. Det tar därför mindre plats av det 

kodade materialet även om informationen kring ett samarbete i sig kan vara en viktig del av 

legitimitetsarbetet.  
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4.11 Sammanfattande analys 

Intressenters påverkan på legitimitetsstrategier 

För att visa sig legitim i en kontroversiell bransch behöver företagen som tidigare nämnts 

särskilja sig från den rådande branschstandarden och individanpassa legitimerande handlingar 

för olika intressenter (Reast et al., 2012). Utöver detta behöver spelbolagen som Ljungdahl 

(1999) menar identifiera sina primära intressenter utifrån vad deras potentiella bidrag är till 

företaget för att kunna individanpassa legitimitetsarbetet. Som visats i denna studie är 

intressentnätverket dynamiskt i den aspekten att det förändras, vilket innebär att bolagen kan 

dra fördel av att göra väsentlighetsanalyser årligen. Eftersom myndigheter tidigare inte har varit 

nödvändiga för bolagens överlevnad, som är ett kriterium i Clarksons (1995) definition av en 

primär intressent, visar detta på att myndigheter har gått från att vara en sekundär till primär 

intressent. Således har spelbolagens intressentnätverk förändrats. Ljungdahl (1999) talar om att 

hot från intressenter kan förändra prioriteringen av primära intressenter, och att innehållet 

behöver anpassas utefter deras förväntningar. Ett tydligt exempel på detta i denna studie är den 

ökade prioriteringen av myndigheter i legitimitetsarbetet genom construing-strategin, vilket 

visas i figur 4.3 och 4.4. I och med spellagens (2018:1138) inträdande utgör myndigheterna ett 

hot mot spelbolagen genom den licensiering som nu krävs för att verka på den svenska 

marknaden. Följs inte de regleringar uppställda av myndigheterna tillhandahålls ingen licens. 

Detta har gjort att information som ämnar att skapa legitimitet mot myndigheter har ökat, 

speciellt kring den nya lagen och det som strategin construing innefattar. Kravet att statligt ägda 

företag ska presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer som infördes år 2008, 

se figur 4.1, har inneburit att Svenska Spel legat före de tre andra undersökta företagen. Svenska 

Spels tidiga redovisning kring hållbarhet, där bland annat det ansvarstagande som syns i 

construing finns, har gjort att ökningen för de statliga bolagen inte blivit lika stor som för de 

privata bolagen.  

Skillnader mellan styrnings- och ägarförhållanden 

En tydlig skillnad mellan de privata och statliga bolagen över den undersökta perioden är 

användningen av earning-strategin. Ökningen har varit mest framträdande för de statliga 

bolagen, vilket kan tydas i figur 4.4. Det kan till viss del förklaras av de mer normativa dragen 

inom intressentteorin som de statliga bolagen har, speciellt Svenska Spel. Earning-strategin 

syftar främst till att skapa en moralisk legitimitet mot samhällets alla intressenter genom de 

hållbarhetsaspekter som finns. Som Deegan och Unerman (2011) förklarar har det skett ett 
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skifte i vad som anses legitimt för ett företag och de statliga bolagen kan anses ha inkorporerat 

detta då mer och mer fokus läggs på hållbarhetsaspekter i redovisningarna.  

Det kan argumenteras för att de privata bolagen fortsatt visar sig arbeta enligt den positiva 

grenen av intressentteorin. Även fast bargaining-strategin har minskat, vilket tvärtom skulle 

kunna betyda att de blivit mer normativa, har å andra sidan myndigheter blivit den intressent 

som i dagsläget prioriteras högst. Det visar på att de fortsatt lägger fokus på de intressenter som 

är mest vitala för bolagets överlevnad, samtidigt som de statliga fortsatt visar sig luta mot den 

normativa grenen av intressentteorin.  

Det visade sig även finnas skillnader inom de statliga bolagen ATG och Svenska Spel. 

Förklaringen ligger troligtvis i ägarförhållandet då Svenska Spel är statligt ägt och ATG endast 

statligt styrt genom styrelsens uppsättning. Svenska Spel har genom årsredovisningarna visat 

sig som en drivande aktör i branschen gällande socialt ansvarstagande, spelansvar och 

hållbarhet generellt. Ett illustrerande jämförelsetal kan göras för årsredovisningarna år 2015 då 

Svenska Spels redovisning omfattar 104 sidor jämfört med ATG:s 42 sidor. Den ytterligare 

informationen som finns i Svenska Spels årsredovisning kretsar främst runt hållbarhetsaspekter. 

På senare år har ATG börjat ta ikapp och utveckla informationen gällande hållbarhet till att 

2018 utge en rapport på 122 sidor jämfört med Svenska Spels rapport på 124 sidor. Skillnaderna 

var till en början utmärkande men förklaras som nämnts troligtvis till störst del av de riktlinjer 

som följer av att vara ett statligt ägt bolag som exempelvis tvingande hållbarhetsredovisning 

redan 2008 (figur 4.1). 
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5. Slutsatser och bidrag 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser baserade på det syfte och de forskningsfrågor 

som studien har utgått ifrån. Avslutningsvis nämns studiens bidrag. 

___________________________________________________________________________ 

Slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka likheter och skillnader i legitimitetsskapande strategier mellan 

statligt och privat styrda spelbolag på den svenska marknaden samt identifiera förändringar 

över tiden. Studien syftar även till att urskilja de viktigaste intressenterna i branschen och se 

om det skett en förändring bland dessa. För att uppfylla syftet har studien utgått från dessa 

forskningsfrågor: 

 Hur har legitimitetsstrategierna för de undersökta spelbolagen förändrats mellan 2015 

och 2018? 

 Påverkas legitimitetsstrategierna av om bolaget är statligt eller privat styrt? 

 Vilka intressenter är viktigast och har prioriteringen av dessa förändrats? 

Slutsatserna har tagits fram med hjälp av Reast et al.’s (2012) legitimitetsskapande strategier 

construing, earning, bargaining och capturing vilka är anpassade efter kontroversiella 

branscher. Dessa har kompletterats med legitimitets- och intressentteori. Empirin grundar sig i 

de undersökta bolagens års- och hållbarhetsredovisningar.  

Studiens resultat visar att användningen av legitimitetsstrategierna har förändrats under de fyra 

undersökta åren, samt att förändringarna skiljer sig åt beroende på om bolaget är statligt eller 

privat styrt. För de privata bolagen visar studien att störst ökning har skett för 

legitimitetsstrategin construing under den undersökta perioden. För de statliga har störst ökning 

skett för earning-strategin. De privata bolagen har anpassat sig efter den intressent som i 

dagsläget är den viktigaste, vilket är grundidén med positiv intressentteori, och visas genom 

construing-strategins utveckling. Myndigheter har blivit en vital intressent eftersom företagen 

måste följa deras regleringar för att överhuvudtaget få bedriva verksamhet i Sverige, och 

kopplas som tidigare nämnts till construing. En slutsats av detta är att de privata bolagen är mer 

inriktade mot den positiva grenen av Deegan och Unermans (2011) indelning av 

intressentteorin. De statliga spelbolagen behöver även de följa myndigheters regleringar för att 

få licens, däremot har en högre prioritering av denna intressent inte synts relativt till de övriga. 
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Utöver myndigheter har övriga primära intressenter som syns i figur 4.2 inte ersatts eller 

tillkommit under undersökningsperioden. Dessa var redan i början av denna tidsperiod direkt 

nödvändiga för bolagens överlevnad och består av kunder, ägare och anställda. 

En slutsats är att de statliga bolagen följer den normativa inriktning av intressentteorin, då en 

jämn fördelad prioritering av intressenterna kan ses. Dessa två bolag skapar genom earning-

strategin en moralisk legitimitet mot samhällets olika intressenter på ett bredare plan. Detta sker 

bland annat genom kommunicering av hållbarhetsengagemang som enligt Deegan och 

Unerman (2011) har blivit allt viktigare i legitimitetsskapandet. Legitimitetsstrategin 

bargaining är den enda strategin som har minskat mellan år 2015 och 2018. En slutsats som kan 

dras av detta är att det som Suchman (1995) kallar för moralisk legitimitet idag visar sig mer 

än pragmatisk legitimitet i de undersökta spelbolagens års- och hållbarhetsredovisningar. Detta 

eftersom pragmatisk legitimitet kopplas till bargaining och har minskat i användning. Samtidigt 

är construing och earning främst kopplade till moralisk legitimitet som istället har ökat i 

användning.  

Användandet av strategierna earning och construing har ökat under de fyra undersökta åren 

vilket bidrar till en slutsats om att dessa två strategiers användning ökar vid införandet av nya 

lagar och regleringar. Detta kan jämföras med Ioannou och Serafeims (2011) insikter om att 

lagar och direktiv kring hållbarhetsrapportering ökar företagens sociala ansvarstagande. Denna 

studie visar på att även lagar som inte har någon direkt koppling till hållbarhetskrav, som 

exempelvis spellagen (2018:1138),  kan öka det sociala ansvarstagandet hos företag. 

Avslutningsvis dras en slutsats om att informationen om hållbarhet har ökat generellt bland de 

undersökta spelbolagens års- och hållbarhetsredovisningar. Spelbolagen har visat transparens 

och de lyfter frågan kring spelproblem samtidigt som de belyser vad som görs för att bekämpa 

problemen. Detta tyder på att denna studies resultat på den svenska marknaden skiljer sig från 

det som Leung och Snell (2015) fann i sin studie att spelbolagen försökte undanskymma de 

moraliska tveksamheter som branschen medför. Byrd et al. (2017) visade till skillnad mot detta 

att bolag i kontroversiella branscher som hållbarhetsrapporterar också är transparenta med de 

problem som branschen medför och hur företaget arbetar mot detta. Detta visade sig stämma 

bättre överens med denna studies resultat på den svenska marknaden. 
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Bidrag 

Resultatet bidrar med att fylla det kunskapsgap som funnits gällande legitimitetsskapande 

strategier inom den svenska spelbranschen, vilken anses vara en kontroversiell bransch. Den 

omreglering som har skett i den svenska spelbranschen i och med en ny licensmarknad påverkar 

både intressentförhållanden och legitimitetsstrategier. Studien bidrar med en förståelse om hur 

båda dessa områden har förändrats i samband med införandet av en ny nationell lagstiftning. 

Tidigare studier kring legitimitetbyggande analyseras främst utifrån Suchmans (1995) 

indelning av legitimitet i pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. Resultatet av denna 

studie analyseras utifrån Reast et al.’s (2012) vidareutveckling av legitimitets- och 

intressentteori, som beskriver fyra olika legitimitetsstrategier anpassade för kontroversiella 

branscher. Tidigare undersökningar har gjorts utifrån dessa strategier på andra spelmarknader 

än den svenska, som exempelvis den brittiska och den kinesiska. Strategierna appliceras i denna 

studie på den svenska marknaden vilket bidrar med en användning av teorin på andra 

geografiska områden. Tidigare studier har även främst undersökt legitimitetsstrategier för 

spelbolag verksamma inom landbaserade casinon (Reast et al., 2012; Leung, 2019). I denna 

studie bidrar vi med en utveckling av appliceringen av legitimitetsstrategierna till att även 

innefatta spelbolag verksamma på onlinemarknaden. Denna studie undersöker även skillnaden 

mellan statligt och privat styrda spelbolagens arbete med legitimitetsstrategier, vilket saknas i 

tidigare studier. Studien bidrar dessutom med insikter om hur legitimitetsstrategier och 

intressentförhållanden förändras över tid samt vid förändrade omvärldsfaktorer och regleringar. 

En utökad kunskap inom detta område är givande eftersom spelbranschen, inte bara i Sverige 

men även globalt sett, genomgår stora förändringar för att få mer reglerade marknader.  

 

För spelbolag som ämnar att söka spellicens kan ett givande bidrag vara att i denna studie se 

hur spelbolag som redan har en spellicens arbetar med legitimitetsstrategier gentemot 

myndigheter i syfte att själva erhålla en licens. För privata aktörer blir studiens uppdelning 

mellan statligt och privat styrda bolag extra värdefull eftersom de kan se hur licenserade privata 

aktörer gör för att skapa legitimitet mot myndigheter vilket blir en betydelsefull insikt för de 

bolag som söker licens.  
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6. Diskussion och vidare forskning 

___________________________________________________________________________ 

I det avslutande avsnittet diskuteras eventuella problem och insikter som uppkommit under 

studiens utförande. Därefter presenteras förslag till vidare forskning inom ämnet.  

___________________________________________________________________________ 

Diskussion  

En nämnvärd insikt som har gjorts under studiens utförande är de skillnader som urskilts mellan 

de statliga bolagens hållbarhetsrapportering. Svenska Spel bedriver genom de undersökta åren 

ett mer omfattande hållbarhetsarbete jämfört med ATG, vilket kan förklaras av att Svenska Spel 

är statligt ägda. Detta innebär att de måste beakta de riktlinjer och lagar som följer av ett statligt 

ägande. Riktlinjerna innebär bland annat att statligt ägda bolag ska vara ledande inom 

hållbarhetsredovisning, samt att de även påverkas av obligatorisk hållbarhetsredovisning enligt 

lag sedan 2008. Detta utgjorde ett problem på så vis att det i början av undersökningsperioden 

var svårare att se på likheter när omfattningen av hållbarhetsinformationen skiljde sig åt. Mot 

slutet av tidsperioden har de statliga bolagen konvergerat och presenterar denna information i 

liknande omfattning vilket gör att vi anser det trots detta rimligt att sammanställa de två bolagen 

inom samma grupp av undersökningsobjekt.  

Vidare forskning 

Denna studie har främst visat på förändringar som har skett inom legitimitetsarbetet inför att 

den nu gällande spellagen (2018:1138) har trätt i kraft. Detta öppnar upp för framtida forskning 

där en undersökning kring hur denna spellags inträdande i efterhand har påverkat branschen. 

Dels skulle det vara intressant att studera detta ur ett legitimitetsperspektiv, men även ur ett 

marknadsperspektiv där branschen i helhet studeras. Marknadsandelar, lönsamhet och tillväxt 

kan utgöra intressanta diskussioner med bakgrund av spellagens effekt. Både Svenska Spel och 

ATG har efter lagstiftningen licens att bedriva onlinecasino, vilket är den snabbast växande 

delen av branschen. En intressant utveckling att undersöka är om de statliga bolagen kommer 

klara av att konkurrera med de privata bolagen som haft en dominant ställning på 

onlinemarknaden. 
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