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Abstract 

This study is about legitimacy reparation. The purpose is to describe how companies 

communicate towards interested parties after they have gone through a scandal. It is 

legitimacy related communication in annual reports that is in focus when we ask us how 

companies re-establish its legitimacy after a scandal has occurred. 

Legitimacy, consisting of the three dimensions pragmatic, moral and cognitive legitimacy, 

together with crisis communication forms the theoretical basis for the study. By using theory 

in these areas we have analysed four companies’ annual reports. The common denominator 

for these four companies is that they recently went through a scandal and the legitimacy re-

establishing communication in the annual reports was the purpose of our analysis. 

The study has shown that the communication that seeks to re-establish legitimacy in the 

annual reports presents itself in all three dimensions. In the pragmatic dimension the studied 

companies seeks support for its politics and looks for benefits and win-win-situations for all 

parties in collaborations. In the moral dimension the studied companies aim to show that they 

care about soft values and that they embrace common social accepted methods. In the 

cognitive dimension the communication tends to explain what has occurred and what actions 

will be taken to eliminate the risk of the scandal being repeated. The study has also shown 

that humility with regards to what has occurred and openness to change is frequently shown in 

the crisis communication in this context. 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna studie handlar om legitimitetsåterupprättelse. Den syftar till att beskriva hur företag 

kommunicerar gentemot sina intressenter efter att de varit med om en skandal. Det är 

legitimitetsrelaterad kommunikation i årsredovisningar som står i fokus när vi ställer oss 

frågan hur företag återupprättar sin legitimitet efter en inträffad skandal. 

Legitimitet, bestående av de tre dimensionerna pragmatisk-, moralisk- och kognitiv 

legitimitet, samt kriskommunikation ligger som teoretisk grund i studien. Med hjälp av teori 

inom dessa områden har vi studerat årsredovisningar från fyra företag. Den gemensamma 

nämnaren för dessa fyra företag är att de nyligen genomgått en skandal och det är alltså den 

legitimitetsåterupprättande kommunikationen i årsredovisningen som vi analyserat.  

Studien har visat att den legitimitetsåterupprättande kommunikationen i årsredovisningarna 

rör sig i alla tre dimensioner. Inom den pragmatiska dimensionen söker man stöd för sin 

organisationspolitik och värnar om nytta och win-win-situationer för alla parter i de 

samarbeten man har. I den moraliska dimensionen vill man uppvisa att man värnar om mjuka 

värden och omfamnar socialt accepterade metoder inom organisationen. I den kognitiva 

dimensionen handlar kommunikationen om att förklara vad som inträffat samt redovisa vilka 

åtgärder som vidtas för att eliminera risken för att skandalen upprepas. Studien har också visat 

att ödmjukhet inför det inträffade och öppenhet till förändring är vanligt förekommande när 

det gäller kriskommunikationen i denna kontext. 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

1.1.1 Historik ....................................................................................................................................... 1 

1.1.2 Förtroende .................................................................................................................................. 2 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................... 4 

1.2.1 Skandal ....................................................................................................................................... 4 

1.2.2 Legitimitet .................................................................................................................................. 5 

1.2.3 Kommunikation .......................................................................................................................... 6 

1.2.4 Kommunikationskanaler ............................................................................................................ 7 

1.2.5 Årsredovisningen som kommunikationskanal............................................................................ 8 

1.3 Syfte ..................................................................................................................................... 9 

1.4 Frågeställning ....................................................................................................................... 9 

1.5 Avgränsning ......................................................................................................................... 9 

2. Teoretiskt ramverk ............................................................................................................... 10 

2.1 Institutioner, organisationer och personer .......................................................................... 10 

2.2 Legitimitet .......................................................................................................................... 11 

2.2.1 Pragmatisk legitimitet ............................................................................................................... 11 

2.2.2 Moralisk legitimitet .................................................................................................................. 13 

2.2.3 Kognitiv legitimitet .................................................................................................................. 15 

2.3 Modell över samband i vårt teoretiska ramverk ................................................................. 16 

3. Metod ................................................................................................................................... 18 

3.1 Fallstudie ............................................................................................................................ 18 

3.2 Datainsamlingsmetod ......................................................................................................... 18 

3.3 Urval ................................................................................................................................... 19 

3.4 Kunskapsproduktion – en objektiv sanning? ..................................................................... 21 

3.5 Kritisk reflektion ................................................................................................................ 22 

4. Analys ................................................................................................................................... 24 

Case 1 – TeliaSonera mutar diktatorfamilj för att få 3G-licenser ............................................ 24 

Case 2 – Skandias bonusprogram får skarp kritik när taket lyfts bort ..................................... 27 

Case 3 – Carnegie Investment Bank blåser upp sitt resultat under flera år .............................. 30 

Case 4 – Toppchefer på AMF flyttar sina pensionsavtal och lyfter bonusar när kunderna ska få 

sänkta pensioner. ...................................................................................................................... 34 



 

 

5. Resultat och Slutsatser ......................................................................................................... 38 

5.1 Resultat ............................................................................................................................... 38 

5.2 Slutsatser ............................................................................................................................ 40 

Källförteckning ......................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

  

 



1 

 

1. Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrund som ger en historisk tillbakablick över några 

företagsskandaler som inträffat de senaste årtiondena. Bakgrunden fortsätter sedan med att 

diskutera förtroende. Efter detta följer en problemdiskussion. Här definieras och 

exemplifieras fenomenet skandal. Vidare behandlas konsekvenser av skandaler med fokus på 

legitimitet, legitimitetsåterupprättelse och kommunikation. 

1.1 Bakgrund 

Här ges en historisk tillbakablick som redogör för några skandaler som inträffat de senaste 

decennierna. Därefter följer en diskussion om förtroende, något som ofta fått sig en törn när 

en skandal inträffat. 

1.1.1 Historik 

Under 2012 avslöjade TV-programmet Uppdrag Granskning skandalartade förhållanden vid 

affärer med TeliaSonera inblandade. Företaget anklagades för muthärvor i både Azerbajdzjan 

(SVT, 2012) och Uzbekistan (Svenska Dagbladet, 2012B; Svenska Dagbladet, 2012C). Under 

2008 köpte TeliaSonera den azeriska mobiloperatören Azercel för 1,5 miljarder kronor. Minst 

200 miljoner kronor av dessa gick till en grupp amerikanska affärsmän, men TeliaSonera 

kunde inte redogöra närmare för vilka personerna var. De hänvisade istället till att de som en 

del av affärsupplägget instruerats av den azeriska staten att betala denna del av köpeskillingen 

till dessa personer. ”Det aktieägarna inte fått veta är att … TeliaSonera hjälpte diktaturen 

Azerbajdzjan att lösa en penningtvist med en grupp amerikanska placerare som varit 

inblandade i att försöka muta regimen för att få köpa det statliga azeriska oljebolaget.” 

Representanter för dessa affärsmän dömdes senare i amerikansk domstol för mutbrott. (SVT, 

2012) 

I Uzbekistan handlade mutanklagelserna om att TeliaSonera ska ha betalat pengar för bland 

annat 3G-licenser direkt till den uzbekiska diktatorfamiljen Karimov, som sedan 20 år tillbaka 

styr Uzbekistan ”med järnhand”. Pengarna, närmare bestämt 2,2 miljarder kronor, betalades 

till ett brevlådeföretag i Gibraltar. Brevlådeföretaget kunde sedan härledas till en kvinna med 

nära kopplingar till dottern i diktatorfamiljen. (Svenska Dagbladet, 2012B; Svenska 

Dagbladet, 2012C) I följderna av dessa anklagelser avgick senare TeliaSoneras VD Lars 

Nyberg. 

Samma år avslöjade TV-programmet Kalla Fakta att Hennes & Mauritz klädfabrik i 

Kambodja har odrägliga arbetsförhållanden för de anställda. Det talades om löner 

motsvarande tre kronor i timmen och 70 timmars arbetsveckor. De anställda tvingades låna 

pengar till hög ränta för att kunna försörja sina familjer. Till följd av den stress och oro som 

situationen framkallade för medarbetarna berättas om kollapser i samband med arbetspass 

samt sjukdomar. (Svenska Dagbladet, 2012A)  

De löner som textilarbetarna får i H&M:s fabriker räcker inte till en familj att leva på. Många av 

H&M:s konkurrenter, som till exempel Filippa K, Marks & Spencers och Inditex som äger Zara, 
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har skrivit in i sin uppförandekod att arbetarna på deras leverantörers fabriker ska vara 

garanterade en så kallad levnadslön - det vill säga en lön som går att leva på. Det har dock inte 

H&M gjort. (Miljöaktuellt, 2012)  

Hennes & Mauritz riktade dock kritik mot Kalla Fakta och menade att de visst ”tar ett socialt 

och ett miljömässigt ansvar som placerar H&M:s hållbarhetsarbete i täten av modebranschen 

globalt”. (H&M, 2012) Frågan är om allmänheten håller med om detta efter avslöjandet. 

Företagsskandaler är knappast något nytt fenomen. Går vi tillbaka i tiden kan vi på 1980-talet 

dra oss till minnes Bofors mutaffärer i samband med vapenaffärer i Indien. Bofors fick då sin 

största beställning genom tiderna, värderad till över 8 miljarder kronor. Redan året efter 

affären kunde det dock avslöjas att Bofors betalat hundratals miljoner till ett konto i Schweiz. 

Betalningen kunde snabbt kopplas till det vi idag kallar Boforsaffären och anledningen till att 

den ägde rum var för att muta kvalificerade beslutsfattare i Indien så att beställningen skulle 

bli av. (NE, 2013A)  

Under slutet av samma årtionde inträffade sedan Fermentaskandalen. Bolagets VD Refaat El-

Sayed påkoms då med att ha ljugit om att ha en doktorsexamen, vilket fick en 

trovärdighetskris till följd. Till följd av detta halverades aktiekursen på bara några veckor, då 

den föll med smått otroliga 1,4 miljarder kronor. (Svenska Dagbladet, 2003)  

Under 1990-talet var Trustorhärvan en av de mest omtalade skandalerna. En handfull 

personer, med den engelske Lord Moyne i spetsen, hade med strategiska metoder värvat 

aktiemajoritet i investmentbolaget Trustor. Via ett bedrägligt upplägg förvärvade de sedan 

Trustor med pengar från bolagets egen kassa. Sedan började de systematiskt tömma bolaget 

på pengar. När det hela slutligen uppdagades sattes bolaget i likvidation för att stoppa 

plundringarna, men då hade redan 600 miljoner kronor tömts ur företaget. (Dagens Industri, 

2013)  

Alla dessa är bara några fåtal exempel på skandaler i modern tid hos Svenska företag.
1
 När 

skandaler inträffar leder det ofta till att allmänhetens förtroende för de inblandade företagen 

sjunker och företagen blir ifrågasätta. 

1.1.2 Förtroende 

Hur företagen uppträder har visat sig vara viktigt när kunder ska köpa en vara eller en tjänst. 

En kommission tillsattes på regeringens uppdrag 2002, med syfte att analysera behovet av 

åtgärder för att säkerställa förtroende för det svenska näringslivet. Här redovisas i en 

undersökning att en majoritet valt bort produkter och tjänster, inte bara på grund av pris, 

kvalitet eller dåligt bemötande utan även mot bakgrund av att företagen tillgripit ”oseriösa 

metoder”, ”förlöjligande reklam”, ”omänskligt beteende”, ”bristande samhällsengagemang” 

eller varit oansvarsfulla i sitt miljöarbete. (Finansdepartementet, 2004)  

                                                 
1
 Läs gärna Björn Sunesons artikel ”Tjugo år av skandaler vi minns” (Svenska Dagbladet, 2013) för ytterligare 

några minnesvärda skandaler (se länk i källförteckning). 
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Tabell 1 - Anledningar till bojkott av företag (Finansdepartementet, 2004) 

Något som är intressant i resultatet hos denna undersökning är att det inte bara är viktigt vad 

företagen gör för att upprätthålla ett förtroende, utan även vad företag ”inte gör”, i det här 

fallet när det handlar om samhällsengagemang som brister. Studien ger därför en 

fingervisning om att det är så mycket mer än pris och kvalitet som blir avgörande vid 

köptillfället, nämligen ett socialt ansvarstagande. Detta gäller inte bara relationer till privata 

konsumenter utan även till andra företag. Som samarbetande företag förknippas man i större 

eller mindre mån med sin partner och om då inte partnern är förtroendefull så riskerar detta att 

svärta ner och ifrågasätta även det egna företaget. Vem vill samarbeta med någon som 

exempelvis tillämpar barnarbete eller är kända för mutor och korruption? Risken för ett 

oansvarigt företag är därmed att tappa både privata kunder samt affärsmässiga partners. 

Vad innebär då begreppet förtroende? En vardaglig tolkning av begreppet lyfter fram dess 

moraliska innebörd, som handlar om huruvida man känner en tillit till en motpart 

(Finansdepartementet, 2004). Flores och Solomon (2001) skiljer mellan tre former av tillit: 

 Enkel tillit – sådant vi tar för givet och inte ifrågasätter. Styrs av våra 

grundvärderingar och vårt sunda förnuft. 

 Blind tillit – våra övertygelser och ”vår sanning”. Sådant vi tror starkt på och där vi är 

väldigt kritiska inför motstridande uppgifter. 

 Autentisk tillit – situationsbaserad. Här litar vi på sakkunnighet, kompetens etcetera 

hos vår motpart när vår egen kunskap inte räcker till. 

Om man applicerar de tre formerna av tillit på företag är enkel tillit tämligen enkel att 

definiera. Det handlar om grundläggande och basala värden såsom att företaget går att komma 

i kontakt med eller att det har ett organisationsnummer. Den autentiska tilliten handlar till 

exempel om att företagen ska tillhandahålla nyttofulla varor och tjänster. Samtidigt som enkel 

och autentisk tillit ska upprätthållas förväntas företagen ta ansvar på många andra områden 

och främja både mjuka och hårda värden i samhället. Exempel på mjuka värden är mänskliga 

rättigheter, hälsa och rättvisa. Med hårda värden förväntas företag bland annat följa lagar och 

regler. Här skönjer vi den blinda tilliten – sådant vi är övertygade om att det sker. En 

svårighet för företag är att det någonstans går en gräns där de inte längre bara kan ”luta sig” 

mot intressenternas blinda tillit och förvänta sig att dessa tar förgivet att företagen tar alla 

dessa former av ansvar. (Finansdepartementet, 2004) Någonstans kommer företagen till 

gränsen där de behöver bevisa att de tar ansvar.  
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Denna gräns nås ofta i samband med att skandaler uppdagas och då krävs inte bara ord utan 

även handling från företagen. Hennes & Mauritz bör, efter att skandalen i Kambodja 

uppdagades, vara öppna med hur de ser till att medarbetarna får drägliga arbetsförhållanden. 

På samma sätt bör TeliaSonera berätta för omgivningen hur de aktivt arbetar för att motverka 

mutor och korruption i sina internationella upphandlingar, efter att Uzbekistanskandalen 

nådde dagens ljus. Det som skandaler ofta exemplifierar, i likhet med dessa båda, är att den 

blinda tilliten har satts ur spel och övergått till en autentisk tillit som ifrågasätts. Företagets 

som strävar efter att anses legitima behöver nu återupprätta det svikna förtroendet. 

1.2 Problemdiskussion 

Vad har då teorin att säga om skandaler och deras efterföljder? Begreppet kommer nu att 

definieras och diskuteras. Sedan följer ett avsnitt om legitimitet, som behandlar fenomenet 

som sådant samt hur legitimitet kan återupprättas. Avslutningsvis problematiseras 

kommunikation, vilket blir kritiskt för företag efter avslöjandet av en skandal. 

Kommunikation når omgivningen genom olika kanaler. Problemdiskussionen mynnar sedan 

ut i arbetets frågeställning och syfte. 

1.2.1 Skandal 

En definition av begreppet skandal lyder enligt följande: 

En skandal kännetecknas av att aktörer genom handling, förhållningssätt eller position kopplas till 

en överträdelse som andra än aktörerna finner upprörande eller som bryter mot vad som 

förväntas av aktören. Att det är reaktionen hos andra som avgör om det är en skandal eller inte 

innebär att skandaler är kända. (Johansson, 2004:55) 

En sådan överträdelse kan vara när företag brister i sitt hållbarhetsarbete. Begreppet ”Hållbar 

utveckling” introducerades av Lester Brown (1981) och fick en internationell spridning i 

samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (UN Documents, 1987). Rapporten 

(ofta kallad Brundtlandrapporten) definierar hållbar utveckling som: ”Sustainable 

development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs”. Definitionen implicerar att 

utvecklingen, både i I- och U-länder såväl som i marknads- och planekonomier, måste 

definieras i termer av hållbarhet. (ibid) FN-rapporten (1987) utvecklar tre dimensioner av 

hållbarhet: 

 Ekonomisk hållbarhet – alla involverade parter drar nytta i ett ekonomiskt utbyte så 

tillvida att vissa parter inte erhåller orättvisa fördelar utifrån en beroendeställning. 

Brist på resurser, till exempel fattigdom i U-länder, kan vara ett exempel där en 

”överlägsen” part (till exempel ett I-landsföretag) skulle kunna dra nytta av en sådan 

beroendeställning. 

 Ekologisk hållbarhet - den globala handeln innebär stora påfrestningar på miljön. Det 

kan till exempel handla om utsläpp, både vid produktion och vid transporter, eller 

skövling av regnskogar i snabbare takt än de kan återhämta sig. Även här finns en 

koppling till bristfälliga resurser, när en otillräcklig ekonomi för att försörja den egna 

befolkningen skapar ett behov av utländskt kapitalinflöde för många U-länder. 
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 Social hållbarhet - än idag klarar inte samhället av att ge alla människor på jorden en 

dräglig tillvaro med mat, kläder, arbete (och i förlängningen drägliga 

arbetsförhållanden) och tak över huvudet. FN-rapporten (1987) slår därför fast att den 

hållbara utvecklingen ska bestå av en progressiv förändring, vars huvudsyfte är att alla 

människor ha möjlighet att få dessa grundläggande behov uppfyllda. Företag bär ett 

stort ansvar gällande detta, eftersom de lägger grunder för den ekonomiska 

utvecklingen i världen som i förlängningen möjliggör att tillfredsställa dessa behov. 

Media spelar en avgörande roll i kontexten skandaler eftersom publicitet är kritiskt när ett 

avvikande beteende ska utredas i allmänhetens ögon. (Johansson, 2004) Media förser oss 

dagligen med input kring händelser i det svenska näringslivet. Som Johansson (2004) 

poängterar är det ”andra än aktörerna” som ska finna händelsen avvikande och upprörande för 

att den ska vara att betrakta som en skandal. Det är därmed reaktionen på det inträffade som 

klassificerar händelsen som en skandal, inte det inträffade i sig. (ibid; Tvärsnitt, 2009; Fors-

Andrée, 2013B) När allmänheten reagerar och klassificerar en inträffad händelse som en 

skandal leder detta till att företaget ifrågasätts. (Johansson, 2004) Eftersom ifrågasättandet 

gäller en händelse som frångår vad som förväntats av företaget, skapas nu ett behov av 

återupprättelse för att återvinna sina intressenters
2
 förtroende.  

Vid en skandal tittar ofta företagsledare och chefer i backspegeln för att se bakåt mot vad som 

hänt, eftersom de skandalartade händelserna i detta skede ofta redan har inträffat. Inte sällan 

identifierar sig dessa ledare och chefer med känslan kring hur tidigare framgångar plötsligt 

har kommit att bli ett hinder för framtiden. Givetvis är även dessa tankar exempel på när 

chefer kan möta en uppförsbacke direkt efter det att skandalen inträffat. (Suchman, 1995) 

Förutom att det nyss sagda kan ha inverkan på chefers förmåga att manövrera företaget i rätt 

riktning efter en skandal kan dessa känslor hos en företagsledare ge konsekvenser även för 

krisen som sådan. Detta i och med att krisen kan påverka både befintliga och även potentiella 

intressenter till att ta avstånd från företaget. Människor tenderar nämligen enligt Ashforth och 

Gibbs (1990) samt Suchman (1995) i många fall att engagera sig på ett negativt sätt gentemot 

företagsskandaler där utfrysning är ett vanligt förekommande fenomen. 

1.2.2 Legitimitet 

Att tolka legitimitetsbegreppet må vara aningen komplicerat. I korthet kan man säga att 

definitionen utgår från olika historiska händelser där en del handlingar betraktats vara 

överskridande eller rentav skadliga för organisationer, och där andra handlingar betraktats 

vara socialt accepterade. Legitimitet är således en uppfattning, eller ett antagande, eftersom 

det utgör en reaktion från perspektivet av de som observerar den. Därmed är begreppet ett 

socialt konstruerat fenomen och bygger på sociala föreställningar från en eller flera kollektiva 

gruppers observationer. Med detta sagt kan man konkludera att när man säger att ett visst 

beteendemönster är legitimt påstår man, i en grupp av observatörer, att man accepterar eller 

stöder detta beteendemönster. (Suchman, 1995) Många företag söker därför legitimitet i sina 

aktiviteter. Detta då legitimitet inte bara påverkar hur människor agerar gentemot företaget 

                                                 
2
 Med intressenter avser vi inte bara aktörer med en direkt relation till företaget, såsom aktieägare, kreditgivare, 

leverantörer och kunder, utan även samhället och allmänheten i stort, varför begreppet genomgående i detta 

arbete ska ses rama in alla som har något intresse (stort eller litet) för företaget. 



6 

 

utan även hur de uppfattar företaget. En högre grad av förståelse hos företagsledare och chefer 

kring hur olika strategier och beteendemönster i organisationen kan komma att uppfattas som 

legitima, är därför ett väsentligt steg framåt mot att främja framgång för företaget på 

marknaden. Detta då den upplevda legitimiteten kan influera människors vilja att interagera 

med dem på olika sätt. (Ajzen, 2001) 

När företag söker återupprätta sin legitimitet efter en skandal måste de direkt aktivt arbeta mot 

att konstruera en slags ”brandvägg” i syfte att styra intressenters bedömningar, som nu ofta är 

förändrade gentemot tidigare. Detta är ett område som är relativt begränsat i litteraturen men 

där åtminstone en tämligen genomdiskuterad ingrediens berörs som bör beaktas, nämligen att 

man i ett tidigt skede bör erbjuda en normaliserad redovisning mot allmänheten. En 

grundförutsättning för att ett återupprättande av legitimitet ska vara möjlig är att 

organisationer fortfarande har kvar en ringa mängd förtroende hos och förening med sina 

intressenter (Ashforth och Gibbs, 1990; Suchman, 1995). Detta är logiskt då en inträffad 

skandal i ett företag kan bli mycket svår att reparera, om skandalens omfattning är så pass stor 

att nästan allt känns omöjligt för att vinna tillbaka den förlorade legitimiteten igen. Den första 

uppgiften i att återupprätta legitimiteten blir därför ofta att formulera ett normaliserat 

tillvägagångssätt som separerar uppenbara hot från omgivningen - att klamra sig fast vid vad 

som annars kan leda till en större utredning av företaget som helhet (Giacalone och Rosenfeld, 

1989; Marcus och Goodman, 1991; Suchman, 1995). Det finns åtminstone tre olika sådana 

tillvägagångssätt som organisationer använder sig av. Till att börja med kan chefer förneka 

problemet i förhoppningen att det ska rinna ut i sanden och dämpas hos intressenterna. 

Tyvärr, om inte sådana förnekelser är helt uppriktiga, kan vidare avslöjanden medverka till att 

den sista strimman av legitimitet som företaget har försvinner helt och därmed ge förödande 

konsekvenser (Suchman, 1995; Fors-Andrée, 2013A). Därför kan chefer, snarare än att 

förneka problemet, välja att ursäkta skandalen genom att vara självkritiska mot företagets 

moraliska ansvar. Dessvärre vilar ett problem även med denna form av strategi då den ofta 

innehåller element som går ut på att skuldbelägga enskilda medarbetare eller myndigheter 

som i sin tur antyder på en avsaknad i ledningens brist på kontroll (Ashforth och Gibbs, 1990; 

Suchman, 1995). För att undvika dessa problem kan ledare istället försöka att motivera och 

förklara uppkomsten till skandalen och omdefiniera mål och med vilka medel man ska nå 

dessa. På detta sätt kan chefer lyckas att få skandalen underminerad och erhålla en balans 

mellan intressenter och de rådande moraliska och kognitiva föreställningar dessa kan ha. 

Därmed skapas konsensus mellan företagets agerande och vad allmänheten förutsätter att 

företaget ska göra för att sköta skandalen på ett bra sätt. (Suchman, 1995) Nämnvärt är att 

många organisationer efter en kris som sköter denna på ett, i allmänhetens ögon, bra sätt ofta 

kan komma att bli starkare än någonsin ur ett legitimitetsperspektiv. 

1.2.3 Kommunikation 

Om företag vill återupprätta sin legitimitet efter en skandal, är kommunikation kritiskt. 

Företagen behöver kommunicera ut hur de arbetar med den aktuella frågan efter att skandalen 

inträffat. De företag som i denna situation har en välgenomtänkt och planerad kommunikation 

har större chans att behålla sina intressenters förtroende och inte tappa samarbetspartners, 

kunder, etcetera. Ledarskapet är en nyckel i detta skede. Det handlar främst om att delegera 
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rätt personer med mandat att kommunicera, svara på frågor och fatta beslut. Långa 

beslutsvägar är kontraproduktivt då det i krissituationer är viktigt att reagera snabbt med 

kommunikation till allmänheten. Detta eftersom åsikter och missnöje idag får en enorm 

spridning på kort tid, med allas möjlighet att uttrycka sig snabbt via exempelvis internet och 

sociala medier. (Fors-Andrée, 2013B)  

Ett företag i kris har inte en månad till sitt förfogande för att hitta svar och analysera det som har 

hänt. Ledare måste snabbt agera [och] … hitta lösningar istället för att drabbas av 

handlingsförlamning. (ibid:91) 

Konkretiserat handlar kriskommunikationen om att inte dölja problem och brister utan öppet 

erkänna det som gått fel. Företagen kan räkna med att sanningen alltid kommer upp till ytan 

och då blir konsekvenserna värre än ifall man inte varit ärlig från första början. Det är viktigt 

att ”hålla en tydlig linje” (Fors-Andrée, 2013A) genom att vara konsekvent i 

kommunikationen, samt hela tiden berätta vad som stämmer och vad som är felaktigt gällande 

omgivningens bild av det inträffade. Detta i syfte att reducera osäkerhet och påverka 

omgivningens reflektioner och attityder. Här är det effektivt att förklara det inträffade utifrån 

omgivningens perspektiv istället för att, som många företag gör, utifrån det egna perspektivet. 

Detta eftersom det är omgivningens bild av det inträffade man vill påverka. Om då 

förklaringar utgår från dessas perspektiv (perspektivet varierar beroende på vilken intressent 

som adresseras) är det lättare att ge dem en bättre förståelse och motverka ogynnsamma beslut 

från till exempel en leverantör eller en kund. En annan viktig faktor är att visa att man tar det 

inträffade på allvar genom att ”visa respekt och empati för de som drabbats av krisen” (Fors-

Andrée, 2013A). Om företagen inte gör det utan försöker minimera betydelsen och kväva det 

inträffade, är risken att man upplevs som att man inte tar det inträffade på allvar. Detta 

kommer att uppröra och minska allmänhetens förtroende för företaget. En följd av detta blir 

att intressenter ifrågasätter företaget och kanske bryter sin relation till företaget. Slutligen är 

det givetvis viktigt att rätta till de fel och omständigheter som förorsakat krisen, så att inte 

samma problem uppstår igen. (Fors-Andrée, 2013A; Fors-Andrée 2013B) 

1.2.4 Kommunikationskanaler 

För att nå ut med sin kommunikation finns olika kanaler företagen kan välja. En 

kommunikationskanal kan definieras som ett medium som överför signaler från en sändare till 

en mottagare. (Fiske, 2007) Tre vanligt förekommande kommunikationskanaler är skriftliga, 

elektroniska samt muntliga kanaler. (Dahlén och Lange, 2003) Exempel på en skriftlig kanal 

är dagspress, som karaktäriseras av att företagen når ut på bred front. Bekymmer med 

dagspress är dock att artiklarna ofta blir vinklade utifrån journalistens intressen och företaget 

når därmed inte sin publik förutsättningslöst. Exempel på en elektronisk kanal är sociala 

medier på internet. Dessa karaktäriseras av att ju fler användare desto rikare blir de på 

innehåll och ju fler människor når man. (Mynatt et al., 1998) En nackdel med sociala medier 

kan enligt Kotler och Armstrong (2010) vara att de sociala medierna till största del är styrda 

av användarna, vilket får till följd att dessa påverkar marknadskommunikationen med sina 

egna åsikter. Exempel på muntliga kanaler kan vara möten och konferenser. Med detta 

medium kan, via att deltagarna är personligt närvarande, många känslor uttryckas och 

förmedlas. Därför ges möjlighet att få en större förståelse kring hur sändaren resonerar, tycker 
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och tänker, eftersom både tal och personlig närvaro förmedlar en större helhet än till exempel 

endast skriven text. Nackdelar med möten och konferenser är att de begränsar sig till ett slutet 

sällskap och är kostsamt givet hur många som nås av det budskapet som förmedlas. (Eriksson, 

1998) 

1.2.5 Årsredovisningen som kommunikationskanal 

Årsredovisningen är offentlig och bland det viktigaste sättet för företagen att kommunicera 

och delge information till sina intressenter (Haskel, 2000; Ohlsson, 2004) Samtidigt är 

årsredovisningar ett verktyg som företagen nyttjar för att skapa och upprätthålla sin legitimitet 

(Brown och Deegan, 1998). 

En årsredovisning består av ett antal lagstadgade delar, vilka specificeras i Årsredovisningslag 

(1995:1554): 

2 kap. 

1 § En årsredovisning skall bestå av 

1. en balansräkning 

2. en resultaträkning 

3. noter, och 

4. en förvaltningsberättelse. 

 I årsredovisningen för ett större företag skall det även ingå en finansieringsanalys. Lag (2006:871) 

Dessa delar granskas av revisor och har regler bakom sig för hur de ska utformas och vad de 

olika delarna ska behandla. Utöver de lagstadgade delarna finns ofta ett avsnitt i 

årsredovisningen som brukar benämnas som ”VD har ordet” eller dylikt. Denna del är 

visserligen frivillig, men har blivit en ”självklar del som ska finnas med”. (Ohlsson, 

2004:240)  

I ”VD har ordet” står företagets verksamhet i fokus. Här betraktar den verkställande 

direktören det gångna året och diskuterar positiva och negativa förändringar. En trend i ”VD 

har ordet” är att allt större fokus riktas mot ”det ansvarsfulla företaget”, förkortat CSR som 

står för ”corporate social responsibility”. Denna trend startade i början på 1990-talet och har 

tilltagit på senare år. (ibid) 

Till CSR hör ord som etik, socialt ansvar, hållbar samt uthållig utveckling och värderingar. … 

bakom orden och begreppet CSR ligger en förändrad syn på företagets roll hur den uppfattas av 

andra är en viktig del. Därför vill vd:ar gärna framställa sina företag som just ansvarsfulla och 

samhällsbyggande. (ibid:242f) 

Årsredovisningar låser sig inte alltid i dagsläget till att endast låta avsnittet ”VD har ordet” 

göra tillbakablickar eller rikta fokus mot ansvarstagande och hållbarhet, utan det kan många 

gånger genomsyra stora delar av hela årsredovisningen – både i övriga frivilliga delar men 

även i lagreglerade.  
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Förvaltningsberättelsen är en lagstadgad del av årsredovisningen. Den lagregleras såtillvida 

att den måste innehålla vissa punkter.
3
 I denna lagstadgade del av årsredovisningen 

framkommer ofta legitimitetstänkande hos företagen. Den lagstadgas till att bland annat 

innehålla en redovisning av ”händelser som är av väsentlig betydelse för företaget som har 

inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut” (6 kap. 1§ 2 st. 3 p. Årsredovisningslag, 

1995:1554). Väsentliga händelser kan vara kriser eller skandaler av olika slag. Att företagen är 

lagmässigt bundna att redovisa sådana är en sak, men hur de väljer att uttrycka sina 

reflektioner och sitt ansvarstagande i dessa frågor blir av väsentlig karaktär när de söker 

bibehålla eller återupprätta sin legitimitet efter att skandaler inträffat. Därmed är även 

förvaltningsberättelsen relevant att beakta gällande kriskommunikation efter skandaler. 

Mot bakgrund av detta, och även eftersom företaget ges möjlighet att uttrycka sina fria 

reflektioner kring nyligen inträffade händelser, blir ”VD har ordet”, övriga frivilliga delar av 

årsredovisningar samt förvaltningsberättelsen intressanta gällande kriskommunikation efter 

skandaler. Årsredovisningen har givetvis en begränsad roll i legitimitetsåterupprättelsen, 

eftersom det även finns en rad andra kommunikationskanaler, bland annat de vi redovisat 

ovan. Dock är årsredovisningen, som tidigare nämnts, ett av de viktigaste sätten för företag att 

kommunicera till sina intressenter samt ett verktyg företag nyttjar för att skapa och bibehålla 

legitimitet. 

1.3 Syfte 

Studien ska beskriva hur företag kommunicerar i årsredovisningen när de söker återupprätta 

sin legitimitet efter en inträffad skandal. Detta genomförs med utgångspunkt i teorier kring 

legitimitet och kriskommunikation. 

1.4 Frågeställning 

Hur återupprättar företag sin legitimitet efter en inträffad skandal via kommunikation i 

årsredovisningen? 

1.5 Avgränsning 

Skandalerna ska ha gjort ett starkt avtryck i media, dvs. skandaler av mindre omfattning (som 

exempelvis endast behandlats i lokal media) utesluts.  

                                                 
3
 Framkommer i Årsredovisningslagen: ”Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över 

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat”. (6 kap. 1§ Årsredovisningslag, 1995:1554) 
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel följer den teori som ligger till grund för att utföra analysen. Kapitlet inleds 

med att visa på medvetenhet kring hur organisationer kan förstås och tolkas för att nyansera 

deras komplexitet. Därefter behandlas legitimitet, där vi tar upp dess inneboende 

dimensioner, utmaningar samt strategier för återupprättelse. Kapitlet avslutas med en 

egenframtagen modell som visar samband i det teoretiska ramverket. 

2.1 Institutioner, organisationer och personer 

Den amerikanska filosofen Peter French (1979) har i sin bok ”The corporation as a moral 

person” låtit beskriva att institutioner som organisationer kan beskrivas som personer. En 

sådan beskrivning har poängterat att institutioner, exempelvis företag, ger sitt uttryck på 

samma sätt som vi människor gör. French har i sitt arbete argumenterat för en alternativ syn 

på den moraliska personligheten. Han säger att en moralisk person har ett ansvar, det vill säga 

en skyldighet att svara upp inför andra. Att bära ett ansvar har i denna benämning inte endast 

sin grund i att vara upphov till att utföra vissa handlingar utan också att man avsett att agera 

på ett visst sätt. För att man således som företag, eller andra kollektiv, ska kunna bära ett 

moraliskt ansvar måste man, enligt French, ha en tydlig avsikt med sitt agerande och agera i 

enlighet med den avsikten.  

Att ha en avsikt och agera i enlighet med denna är en viktig del av det gemensamma 

moraliska synsättet, som med enkelhet kan kopplas till enskilda individer. Det är ju vi 

människor som i företagen agerar på ett visst sätt med avsikten att detta ska leda någonstans. 

French (1979) teori talar även för att organisationer bör ses som att dessa har förmågan att 

överlägga och agera, med grund i att vi som individer har egenskapen att kunna föra rimliga 

resonemang i olika skeden. Denna egenskap kan placeras i vad French kallar ”Corporate 

internal decision structure” (CID structure). CID Structure fungerar som en karta över 

organisationen, med ansvarsområdenas olika avdelningar och nivåer inom maktstrukturen, 

som i daglig mening kan förklaras som ”erkända regler och uppfattningar” (policys). French 

menar att om denna struktur är tydlig och fungerar bra i en organisation  

… it accomplishes a subordination and synthesis of the intentions and acts of various biological 

persons into a corporate decision. ... A functioning CID structure incorporates acts of biological 

persons. (French, 1979:212) 

På detta sätt kan man genom en kartläggning av ett visst agerande förklara logiken bakom 

människors olika beslut – avsikten med beslutet som sådant. Således hävdar han att 

tillskrivningen av ett moraliskt ansvar hos organisationer måste tilldelas den enskilda 

personen. Men inte i bemärkelsen att vara upphov till ett agerande, utan i betydelsen att kunna 

överlägga, agera och därmed bilda en avsikt för att utföra en viss åtgärd.  

Genom detta vill vi belysa att organisationer är att betrakta som institutioner, som genom 

människors handlingar, tankar och beslut skapas, formas och lever sitt liv. En organisation är 
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därmed viljestyrd av de människor som företräder den och ska därför inte betraktas som 

livegen.  

2.2 Legitimitet 

Tidigare forskning har pekat ut vad begreppet legitimitet innebär i en organisationsmiljö. En 

ledande forskare inom ämnet vid namn Mark Suchman (1995:574) uttrycker det på följande 

sätt: ”... 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”. 

Denna definition ger en del konsekvenser i form av att ett visst beteendemönster hos 

människor ses som legitimt endast då en grupp i sin helhet stödjer eller godtar det. Begreppet 

är alltså byggt på en social konstruktion då det reflekterar eller överensstämmer mellan 

beteenden hos organisationer och åsikter hos dess intressenter (Suchman, 1995).  Legitimitet 

kräver dock inte att en total enhällighet måste finnas mellan organisationen och dess 

intressenter. De Blasio (2005) vidhåller nämligen att det många gånger är svårt, om inte 

omöjligt, att söka enhälliga överenskommelser om vad legitimitet är och hur den bör se ut. 

Detta då det är orealistiskt att olika målgrupper och individer inom och utom organisationer 

har samma perspektiv kring vad legitimitet står för och hur begreppet bör tolkas. Något som 

dock kan fastslås, vilket både De Blasio (2005) och Bebbington et al. (2008) poängterar, är att 

organisationer vilka helt saknar legitimitet inte kommer överleva då dessa är beroende av 

acceptans från sin omgivning – alltså intressenterna. 

Suchman (1995) beskriver att legitimitet består av tre olika dimensioner som organisationer 

vill eftersträva. Dessa är pragmatisk-, moralisk- och kognitiv legitimitet, vilka alla påverkar 

intressenters attityder gentemot företag. I det följande kommer nu en beskrivning av de tre 

dimensionerna. 

2.2.1 Pragmatisk legitimitet 

Pragmatisk legitimitet handlar om ett samspel mellan organisationen och dess intressenter. 

Det bygger på en förståelse över vad dessa har för syn på den egna organisationen. Det kan 

handla om flera dimensioner, exempelvis det direkta samarbetet men även större helheter 

såsom den egna organisationens politik, strukturer och socialt ansvarstagande. Här gäller det 

för organisationen att ha en förståelse för hur de kan bli praktiskt nyttofulla hos sina 

intressenter. (Suchman, 1995) 

Suchman (1995) delar in pragmatisk legitimitet i tre underkategorier, vilka är 

utbyteslegitimitet, inflytelselegitimitet och dispositionell legitimitet. För en ökad förståelse 

följer nu en redogörelse av dessa. 

Utbyteslegitimitet 

Denna kategori återspeglar bedömningar av den uppfattade förmågan i organisatoriska 

åtgärder som syftar till att ge både organisationen och dess intressenter direkta utbyten. 

Exempel kan ges då ett företag vidtar en konkret åtgärd, vilken rent praktiskt kan innebära en 

förbättrad image för organisationen, som båda parter kan dra nytta av. Det skapas alltså en 
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”win-win-situation” som kan vara ett möjligt bidrag till en bättre utveckling hos företaget. 

Men inte sällan handlar dessa utbyten om ett bredare spektrum som involverar politiska, 

ekonomiska och sociala beroendeförhållanden där organisatoriska åtgärder synbart påverkar 

dess intressenter. I samtliga fall kommer ändock organisationens intressenter med stor 

sannolikhet att ingå i en form av valkrets som granskar organisatoriska beteenden för att 

fastställa de praktiska konsekvenser som företagets agerande återspeglar. Därmed kan den 

pragmatiska legitimiteten trattas ner till en slags utbyteslegitimitet där stöd för en 

organisatorisk politik vilar på politikens förväntade värde av olika beståndsdelar. I praktiken 

handlar det om att organisationens politik och åtgärder behöver stöd av dess intressenter för 

att få genomslagskraft och därmed acceptans av dessa. (Suchman, 1995) 

Inflytelselegitimitet 

Den delen som i föregående stycke nämndes i termer av sociala beroendeförhållanden är en 

mer socialt konstruerad form av pragmatisk legitimitet. Inom den här underkategorin kan 

dock beståndsdelar som stöder organisationen existera inte på grund av att intressenter lever i 

tron att de kan få specifikt gynnsamma utbyten utan snarare för att de är mottagliga för 

organisationens större intressen. Intressenterna ser alltså till helheten, där 

inflytelselegitimiteten kan ges i uttryck då organisationen införlivar olika element i sina 

beslutande strukturer, som dess intressenter anser vara nödvändiga. Organisationen bör därför 

dämpa sin auktoritet och vara lyhörd för att ta in värdefull input från intressenter som ligger i 

linje med deras åsikter och värderingar. Denna underkategori kan därför beskrivas som 

inflytelselegitimitet. (Suchman, 1995) 

Dispositionell legitimitet 

Den tredje formen av pragmatisk legitimitet, vilken kommer till uttryck då organisationen ses 

som en ”god medborgare” och där goda värden såsom anständighet och ärlighet genomsyras i 

organisationen, benämns som dispositionell legitimitet. (Suchman, 1995) Dock har tidigare 

studier nästan oavkortat fokuserat på utbytes- och inflytelselegitimitet, men denna form av 

pragmatisk legitimitet kräver också uppmärksamhet bland moderna organisationer. Detta då 

den fokuserar starkt på organisationens personlighet (som vi behandlade i stycke 2.1) och 

samkänslan till dess intressenter. Ett konkret exempel på detta kan ges till teknikföretaget 

Apple som hos gemene man i daglig mening kan relateras till exklusiva produkter men även 

där många människor kan känna en viss samhörighet med just deras organisatoriska 

personlighet. Målet är alltså från organisationen att få dess intressenter att sympatisera med 

organisationen och få dessa att känna gemensamma värderingar med det organisationen står 

för och värnar om. 

Strategier för att återupprätta pragmatisk legitimitet 

Som tidigare diskuterats nämndes att ett generellt första steg i processen mot att återupprätta 

legitimitet ofta handlar om att formulera ett normaliserat tillvägagångssätt för hur detta ska 

genomföras. På så sätt kan företagen förhindra att de utsätts för större utredningar och 

ifrågasättanden. Inom den pragmatiska legitimiteten finns framförallt två olika strategier för 

att återupprätta denna. Dessa handlar om att man (1) förnekar den uppkomna skandalen eller 

att man (2) skapar övervakning och kontroll. Att förneka ett problem kan många gånger 
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fungera i organisationer. Inte är det självklart att företagets agerande i något negativt avseende 

måste bli upptäckt? Dessvärre vilar ett stort bekymmer med denna typ av strategi. Om 

förnekelserna inte är uppriktiga, kan vidare avslöjanden medverka till att den sista strimman 

av legitimitet som företaget har försvinner helt, något som kan vara förödande för 

organisationen (Suchman, 1995; Fors-Andrée, 2013A). Den andra typen av strategi, att skapa 

övervakning i organisationen, har även den visat sig ha genomslagskraft. Här kan det handla 

om att låta företaget lägga en obligation mot framtida återfall såsom inledning av 

klagomålsprocesser eller att bjuda in statliga bestämmelser/styrande. Denna typ av strategi 

symboliserar även att organisationen visar ånger och kan på så sätt övertyga intressenterna att 

man är kapabel till att återuppta sargade pragmatiska utbyten. (Suchman, 1995) 

2.2.2 Moralisk legitimitet 

Denna legitimitetsdimension handlar alltså om moral och speglar i vilken utsträckning ett 

visst åtagande eller handling är att anses som ”rätt och riktig” (Suchman, 1995). Viktigt i 

sammanhanget är enligt Donaldsson och Dunfee (1994) att inte ta moral ur dess kontext. 

Detta då moral kan ses på en mängd olika sätt och behöver passas in i de rådande sociala 

normer eller implicita skyldigheter som råder. Ur ett organisatoriskt perspektiv har moral i 

detta sammanhang att göra med normativa bedömningar av organisationens ”riktighet”, 

oavsett ett agerandes övriga konsekvenser för organisationen (Suchman, 1995). Den 

springande frågan blir därmed i huvudsak ”är det ’rätt och riktigt’ för oss att agera på detta 

sätt?”. Porter och van der Linde (1995) tillägger att företag som hos gemene man kan 

uppfattas exemplariska ur ett socialt och miljömässigt sammanhang ofta är att se som en källa 

till konkurrensfördelar på marknaden snarare än att de har bindande moraliska skyldigheter 

eller legitimt normativa begränsningar i syfte att åstadkomma vinst. Ett välrenommerat 

(moraliskt) företag kan därmed dra nytta av dessa konkurrensfördelar och är inte endast att 

anse som ett företag vars syfte är att nå vinstmaximering, utan som dessutom har andra, 

mjukare, värden. 

Även den moraliska dimensionen av legitimitet delas av Suchman (1995) in i olika 

underkategorier, fyra till antalet, vilka är konsekventiell-, processuell-, strukturell- och 

personell legitimitet. För att även här erhålla en djupare förståelse redogörs nu för dessa olika 

former av moralisk legitimitet.  

Konsekventiell legitimitet 

Organisationer blir ofta bedömda på grund av vad de åstadkommer. Men många 

organisationer opererar på en tämligen opersonlig marknad där intressenters bedömande av 

kvalitet och värde kan ses på olika nivåer. Tänk er exempelvis kärn- och hangarfartyg som bär 

en väldigt tung börda om krig skulle utbryta. Om deras operationer i krig skulle leda till 

förödelse blir de inblandades agerande och kunskaper direkt granskade, men det är endast i 

denna kontext de kan bli utvärderade. I en sådan komplex situation som krig kan endast den 

konsekventiella legitimiteten primärt fungera som vägledning i att vissa åtgärder som vidtagits 

kan bli moraliskt förbjudna av allmänheten. Den konsekventiella legitimiteten syftar alltså till 

att ge vägledning i att värdera och mäta organisationers ageranden, när kontexten är 

svårbedömd. (Suchman, 1995) 
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Processuell legitimitet 

Trots att det många gånger kan vara svårt att bedöma och utvärdera en organisation med 

grund i dess karaktär, kan organisationer erhålla moralisk legitimitet genom att omfamna 

socialt accepterade metoder och förfaranden. Det är här den processuella legitimiteten 

kommer in. Denna form av legitimitet blir som viktigast när det enligt ”god praxis” kan tjäna 

till att visa intressenter att organisationen gör goda ansträngningar för att uppnå ett värdefullt 

resultat från allmänheten. Föreställ er ett sjukhus som dagligen tar hand om en mängd sjuka 

och skadade patienter i olika grad. Inte är det sannolikt (givet att korrekt vård tillämpats), att 

bara på grund av att en cancersjuk patient dör så mister sjukhuset sin legitimitet? Däremot är 

det ganska troligt att sjukhuset förlorar legitimitet om de till exempel börjar tvångsvårda 

patienter som inte är i behov av denna typ av vård. (Suchman, 1995) 

Strukturell legitimitet 

I detta fall ser intressenter på organisationen som värdefull på grund av dess strukturella 

karaktäristika som bidrar till moraliska egenskaper. Suchman (1995) benämner denna tredje 

form av moralisk legitimitet som strukturell legitimitet och tar fasta på Meyer och Rowan 

(1991). Dessa tillskriver att strukturer i organisationer kan fungera som indikatorer på en 

organisations sociala kapacitet att utföra olika typer av arbeten. Med detta menar författarna 

att föreskrivna strukturer i en organisation kan vara till hjälp att förmedla budskapet om att 

denna "… is acting on collectively valued purposes in a proper and adequate manner”. Med 

detta fastslår Meyer & Rowan att den strukturellt legitima organisationen blir en slags 

förvaringsplats för allmänhetens förtroende då dessa anser att ”det är rätt organisation för 

jobbet”. 

Personell legitimitet 

Den fjärde och sista formen av moralisk legitimitet söker sig till karisma hos organisationens 

företagsledare och deras väsentliga betydelse i att bemästra legitimitet utåt mot allmänheten. 

Detta beskrivs av Suchman (1995) som personell legitimitet. Tänk er ett företag där en stor 

skandal har inträffat, exempelvis Boforsskandalen, och hur denna händelse blev starkt 

uppmärksammad i media etcetera. Karismatiska personer kan då lyckas bemästra det 

inträffade på ett för organisationen värdefullt sätt. Detta, enligt Suchman (1995), genom att 

dels fastställa rutiner och procedurer i hur man bör tackla dessa händelser samt med strategisk 

kommunikation mot allmänheten. Fors-Andrée behandlar hur en sådan kommunikation kan se 

ut (se stycke 1.2.3) Om den karismatiske ledaren lyckas väl, kan denne förhindra att 

skandalen stigmatiserar organisationen och får den att framstå som ännu sämre i denna 

händelse.  

Strategier för att återupprätta moralisk legitimitet 

Inom den moraliska legitimiteten finns även här ett par strategier som används för att 

återupprätta den. Man talar om att (1) ursäkta/rättfärdiga det inträffade eller (2) ta avstånd från 

det inträffade. Som nämndes ovan inom den pragmatiska legitimitetsdimensionen fanns där 

en strategi som gick ut på att förneka skandalen. Inom den moraliska dimensionen vill man 

istället ursäkta eller rättfärdiga det inträffade snarare än att förneka problemet och därmed 

vara självkritiska mot företagets moraliska ansvar. Ett problem med denna form av strategi är 

den riskerar att innehålla element som går ut på att skuldbelägga enskilda medarbetare eller 



15 

 

myndigheter, vilket kan antyda en avsaknad i ledningens brist på kontroll (Ashforth och 

Gibbs, 1990; Suchman, 1995). Den andra typen av strategi för att återupprätta moralisk 

legitimitet vilar på att ta avstånd från skandalen. Detta kan givetvis göras på en mängd olika 

sätt. Ett av det mer vanliga sätten är att ersätta den verkställande direktören. Detta åberopar 

symboliken i en önskan om att förändra något som inträffat och förebygga att något liknande 

sker igen. Ett annat sätt är att företag kan ta avstånd genom att rent geografiskt byta säte där 

skandalen inträffade om denna kunnat spåras till en specifik plats. Ett exempel på detta är den 

amerikanska biltillverkaren General Motors som försökte återupprätta sin legitimitet genom 

att skapa en ny division med nya fordon och nya försäljningsförfaranden från Detroit till 

Tennessee. På detta sätt lyckades företaget visa att de ville ta avstånd inte bara genom att byta 

säte rent geografiskt, utan även genom att omstrukturera företaget i stort. (Suchman, 1995) 

2.2.3 Kognitiv legitimitet  

Suchmans tredje dimension är kognitiv legitimitet. Kognition kan definieras som ”de 

tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras”. (NE, 2013B) Det är 

med andra ord tankemönster och uppfattningar som denna dimension av legitimitet behandlar. 

Tonvikten gällande kognitiv legitimitet ligger i att organisationer bör vara förmögna att läsa 

av sin omgivnings tankemönster och därutefter utforma sina legitimitetsbärande budskap.  

Även denna dimension av legitimitet delas in i underkategorier av Suchman (1995). Dessa är 

två olika, en som baseras på hur organisationen förstås (comprehensibility) och en baserat på 

hur man som organisation söker bli tagen förgivet (taken-for-grantedness). 

Förståelselegitimitet 

Organisationer omges av människor med mycket olikartade kognitioner. Suchman (1995:582) 

beskriver det som: ”… the social world as a chaotic cognitive environment”. Det viktiga för 

organisationerna blir nu att arrangera och strukturera omgivningens varierande tankemönster 

och förstå likheter och skillnader hos dessa. Suchman talar här om att bygga ”kulturella 

modeller” och utifrån dessa forma sina legitimerande budskap, som ger en samstämmig 

förståelse hos omgivningen - en förståelse som då givetvis också ska samklinga med 

organisationens avsikt. Lyckas företagen med detta så kommer deras handlingar att framstå 

som förutsägbara, meningsfulla och inbjudande. Misslyckas de är risken att bli förbisedd eller 

missförstådd överhängande, något som kan få negativa konsekvenser på organisationens 

legitimitet. Ett exempel från Suchman (1995) där han återger hur den då nya och 

revolutionerande mikrochiptekniken för datorer skulle legitimeras: 

At a conference in the late 1960s, when [Intel founder Robert] Noyce predicted the coming of a 

computer-on-a-chip, one of his critics in the audience remarked, "Gee, I certainly wouldn't want to 

lose my whole computer through a crack in the floor". Noyce responded: "You have it all wrong 

because you'll have a 100 more sitting on your desk, so it won't matter if you lose one". (Suchman, 

1995:582) 

Tagen för given-legitimitet  

I den andra typen av kognitiv legitimitet tar man omgivningens olikheter i tankemönster och 

uppfattningar ”ett steg längre”. Det bygger på att man, efter att ha utformat de kulturella 
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modellerna, tar fasta på den uppsättning som finns av intersubjektivitet
4
. Med hjälp av dessa 

intersubjektiva uppfattningar ”dränker” man nu möjligheterna till oliktänkande genom att 

endast låta sin legitimitet spegla de intersubjektiva uppfattningarna och ”skala bort” allt som 

faller utom ramen för dem. På det sättet bygger organisationen en tagen för given-legitimitet. 

(Suchman, 1995) 

 

Zucker (1983) kallade detta för en objektiv legitimitet, med grund i att intersubjektivitet är 

heltäckande i sin karaktär och därmed bildar den objektiva uppfattningen. Suchman 

(1995:583) beskriver tagen för given-legitimitet som svårbemästrad men den mest kraftfulla 

legitimitetskällan som finns. ”If alternatives become unthinkable, challenges become 

impossible, and the legitimated entity becomes unassailable by construction.” Det 

svårbemästrade med denna legitimitetsform ligger i att människor i organisationers 

omgivningar är så pass oliktänkande i sina ekonomiska, kulturella och politiska uppfattningar. 

En intersubjektivitet som ger en enskild organisation möjlighet till att bli tagen för given är 

därmed sällsynt. (Suchman, 1995) 

Strategier för att återupprätta kognitiv legitimitet 

Till skillnad mot att man inom den moraliska dimensionen kan använda sig av självkritik mot 

organisationens moraliska ansvar tar man inom denna dimension strategin ett steg vidare, 

nämligen genom att förklara det inträffade. Som ovan nämndes vilade ett problem med 

strategin inom den moraliska dimensionen vilket talade för att man ofta skuldbelägger 

enskilda medarbetare eller myndigheter. För att undvika dessa problem kan ledare försöka att 

motivera och förklara uppkomsten till skandalen och omdefiniera mål och med vilka medel 

man ska nå dessa. På detta sätt kan chefer lyckas att få skandalen underminerad och erhålla en 

balans mellan intressenter och de rådande kognitiva föreställningar dessa kan ha. Därmed 

skapas konsensus mellan företagets agerande och vad allmänheten förutsätter att företaget ska 

göra för att sköta skandalen på ett bra sätt. (Suchman, 1995) Nämnvärt är att många 

organisationer efter en kris som sköter denna på ett, i allmänhetens ögon, bra sätt ofta kan 

komma att bli starkare än tidigare ur ett legitimitetsperspektiv. 

2.3 Modell över samband i vårt teoretiska ramverk 

Helheten av modellen vi tagit fram framhäver att organisationer är att betrakta som 

institutioner (i enlighet med 2.1). Modellen beaktar de tre dimensionerna av legitimitet 

(utifrån 2.2) och har till syfte att sammanställa dimensionernas karaktärer. Till respektive 

dimension relateras också strategierna företag kan använda för att återupprätta legitimitet.  

Modellen kommer att vara en utgångspunkt när vi analyserar företagsskandaler längre fram i 

detta arbete. Med hjälp av modellen söker vi identifiera dels vilka legitimitetsdimensioner 

kommunikationen kring skandalen berör och dels hur företagen söker återupprätta legitimitet 

utifrån de strategier den teoretiska referensramen beskrivit. 

                                                 
4
 Subjektiva uppfattningar som delas av en större grupp, t.ex. ett samhälle 
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ORGANISATIONEN - EN INSTITUTION

LEGITIMITET

Handlingar och beteendemönster som ur allmänhetens perspektiv är:

-Önskvärda

-Anständiga

-Lämpliga

Pragmatisk legitimitet Moralisk legitimitet Kognitiv legitimitet

Den praktiska nyttan De "rätta och riktiga" handlingarna Tankemönster om organisationen

• Utbyteslegitimitet • Konsekventiell  legitimitet • Förståelselegitimitet

  -Stöd i samarbeten, alla parter drar nytta   -Organisationen bedöms pga. vad de  -Kulturella modeller hjälper organisationen

• Inflytelselegitimitet   åstadkommer (i svårbedömda kontexter)   att förstå omgivningens tankemönster

  -Intressenter värderar nytta i • Processuell legitimitet • Tagen för givet-legitimitet

  organisationens intressen -Goda (välmenande) ansträngningar -Organisationen tillvaratar

• Dispositionell legitimitet   efterrävas av omgivningen   intersubjektiva uppfattningar

  -Organisationen ses som en "god medborgare" • Strukturell  legitimitet

  som omgivningen kan identifiera sig med   -Omgivning anser att detta är

  "rätt organisation för jobbet"

• Personell legitimitet

  -Karismatiska ledare ger organisationen

  legitimitet genom styrka i ledarskapet

Strategier för återupprättelse Strategier för återupprättelse Strategier för återupprättelse

• Förneka det inträffade • Ursäkta det inträffade • Förklara det inträffade

• Ökad övervakning / kontroll • Ta avstånd från det inträffade

 

Figur 2 Legitimitet – dimensioner och strategier 
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3. Metod 

Här redogörs för de metodologiska utgångspunkterna i studien. Vi behandlar metoden kring 

fallstudier och berättar hur insamlingen av data sett ut för att vidare problematisera 

fenomenet skandaler. Därefter ges en förklaring kring val och strategi kring 

årsredovisningarna för att avslutningsvis mynna ut i en kritisk reflektion.  

3.1 Fallstudie 

Generellt sett är fallstudier den metod som föredras då frågor om ”hur” och ”varför” ställs, då 

man har ringa kontroll över den situation som studeras och då  okus ligger  å  aktuella skeenden i 

ett konkret socialt sammanhang. (Yin, 2007:22) 

Detta citat sammanfattas väl hänsyn tagen till att Yin (2006) även lyckas fånga upp det som 

denna studie har för avsikt att svara på. Undersökningsfrågan lyder ”Hur återupprättar företag 

sin legitimitet efter en inträffad skandal via kommunikation i årsredovisningen?”. 

Strålkastarljuset riktas nämligen på aktuella skeenden i företags situationer – när skandalen är 

ett faktum. Yin (2006) förklarar i korthet att fallstudier är en empirisk undersökning vilken 

har för avsikt att studera aktuella händelser i dess verkliga kontext. Men denna form av studie 

omfamnar även en mer teknisk definition vilken behandlar strategi för analysval men även 

insamling av fallstudiedata. Mer om detta följer här nedan. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Då studiens syfte har varit att beskriva hur företag återupprättar sin legitimitet efter en 

inträffad skandal, har utgångspunkten tagits från den aktuella forskningen inom 

legitimitetsområdet. Teorin har även kompletterats med ytterligare infallsvinklar inom och 

utom området för att stärka det teoretiska ramverket. 

Då empirin går att härleda till redan dokumenterad information, i form av årsredovisningar, 

går datan att karaktärisera som sekundärdata. Som med alla typer av datainsamling finns både 

för- och nackdelar. Den största nackdelen med sekundärdata menar Yin (2006) är att 

informationen kan vara bristfällig och snarare återspegla författarnas åsikter. Denna nackdel 

kan i denna studie frångås då det i så stor utsträckning ligger i informanternas intresse i 

dokumenten att avge rättvisande ord utåt till omgivningen. Detta då informationen i 

årsredovisningarna, som tidigare nämnts, är bland det viktigaste sättet för företag att 

kommunicera och delge information till sina intressenter (Haskel, 2000; Ohlsson, 2004) och 

dessutom ett verktyg för att skapa och upprätta sin legitimitet (Brown och Deegan, 1998).  

Dessutom finns det tydliga och klara fördelar med att utgångspunkten tas ur årsredovisningar. 

Den kritiska läsaren kan med enkelhet gå tillbaka till kärndata och själv granska denna flera 

gånger om så önskas. Dokumenten är även officiella till allmänheten varför alla kan nå 

informationen utan större svårigheter. 
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Yin (2006:66) lyfter även fram att ”om man under datainsamlingen endast fokuserar på 

enskilda medarbetare kommer undersökningen också endast att handla om individer och inte 

om organisationen”. Detta blir intressant ur den aspekten att, liksom denna uppsats, försöka 

omfamna organisationer som sådana och inte tappa väsentliga och avgörande delar från 

organisationen och dess springande kärnpunkter. Då vi behandlar en textmassa som inte 

enbart baseras på individnivå lyckas metodvalet ringa in de vitala delar som enbart är knutna 

på organisationsnivå. Givetvis kan inte en eller flera företagsledare i ett stort företag 

kommunicera viktiga händelser eller kärnpunkter i företaget enbart utifrån sina egna 

ståndpunkter om hur de tycker och tänker utan snarare vad organisationen står för och aktivt 

arbetar med som helhet. Indirekt ligger hela organisationens aktiva arbete mot att upprätthålla 

sin legitimitet inbakat i de delar som företagsledaren kommunicerar ut till allmänheten.  

3.3 Urval 

I denna uppsats föll valet att söka på exklusiva nyckelord via sökmotorn Google för att där 

avgöra vilka företag som kommer bli aktuella att studera och sedermera analysera. Vi fann 

valet av sökmotor som naturligt hänsyn tagen till att Google är ett utmärkt sätt att söka 

information. Nedan följer en tabell som visar vilka nyckelord (singel- respektive 

kombinationssökningar) som valts att inkluderas men även exkluderas i sökningarna av 

företagsskandaler, vilket är vårt ledord. Till vänster i tabellen presenteras ord som inkluderats 

i sökningarna och till höger presenteras de ord som valts att exkluderas. Motiveringen bakom 

ord som inkluderats är sådana ord som varit frekvent förekommande vid företagsskandaler i 

sökningarna och som därmed ofta använts vid kombinationssökningar. Ord som exkluderats 

är sådana ord som även de varit frekvent förekommande i sökningarna men som föll utanför 

ramen för denna uppsats hänsyn tagen till arbetets syfte.  

 

Inkluderade 

nyckelord 

Exkluderade 

nyckelord 

Företagsskandal Debatt 

Skandal Etik 

Sverige Moral 

Skamlig händelse Varsel 

Förargelseväckande   

Allmän upprördhet   

Skandalföretag   

Skandalbolag   

Bolag   

Pressmeddelande   
Tabell 2 - Nyckelord vid sökningar 

Våra sökningar resulterade i ett antal träffar (cirka 30 stycken), men långt ifrån alla uppfyller 

studiens frågeställning och syfte. Nedan redogör vi för hur vi slutit oss kring fyra 

studierelevanta case. Av de träffar vår sökning gav finner vi dessa fyra träffsäkra hänsyn taget 

till de kriterier vi strax ska presentera. Av de case vi tvingades utesluta handlar det främst om 
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mindre omfattning av skandal eller att företagen inte konkret berör skandalen i sina 

årsredovisningar. 

Att välja vilken typ av fallstudiedata som ska analyseras kan vara problematiskt. I detta skede 

blir det därför viktigt att ha en klar bild över den tänkta analysstrategin. För analys av 

fallstudiedata belyser Yin (2006) bland annat att man bör utforma en fallbeskrivning. I denna 

studie förlitas data på de årsredovisningar som väljs ut. Därför har vi utformat ett antal 

kriterier som ligger till grund kring val av företags årsredovisningar och gallring av textmassa 

i dessa. Dessa kriterier är valda utifrån uppbyggnaden i problemdiskussionen och hänsyn 

tagen till studiens syfte och frågeställning. 

1. Företagen ska ha varit med om en skandal 

2. Årsredovisningen ska beröra skandalen 

3. Kommunikationen skall harmonisera med våra teoretiska utgångspunkter 

För att gallra ut relevant textmassa ur för studien relevanta årsredovisningar, så att analysen 

sker utifrån studiens syfte och frågeställning, låter vi dessa tre punkter vara ledande. 

Gallringen kommer att ske stegvis och till att börja med lutar vi oss därmed mot det första 

kriteriet, nämligen: 

1. Företagen ska ha varit med om en skandal 

Att slå fast om företaget varit med om en skandal går via källor såsom massmedia enkelt att 

utläsa. Enligt tidigare avgränsning (se 1.5) ska skandalerna även ha gjort ett starkt avtryck i 

media för att inte uteslutas, något som vi i detta steg beaktar. Ett annat sätt att fastslå om 

företaget varit med om en skandal är att denna ofta redovisas konkret även i 

årsredovisningarna, på så vis att företagen berättar om händelserna. Detta leder oss in på nästa 

kriterium: 

2. Årsredovisningen ska beröra skandalen 

Årsredovisningar hos företag som varit med om en skandal, men där inte skandalen berörs 

konkret slopas. Detta då vi här inte kan finna någon direkt koppling mellan skandalen och 

eventuell legitimitetsåterupprättande kommunikation. Det blir således betydelselöst, hänsyn 

taget till studiens syfte och frågeställning, att analysera kommunikation eller åtgärder om 

dessa inte är direkt kopplade till en inträffad skandal. 

När vi tagit hänsyn till dessa två kriterier uppfyller nu vårt empiriska material den första delen 

av studiens syfte: ”Studien ska beskriva hur företag kommunicerar i årsredovisningen när de 

söker återupprätta sin legitimitet efter en inträffad skandal”. För att få det empiriska materialet 

relevant även mot den sista delen av syftet: ”Detta genomförs med utgångspunkt i teorier 

kring legitimitet och kriskommunikation” krävs nu att vi uppfyller kravet i det tredje kriteriet, 

nämligen: 

3. Kommunikationen skall harmonisera med våra teoretiska utgångspunkter 
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Innan de teoretiska utgångspunkterna beaktas utesluts först de delar av årsredovisningen som 

inte ska behandlas över huvud taget, enligt stycke 1.2.5. Vi återknyter sedan till de teoretiska 

utgångspunkter som ska spegla vår undersökning, och låter dessa ligga till grund för en 

gallring av den kvarvarande textmassan i årsredovisningarna. Denna gallring utesluter text 

som inte konkret handlar om skandalen. När denna gallring är genomförd kvarstår endast 

textmassa som uppfyller samtliga våra kriterier och därmed den textmassa som ska 

analyseras. Denna textmassa svarar nu mot studiens syfte och frågeställning och kommer, i 

analyskapitlet, att redovisas i form av en redogörelse för varje enskilt företag vi analyserar. 

Utifrån denna redogörelse analyseras sedan företagets legitimitetsåterupprättande 

kommunikation. 

Våra fyra case 

1. TeliaSonera mutar diktatorfamilj för att få 3G-licenser 

2. Skandias bonusprogram får skarp kritik när taket lyfts bort 

3. Carnegie Investment Bank blåser upp sitt resultat under flera år 

4. Toppchefer på AMF flyttar sina pensionsavtal och lyfter bonusar när kunderna ska få 

sänkta pensioner. 

Besvarandet av forskningsfrågan 

Med grund i urvalsbeskrivningen ovan, kan händelsekedjan sammanfattas enligt följande: 

1. Ett företag har varit med om en skandal 

2. Årsredovisningen presenterar kommunikation kring skandalen 

3. Vi presenterar en redogörelse av denna kriskommunikation 

4. Kriskommunikationen tolkas till Suchmans legitimitetsdimensioner och här analyseras 

nu hur företagen återupprättar sin legitimitet. 

Detta är vårt sätt att besvara forskningsfrågan.  

3.4 Kunskapsproduktion – en objektiv sanning? 

Varje dag utsätts vi människor för en svärm av intryck och interaktioner i alla dess former. 

Det kan vara allt från att vi tar en lunch med en god vän till allvarligare situationer som till 

exempel en begravning. Vi delar just denna dag tillsammans med andra i det vi kan kalla 

”vardagsvärlden”. När vi interagerar med andra, vilken situation vi än befinner oss i, privat 

som arbetsmässig, lättsam som allvarsam, används ofta det mest vitala sätt att kommunicera 

på - språket. Detta sociala kunskapsförråd lägger ofta enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

grunden till uppbyggandet av hur vi genom att skapa rutiner och agera på olika sätt formar det 

som kan kallas en ”mänsklig receptkunskap”. För att människor inte ska uppleva vardagen 

som kaosartad krävs då att våra mänskliga handlingar formar en stabilitet. Stabiliteten skapas 

genom en social ordning vilket kan beskrivas som en produkt av mänskligt beteende. En 

central del för den sociala ordningen är processen då institutioner uppkommer – 

institutionaliseringen. Denna typ av institutionalisering kan beskrivas som:  

En ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar av typer av aktörer. Annorlunda uttryckt är 

varje sådan typifiering en institution. (Berger och Luckmann, 1979:70) 
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I dessa institutioner antas att olika aktörer handlar på ett visst sätt. Ett exempel kan vara 

organisationers dagliga utbyte av varor och tjänster som dessutom förutsätts av dessa. Ett 

annat exempel kan vara rättsväsendet som i vissa skeden utdelar rättspåföljder för individer 

som begått brott. Genom institutionaliseringen förstås därför att vi dagligen utsätts för en 

social kontroll. Denna kontroll skapas och ”typifieras” ständigt på nytt då vi genom sociala 

relationer formar och bygger upp nya vanor och rutiner i vårt handlande. Genom att denna 

process är dynamisk och sprids mellan olika aktörer uppkommer även nya institutioner. Dessa 

institutioner, som i grunden är formade av oss människor, tar med tiden sin uppfattning som 

något externt där objektivitet och givenhet genomsyrar våra mänskliga tankemönster och 

beteenden. Individer är alltså med i skapandeprocessen till sin egen verklighet där 

institutioner ingår. Verkligheten skapar även individer som ingår i dessa institutioner. Genom 

att vi som individer socialiserar oss mot vår omgivning utkristalliseras därmed sociala normer 

och kunskap som hela tiden återskapas och föds på nytt. (Alvesson och Sköldberg, 2008)  

Mot denna bakgrund förstås att kunskap kan skapas på olika sätt givet olika kontexter. I detta 

arbete skapas och formas kunskap genom tolkning och reflektion av när företag via 

årsredovisningar kommunicerar till sin omgivning i hopp om att återupprätta sin legitimitet 

efter en inträffad skandal. Genom vår teoretiska genomgång av litteraturen vilken behandlar 

just områden som kommunikation och legitimitet med dess inneboende dimensioner, med 

bakgrund i vårt vetenskapliga förhållningssätt om hur kunskap kan skapas, torde det valda 

angreppssättet vara både relevant och trovärdigt. Detta då vi med grund i teorin använder 

denna som glasögon för att i analysen förmå området med nya insikter och kunskaper om hur 

företag återupprättar sin legitimitet efter en inträffad skandal. Årsredovisningar är ju, som 

tidigare nämnts, ett så centralt dokument för organisationer att sprida sitt budskap genom 

varför dessa med enkelhet kan klargöras vara lämpliga som empirisk grund att förhålla oss 

till.  

3.5 Kritisk reflektion 

Som tidigare diskuterats har vi berört att kunskapsgenererande kan ske på olika sätt, där vi 

mot bakgrund av tidigare förda argumentation hävdar att detta arbetets angreppssätt är ett av 

flertalet alternativ man kan tillskansa sig kunskap genom. Men det anses som centralt och 

viktigt att även belysa vilken kritik som kan kopplas till det valda förfarandet. Detta för att 

nyansera bilden av vår medvetenhet kring vårt valda metodologiska tillvägagångssätt.  

Tolkande ansats 

En aspekt som är viktig att förhålla sig till gällande analysen av årsredovisningar är 

tolkningsaspekten. Det är ju trots allt så att vi som författare läser årsredovisningarna och 

väljer vilket material det finns anledning att analysera. Detta är enligt Riessman (1994) ett 

tämligen vanligt förekommande fenomen vid studier som har mer av en kvalitativ karaktär. 

Men vad som kan konstateras är att årsredovisningar som inte harmoniserar med våra tidigare 

uppsatta kriterier väljs bort och kvar har vi då information som kan återknytas till det 

teoretiska ramverket, i delarna ”VD har ordet”, förvaltningsberättelsen eller andra delar av 

årsredovisningarna. Detta hjälper oss i förhållningssättet gentemot dokumenten där 
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ambitionen är att iaktta dessa så förutsättningslöst som möjligt och inte välja ut information 

på basis av vår subjektivitet.  

Vi ämnar alltså i denna studie eftersträva objektivitet. En annan infallsvinkel är även att inte 

teoretisera innan vi har relevant informationsunderlag (i vårt fall empiri). Med detta menar vi 

att innan analysen påbörjas har vi tagit full hänsyn till att empirin (årsredovisningarna och den 

utvalda textmassan i dessa) speglar vår frågeställning, vårt syfte och våra avgränsningar. 

Vidare har empirin valts ut med spegling mot den teori som vårt teoretiska ramverk 

behandlar. Slutligen fullgörs vår objektivitetssträvan via att följa detta metodkapitels 

beskrivningar. 

Det här gör att all utvald empiri i arbetet är både metod- och teorigrundad innan analysen 

påbörjas. Detta är vårt sätt att eftersträva objektivitet, dvs. att låta empirin generera fakta 

utifrån teori och inte vice versa. 
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4. Analys 

I det följande kommer här analys ske av för studien utvalda företagsskandaler. Vi kommer att 

sluta oss kring fyra separata case, där företagsskandaler av olika karaktär uppdagats. Varje 

case inleds med en kort sammanfattning (i kursiv stil) för att ge en snabböverblick av vad som 

inträffat. För en djupare inblick i skandalerna hänvisas till exempel till de källor vi använt till 

sammanfattningarna. Därefter följer en redogörelse av skandalerna, utifrån vad företagen 

kommunicerar i sina årsredovisningar. Ifall företagen berör skandalen i flera än ett års 

årsredovisning beaktas detta. Sedan analyseras företagens legitimitetsåterupprättande 

kommunikation i årsredovisningarna, utifrån vårt teoretiska ramverk och det metodologiska 

tillvägagångssätt som redovisats. Analysen kommer senare i arbetet att ligga till grund för 

resultat och slutsatser.  

Case 1 – TeliaSonera mutar diktatorfamilj för att få 3G-licenser 

TeliaSonera hade nyligen värvat 3G-licenser i Uzbekistans största mobiloperatör. Under 

2012 uppdagades det dock misstankar om att TeliaSonera mutat till sig dessa licenser. Drygt 

2 miljarder kronor hade betalats ut till ett brevlådeföretag i Gibraltar med kopplingar till den 

Uzbekiske diktatorfamiljen Karimovs dotter och därmed kommit rakt i händerna på den 

hårdföra Uzbekiska regimen. Till följd av mutanklagelserna blev TeliaSonera starkt 

kritiserade i den allmänna debatten och regeringen krävde att en utredning skulle tillsättas 

för att bringa klarhet i det inträffade. (Svenska Dagbladet, 2012C)  

Redogörelse 

(Källa: TeliaSonera Årsredovisning 2012 och 2013) 

TeliaSonera framhäver i sin årsredovisning 2012 att styrelsen tillsatte en extern utredning 

vilken hade till syfte att se över vad det var som verkligen skett i samband med anklagelserna. 

Resultatet av utredningen visade att det fanns brister i dels genomförandet av affären men 

även att TeliaSonera brutit mot sina egna etiska riktlinjer. I ett yttrande från styrelsen delade 

dessa den gemensamma bilden av att faktiska brister i genomförandet av affären existerat. 

Dock påtalar koncernchefen i en kommentar att resultatet av utredningen inte fann några 

belägg för brottsanklagelserna men där kritik, återigen, framfördes om hur investeringen gått 

till. Koncernchefen fortsätter även ett resonemang kring de svårigheter som följer av att 

ständigt leva upp till omvärldens förväntningar och att det är en ideligen pågående process. 

Dessutom uttalar denne att det sedan ett flertal år tillbaka pågått och nu även pågår en rad 

olika åtgärder som har till syfte att förstärka koncernens hållbarhetsarbete. Detta arbete uttalas 

bestå bland annat av en utveckling av processer men dessutom en skärpning av 

riskbedömningar i samband med just nya investeringar och en inkludering av hållbarhetsrisker 

i beslutsunderlagen. Vidare har organisationen med hjälp av det danska institutet för 

mänskliga rättigheter (DIHR) analyserat riskområden som dessa behöver bli bättre på för att 

leva upp till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ett par avslutande meningar från 

koncernchefens kommentarer är: 
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Frågor om hållbarhet, affärsetik och ansvar ska vara en naturlig del i allt vi gör. Den dyrbara 

kunskap och erfarenhet vi nu förvärvat kommer att skärpa vårt arbete med ett hållbart och 

affärsetiskt förhållningssätt i hela organisationen.  

I förvaltningsberättelsen ges utrymme till att presentera ett flertal konkreta punkter på hur 

TeliaSonera arbetar med att hantera de risker som företaget är förknippade med. Bland annat 

skrivs att en del marknader som TeliaSonera opererar på är tämligen besvärliga när det gäller 

korruption men även brott mot mänskliga rättigheter. Riskhanteringen som följer för 

TeliaSonera blir i detta avseende att implementera och aktivt arbeta med en rad aktiviteter 

som i företagets riskhantering består av att identifiera, analysera och bedöma samt rapportera 

verksamhetsrisker.  

I företagets bolagsstyrningsrapport finner vi ett avsnitt som handlar om TeliaSoneras syn på 

hållbarhet. Här menar dessa att hållbarhetsarbetet består av att värna om sina anställdas 

välmående, minska negativt miljöpåverkan, respektera mänskliga rättigheter, följa etiska 

affärsregler på varje marknad, förstärka kunders integritetsskydd, skydda barn på internet och 

stödja forskning kring elektromagnetiska fält. I ett policydokument som TeliaSonera upprättat 

kallat ”kod för etik och uppförande” ges beskrivningar om hur de anställda ska samspela med 

olika intressenter, kunder, konkurrenter etcetera. Dokumentet gäller för alla enheter där 

TeliaSonera äger minst 50 %.  Tanken är att dokumentet ska få en paraplyeffekt och spridas ut 

i koncernen för att därmed bidra till en bättre hållbarhetsutveckling för företaget som helhet. 

Detta för att samma etiska värderingar ska genomsyras i hela organisationen för hur 

TeliaSonera arbetar med att sätta ramar i deras agerande.  

I ett avsnitt i årsredovisningen berörs vilket arbete styrelsen bedrivit det gånga året. Här 

skriver man att man haft såväl övergripande som detaljerad granskning över generella 

hållbarhetsrisker som koncernen är förknippad med. Man skriver också att man haft noggrann 

uppföljning och uppmärksamhet av anklagelserna som riktades mot företaget i samband med 

affärerna i Uzbekistan.  

I årsredovisningen för 2013 återkommer man till händelserna i Uzbekistan. I början av 

februari presenterade advokatbyrån Mannheimer Swartling en rapport efter granskning av 

TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan. Rapporten kunde inte fastställa att mutor hade skett 

men däremot kunde brottsmistankar inte avfärdas. Vidare riktades skarp kritik mot 

TeliaSonera ”för brister i genomförandet av investeringarna”. Styrelsen instämde i ett 

uttalande i denna kritik och som en konsekvens fick den dåvarande VD:n lämna TeliaSonera 

och ny VD tillsattes. Som en ytterligare konsekvens initierade styrelsen under våren 2013 en 

genomgång av transaktioner som ägt rum i samband med Uzbekistanaffären, vilken leds av 

den internationella advokatbyrån Norton Rose Fullbright. (Genomgången kommer även att 

genomlysa ingångna avtal med andra samarbetspartners i Euroasien.) Syftet med denna 

genomgång var att ”få en uppfattning om sakförhållandena och riskerna samt att, i 

förekommande fall, vidta nödvändiga åtgärder för att skapa förutsättningar för att agera 

korrekt och etiskt i den framtida verksamheten”. Vidare kommer genomgången att ”ge 

styrelsen en tydlig bild av transaktioner i Euroasien och en riskvärdering utifrån ett 

affärsetiskt perspektiv”. Genomgången har vid tidpunkten för detta arbete ej komplett 

slutförts, men TeliaSonera kommer ”i ambitionen om transparens” lämna en redogörelse när 
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så skett. Vad som redovisas är dock att Norton Rose Fullbrights genomgång kan visa att 

”processerna kring genomförandet av vissa transaktioner inte har skötts i enlighet med god 

affärssed”. Till följd av detta avsattes ytterligare fyra ledande befattningshavare. Styrelsen har 

i samband med Norton Rose Fullbrights genomgång även tillsatt ett granskande utskott för 

hållbarhet och etik, vilken bland annat fick ansvarsområdet anti-korruption och ska säkerställa 

att ”vi gör rätt och arbetar på ett bra sätt”. Man tar i ärenden avseende riskbedömning även 

rådgivning från ”två välrenommerade svenska advokatbyråer”. 

Gällande de i förra stycket nämnda brottsmistankarna så fortgår den svenska 

åklagarmyndighetens utredning i skrivande stund och ”TeliaSonera fortsätter att sammarbeta 

med och bistå åklagaren”. 

Analys 

Den externa utredningen som genomfördes på TeliaSonera påvisade att det förekommit brister 

i deras värvning av 3G-licenser. Styrelsen är öppen med att man delar dessa brister vid 

affären. Händelserna i Uzbekistan kan få konsekvenser utifrån att utbytelselegitimiteten 

ifrågasätts. Detta då den politik som organisationen bedrivit i Uzbekistan visar att TeliaSonera 

är kapabla att ge mutor för att genomdriva stora affärer. Att någon intressent torde stödja 

något sådant, och därmed acceptera det inträffade, är orimligt att tro. Ytterligare konsekvenser 

av den genomförda affären i Uzbekistan kan kopplas till den dispositionella legitimiteten. Här 

handlar det om intressenternas sympatier med organisationens värderingar. Det danska 

institutet DIHR ansåg att det funnits etiska brister i organisationen. Visserligen har 

TeliaSonera etiska riktlinjer som skall följas, vilket antyder att man tar kritiken på allvar, men 

i det här fallet är det tveksamt om inte intressenter kommer att ifrågasätta det etikarbete som 

bedrivits då detta brustit.  

Vad gör då TeliaSonera för att återupprätta förlorad legitimitet?  

En markering på vad TeliaSonera har åstadkommit som gett positiva konsekvenser gällande 

skandalen i Uzbekistan är deras policydokument kallat ”kod för etik och uppförande”. Denna 

åtgärd kan kopplas till utbyteslegitimitet då den innebär en förbättrad image för 

organisationen och samtliga intressenter drar nytta av detta i olika utbyten. Med detta menar 

vi att partners till TeliaSonera kan vara trygga med att företaget har höga krav på etik i sin 

organisation. Därmed har partners som gör affärer med TeliaSonera ett kvitto på att företaget 

aktivt arbetar för att fasthålla etiska aspekter. Vidare behöver företagets politik stöd från dess 

intressenter. Detta för att få genomslagskraft och de etiska riktlinjerna kommer sannolikt öka 

acceptansen hos TeliaSoneras intressenter.  

Den dimension som av Suchman (1995) beskrivs som inflytelselegitimitet har i TeliaSoneras 

årsredovisningar exponerats. Detta då det tillsatts externa utredningar (DIHR samt Norton 

Rose Fullbright) i syfte att se över exakt vad det var som hade skett i samband med 

anklagelserna samt hur TeliaSonera kan komma tillrätta med de problem som uppstått. 

Utredningarna kan ses som en del i att införliva ett viktigt element i TeliaSoneras struktur som 

visar att företaget tagit fasta på att anklagelserna bör tas på största allvar men också som 

intressenterna torde se som en nödvändig åtgärd i samband med skandalen. Detta för att 

förstärka att organisationen arbetar med att uppfylla de etiska riktlinjer som företaget 
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anammat. De facto att utredningar genomfördes och dessutom varit externa tyder än mer på 

att organisationen varit lyhörd med att ta in värdefull input från sina intressenter. Vi tolkar 

detta som en strategi att återupprätta pragmatisk legitimitet, i linje med det som av Suchman 

(1995) beskrivs som ökad övervakning och kontroll. Denna tolkning torde också stärkas av att 

man fortlöpande avskedar befattningshavare som i utredningar visat sig tveksamma gällande 

etiska företagsvärderingar. 

En annan dimension som gör sig märkbar i TeliaSoneras årsredovisning är den processuella. 

Denna dimension handlar i detta fall i mångt och mycket om att visa att företaget gör goda 

ansträngningar för att uppnå ett värdefullt resultat från omgivningen. TeliaSonera har i sina 

årsredovisningar återkommande behandlat skandalen i Uzbekistan och kopplat just denna 

skandal till många argument och diskussioner förda om hållbar utveckling, vilket tyder på ett 

avståndstagande till det som inträffat, då mutor och korruption kan sättas i ett 

motsatsförhållande till en hållbar utveckling. Bland annat nämns att Uzbekistan är ett av de 

första länderna att förknippa med en potentiell tillväxtmarknad men att det i samband med 

denna marknad också föreligger en del risker och osäkerhet kring. Risker och osäkerheter 

består främst i att det ofta föreligger en hög grad av korruption i dessa länder vilket ställer 

desto högre krav på TeliaSonera som operatör att ingå seriösa affärer med.  

Vi tolkar även kommunikation hos TeliaSonera som applicerbar på en strävan att erhålla 

kognitiv legitimitet. Detta eftersom organisationen redovisar att de utvecklar processer och 

skärper sina riskbedömningar, samt vidare genom att utifrån externa utredningar ”få en 

uppfattning om sakförhållandena och riskerna samt att, i förekommande fall, vidta 

nödvändiga åtgärder för att skapa förutsättningar för att agera korrekt och etiskt i den framtida 

verksamheten”. Detta tyder på en vilja att skapa nya arbetsmetoder för att nå nya 

målsättningar, vilket harmoniserar med strategier för att återupprätta kognitiv legitimitet. 

Denna kognitiva legitimitet rör sig inom underkategorin förståelselegitimitet då TeliaSonera 

söker efter likheter i omgivningens tankemönster kring vad som betraktas som meningsfullt. 

TeliaSonera har i sin helhet varit öppna i sin kommunikation med vad som hänt och vad som 

gått snett. Man redovisar också konkret vilka åtgärder som vidtagits för att dels samma 

skandal inte ska inträffa på nytt och dels för att höja trovärdigheten. Sammantaget tolkar vi att 

TeliaSoneras kriskommunikation ligger i linje med den teori kring effektiv 

kriskommunikation vi studerat. 

Case 2 – Skandias bonusprogram får skarp kritik när taket lyfts bort 

År 1997 beslutades att ett incitamentsprogram skulle införas för ledande befattningshavare 

på Skandia. Styrelsen lade ett tak på bonusbeloppen med beslut att de skulle uppgå till max en 

årslön per person och år, utan utrymme för excesser. Trots beslutet lyftes taket senare bort, 

utan styrelsens vetskap. När detta uppdagades riktades skarp kritik mot Skandias 

bonussystem och bolagsstämman tillsatte därför en utredning år 2003. Den kunde visa att det 

totalt rörde sig om flera miljarder kronor som betalats ut till höga chefer. Vid den ordinarie 

bolagsstämman 2004 beviljades varken styrelse eller VD ansvarsfrihet. Följderna av 

skandalen blev bland annat att skadeståndsanspråk riktades mot flera nyckelpersoner som 
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under årens lopp arbetat på chefspositioner samt att tidigare VD dömdes till fängelsestraff 

för grov trolöshet mot huvudman. (Skandia, 2007) 

Redogörelse 

(Källa: Skandia Årsredovisning 2003) 

Under avsnittet ”året som gått” (vilket kommer alldeles i inledningen av årsredovisningen) 

nämns att ett granskningsuppdrag överlämnades till advokat och revisor, med syfte att granska 

bland annat incitamentsprogrammet. Rapporten som dessa oberoende granskare kom fram till 

”visade på ett antal missförhållanden … inom Skandia”. Dessa missförhållanden handlar om 

att personer i tidigare ledning ”brutit mot regler och ignorerat styrelsebeslut”. Även tidigare 

styrelser uppvisades bristfälliga då de ”ansågs ha brustit i kontroll och uppföljning”. Även fast 

rapporten omfattade fler händelser än bara incitamentsprogrammet (bland annat 

lägenhetsrenoveringar för ledande befattningshavare med närstående, som Skandia fått 

betala), så var det framförallt mot incitamentsprogrammet som kritik riktades i rapporten. Det 

konstaterades dock i rapporten att den nya ersättningspolicy som antogs juni 2003 ”framstår 

som rimlig och balanserad”. Man redovisar sedan, i samma avsnitt, att styrelsen beslutat att 

offentliggöra rapporten. En konsekvens av rapporten blev att skadeståndsanspråk riktades mot 

tidigare befattningshavare. En annan konsekvens blev att en extra bolagsstämma tillkallades 

där hela styrelsen ställde sina platser till förfogande. Ordföranden lämnade här sin post med 

omedelbar verkan. 

Avsnittet ”VD har ordet” inleds enligt följande: 

År 2003 har för Skandia varit ett år av genomlysning, ifrågasättande och förändring. Den styrelse 

som valdes av 2003 års bolagsstämma gick till verket med ett tydligt mandat. Kritiserade 

förhållanden i det förgångna skulle genomlysas och förändras. Koncernens befintliga strategier, 

policies, planer och antaganden skulle prövas förutsättningslöst, för att antingen bekräftas eller 

förkastas. 

VD poängterar att, trots att de genomlysningar som skett i bolaget påvisat ”omständigheter 

som förtjänar kritik och på kort sikt … skadat Skandias anseende och varumärke, är det en 

styrka för Skandia att kunna visa att bolaget självt har dragit fram missförhållanden i ljuset 

och genomfört förändringar som rimligen hindrar upprepning”. VD framhäver sedan sociala 

aspekter på marknaden för långsiktigt sparande, däribland demografisk utveckling och 

växande kostnader för vård och omsorg, och berättar att detta talar för Skandias 

grundläggande affärsidé (”att ge kunderna verktyg och möjligheter till ekonomisk trygghet 

och handlingsfrihet”). Han är dock noga med att berätta vikten av att hela tiden anpassa sitt 

utbud efter marknadstrender och konjunkturförändringar. Kundbehovet är vad som sätts i 

centrum i denna strävan. 

Sedan kommer ett specifikt avsnitt som behandlar ersättningsfrågor. Man framhäver här att 

Skandia fick mottaga kritik gällande att taket i ersättningssystemet lyftes bort. Styrelsen tog 

då krafttag till att arbeta med en reviderad ersättningspolicy. Syftet med denna är att 

”kvalitetssäkra alla i koncernen existerande ersättningssystem”. Man har även gått igenom 

och utvärderat tidigare ersättningssystem ”i den utveckling det varit möjligt och rimligt”. Man 

ansåg denna genomgång motiverad för att ”värdera tidigare programs utfall och effekter är ett 
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viktigt underlag för att dra lärdom för utformning av dagens och framtidens 

ersättningssystem”. Man anser vidare att ”resultaten av tidigare ersättningssystem … [kan] ha 

implikationer på förtroendefrågor såväl inom företaget som mellan företaget och dess 

omvärld. 

Under rubriken ”ägarstyrning och styrelsearbete” återkommer man till ersättningsfrågorna. 

Här redovisas att styrelsen har en ersättningskommitté som har till uppgift att ”bereda och till 

styrelsen lämna förslag när det gäller bland annat ersättningspolicy”. Kommittén har också 

beslutanderätt i frågor som rör lönesättning till personer i koncernledningen (exklusive VD). 

Denna ersättningskommitté består av tre externa styrelseledamöter. Man har även en 

nomineringskommitté inom Skandia, där ett publikt nomineringsförfarande grundlägger valet 

av bland annat styrelseledamöter och styrelsens arvoden. 

Ett incitamentsprogram som numera erbjuds till drygt 5000 anställda inom koncernen är 

Skandias stock-option program. Varje stock option ger innehavaren rätt att köpa en 

Skandiaaktie till en förhandsbestämd teckningskurs. Dessa optioner ger dock inte innehavaren 

rätt till utdelning eller till att deltaga och rösta på Skandias bolagsstämmor. Löptiden på 

optionerna är på tre år och tre månader när det gäller program A (c:a 5000 anställda) och sju 

år när det gäller program B (c:a 400 ”nyckelmedarbetare”). För att medarbetarna ska få 

tillgodogöra sig värdet av sina stock options krävs att program A-deltagare ska kvarstå i tjänst 

minst ett år och program B-deltagare minst tre år. 

Analys  

Skandia har i sin årsredovisning varit öppna med att delge de brister som företaget haft 

gällande bonusprogrammet. De facto att ett beslut togs gällande bonustak motsvarande max 

en årslön per person och år må vara en konkret åtgärd som gemene man rent teoretiskt kan 

förstå men där detta rent praktiskt fallerade kopiöst. Det är inte ett orimligt antagande att 

Skandias intressenter nu börjat ifrågasätta företaget där termer som ärlighet och anständighet 

nu längre inte existerar i företaget. Detta kan kopplas till den dispositionella 

legitimitetskategorin där goda värden hos Skandia troligen gått förlorade på grund av 

organisationens agerande. Den dispositionella legitimiteten handlar om ärlighet och att 

försöka skapa en känsla hos intressenterna som kan vara till företagets nytta, vilket torde ha 

brustit efter denna skandal. 

Vad gör så Skandia för att återupprätta förlorad legitimitet?  

Det finns ett betydande avsnitt i Skandias årsredovisning som talar för att företaget varit 

öppna och ärliga med, framförallt, skandalen kring deras bonussystem. Denna information 

presenteras även i tidiga delar av årsredovisningen som exempelvis under rubriken ”Året som 

gått”. Här har Skandia tagit fasta på de problem och brister som förelåg för att öppet medge 

att det fanns personer i ledningen som inte anammat de regler som antogs vid styrelsebeslut 

gällande incitamentsprogrammet. Informationen som gavs ut i offentligheten fick även 

konsekvenser i form av skadeståndsanspråk mot Skandia och denna information undanhålls 

inte utåt mot företagets intressenter. Just detta agerande tokar vi som ett uttryck för att 

återupprätta utbyteslegitimitet, som reflekterar de sociala beroendeförhållanden många företag 

väljer att ta fasta vid. I Skandias fall kan denna öppenhet ha varit en ingång till att skapa en 
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växelverkan mellan hur intressenterna förutsätter att företaget ska agera vid skandaler och det 

Skandia upplever är den rätta vägen för att få stöd från intressenterna. Konsekvenserna kan då 

bidra till att Skandia erhåller ett genomslag som får acceptans hos intressenterna och därmed 

bidrar till att organisationens politik har fortsatt starka och positiva influenser hos dessa.  

Skandia uppvisar också en strävan efter att återupprätta förståelselegitimitet. Detta tolkar vi 

utifrån den reviderade ersättningspolicy som tagits fram i skandalens spår. Denna förändring 

torde höja omgivningens acceptans för organisationens policys och därmed kännas 

betydelsefull och inbjudande efter de missförhållanden som framkom under skandalen. 

Agerandet torde skapa en konsensus mellan företaget och vad dess omgivning anser som en 

nödvändigt att förändra efter att skandalen uppdagades – karaktäristika som Suchman (1995) 

tillskriver förståelselegitimitet. 

En möjlig strategi för Skandia mot att öka legitimiteten från omgivningen kan vila på att 

företaget haft en hög grad av självinsikt och öppenhet. Skandia verkar inte försöka undanhålla 

det inträffande utan redovisar öppet vad som hänt och definierar hur man arbetat för att rätta 

till den skandal företaget varit med om. Vad som nu händer är att Skandia framhäver sitt 

moraliska ansvar och det kan i enlighet med strategin kring reparation om legitimitet bidra till 

att en kognitiv konsensus skapas mellan intressenternas bild av Skandia och det Skandia vill 

stå för. Kriskommunikationen hos företaget bygger därmed på att få öppenhet och ärlighet att 

genomsyras utåt mot omvärlden samt att rätta till de fel och omständigheter som förorsakat 

skandalen. Därmed vill man troligtvis säkerställa att samma sak inte återupprepas.  

Case 3 – Carnegie Investment Bank blåser upp sitt resultat under flera år 

Det framkom att investmentbolaget Carnegie Investment Banks (nedan Carnegie) vinst varit 

kraftigt överskattad för åren 2005-2007. Vinsten hade blåsts upp med drygt 630 miljoner 

kronor under denna period, genom övervärderingar i bokföringen av tradingresultat. Detta 

fick bland annat till följd att anställdas bonusar blev cirka 175 miljoner kronor för hög under 

perioden. Carnegie anklagades för bristfällig internstyrning och att granskningsuppgifter 

ålagts personer med bristfällig kompetens. Konsekvenser av skandalen blev flertalet åtal samt 

avgångar. Finansinspektionen tilldelade Carnegie en varning och gav dem den högsta 

möjliga straffavgiften på 50 miljoner. (Aktiespararna, 2007) 

Redogörelse 

(Källa: Carnegie Årsredovisning 2007) 

Carnegie låter ett helt avsnitt av förvaltningsberättelsen behandla denna händelse konkret. 

Bakgrunden till händelsen är att Carnegie tar positioner i olika typer av värdepapper. De här 

positionerna ska värderas till marknadsvärde. Det händer dock emellanåt att det inte finns 

något tydligt marknadsvärde och i dessa fall görs en teoretisk värdering. Man berättar sedan 

att Carnegie i början på maj 2007 gick ut med information ”att vissa positioner på 

tradingmarknaden i Sverige varit felvärderade”. En intern utredning som initierats i samband 

med detta fastslog i slutändan att övervärderingens belopp var 630 miljoner kronor. Man 

berättar sedan att ”extern internationell expertis” inom området optionsvärdering och 

redovisning verifierat detta belopp.  
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Man berättar vidare att tre medarbetare på Carnegies svenska tradingavdelning var 

involverade i manipulationerna av värderingen. Manipulationerna gick till som så att 

”felaktiga parametervärden använts vid värdering av optionskontrakt med begränsad 

likviditet, det vill säga optioner som ska värderas enligt en teoretisk modell, företrädesvis 

genom att handlarna angivit felaktiga volatiliteter”. Som ett vidare steg att ”förleda de 

periodvisa interna kontrollerna manipulerade handlarna dessutom vissa marknadspriser på 

Stockholmsbörsen och derivatbörsen Eurex”. Man berättar sedan att de tre medarbetarna 

lämnade bolaget i maj 2007. En hade redan lämnat sin anställning och de bägge andra 

avskedades. Samtliga tre polisanmäldes och de juridiska processerna pågick fortfarande när 

årsredovisningen skrevs.  

Direkt när händelserna uppdagades i maj 2007 berättar man att det inleddes ett omfattande 

arbete i syfte att stärka den interna kontrollmiljön. Det åtgärdsprogram som togs fram 

omfattar:  

… översyn av tradingverksamheten vad avser organisation och rutiner inklusive kontrollsystem 

och skriftliga instruktioner. Vidare har kvaliteten på kontrollmiljön stärkts avsevärt. Middle Office 

har fått utökade ansvarsområden, vilket bland annat omfattar kvalificerade kontroller av 

positioner och resultatberäkningar. Riskkontrollenheten har tillförts kvalificerade resurser och 

stödsystemet har förbättrats. Internationell extern expertis anlitas för att oberoende validera 

värderingen av optionsportföljen. En separat funktion har skapats för operationella risker för att 

ytterligare stärka säkerheten. Funktionerna compliance (regelefterlevnad) och internrevision har 

tillförts ytterligare resurser. 

Förvaltningsberättelsen fortsätter sedan med att redogöra för att Finsansinspektionen i maj 

2007 inledde en utredning av händelserna på Carnegie. Under hösten samma år kom 

Finansinspektionens rapport av händelsen. Man riktar här skarp kritik mot Carnegie. Beslutet 

blev att de tilldömdes några sanktioner:  

 Varningar med lagstiftningsstöd,  

 VD ålades att lämna bolaget,  

 Styrelsen anmodades att utlysa en extra bolagsstämma för att prova sammansättningen 

av styrelsen, 

 Bolaget tilldelades en straffavgift på 50 miljoner kronor. 

Två revisorer involverade under tiden för manipulationerna anmäldes även till 

Revisorsnämnden. Man berättar dock att Finansinspektionen var positiv till Carnegies 

åtgärdsprogram. 

Man fortsätter sedan med att berätta att VD fick lämna bolaget ”med omedelbar verkan” efter 

finansinspektionens beslut och att den extra bolagsstämma som anmodades enligt ovan 

genomfördes cirka två månader efter Finansinspektionens beslut. Styrelsernas (både Carniegie 

och dess moderbolag D.Carnegie & Co AB) sammansättning förändrades radikalt efter denna 

bolagsstämma. Man har dock överklagat delar av finansinspektionens beslut. Vilka delar som 

överklagats framkommer inte. Inte bara finansinspektionen utan även OMX Nordiska Börs i 

Stockholm utredde Carnegies förehavanden. Vi är fortfarande i förvaltningsberättelsen och 

man berättar att disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börs Stockholm tilldömde Carnegie ett 
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vite på 5 miljoner kronor för marknadsmanipulation samt att moderbolaget tilldömdes ett vite 

på 1,8 miljoner kronor för brister i initial informationsgivning kring händelserna. 

Förvaltningsberättelsen avslutas sedan med en redogörelse för konsekvenser av händelserna. 

Till att börja med säger man att: 

De händelser som följt på konstaterandet av de felaktigt värderade tradingpositionerna har varit 

omfattande och påfrestande för Carnegie som företag. Den stora nedskrivningen har drabbat 

aktieägarna, den omfattande offentliga publiciteten och kritiken har varit påfrestande för 

medarbetarna och har haft effekter på Carnegies varumärke. I oktober 2007 beslutade Carnegie 

att lämna sina uppdrag för svenska staten till följd av att granskningen påverkade både Carnegie 

och uppdragsgivaren negativt. 

Man framhäver dock att positiva utföljder är att Carnegie nu, via de interna utredningar och 

förändringar som genomförts, har ”en kontrollmiljö av högsta klass” samt att inga kunder har 

drabbats av det inträffade. Man redogör sedan för relevansen i att ha ett konkurrenskraftigt 

ersättningssystem för att ”kunna fortsätta rekrytera och behålla den främsta kompetensen”. 

Efter detta avsnitt släpper man händelsen i konkreta termer och diskuterar istället 

riskmedvetenhet och kontroll i allmänhet. Man berättar om den riskkontrollorganisation som 

finns, vars mål är att ”kontrollera och på andra sätt medverka till att linjeorganisationen 

hanterar verksamhetens risker på ett adekvat sätt”. Kontrollfunktionerna består av 

funktionerna Riskkontroll, Compliance, Säkerhetsfrågor och Internrevision. Styrelsen är 

ytterst ansvarig och varje funktion har sina specifika ansvarsområden i riskkontrollarbetet. 

Riktlinjerna för riskkontrollarbetet är att ”identifiera, mäta, kontrollera och följa upp de 

viktigaste riskområdena”. 

Årsredovisningen går sedan vidare med att identifiera olika risker som Carnegie har att 

hantera. Dessa är kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, operativa risker samt 

kapitaltäckning. Texten i dessa stycken framhäver hur Carnegie aktivt jobbar med att på ett 

ansvarsfullt sätt hantera dessa risker och kontrollfunktioner, regler och rutiner ligger återigen i 

fokus. 

Analys 

Carnegie redogör på ett strukturerat sätt för bakgrund, händelseförloppet, åtgärdsprogram, 

granskningar som skett samt konsekvenser som händelserna fått i samband med 

övervärderingen av dess optioner. De facto att Carnegie blåste upp resultatet, och som således 

ledde till att de anställda fick högre lön, kan antas fått stora negativa konsekvenser hos 

företaget. För att återkoppla till Suchmans (1995) kategori utbyteslegitimitet kan Carnegie 

efter det att skandalen uppdagades påverkat kommande års resultat eftersom företaget då fick 

skriva ner resultatet motsvarande det övervärderade beloppet om 630 miljoner kronor. En 

direkt konsekvens av detta ledde då till att Carnegies aktiekurs påverkades negativt vilket fått 

konsekvenser på aktieägarnas utdelning. I det stora hela är det givetvis omöjligt att tro att 

företagets intressenter stödjer dess ageranden där de interna kontrollerna brustit på det sätt 

som redogjorts för.  

Vad gör då Carnegie för att återupprätta förlorad legitimitet?  
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Man har vidtagit en rad konkreta åtgärder efter händelsens uppdagande. Två av dessa är att en 

extern utredning av händelsen tillsattes samt att man tillsatt större resurser i de interna 

kontrollfunktionerna. De åtgärder som vidtagits vittnar om att Carnegie är mån om att 

liknande händelser inte skall upprepa sig igen och även öppet redovisa för intressenterna vilka 

konsekvenser skandalen fått och vilka åtgärder som vidtagits. Organisationens politik tyder 

därmed på en god handlingskraft och vi tolkar åtgärderna som en strävan att återupprätta 

företagets utbyteslegitimitet. En strategi som Suchman (1995) redovisar i detta hänseende är 

att tillsätta kontroller från externt håll, vilket Carnegie alltså gjort. Andra återupprättande 

åtgärder kan ses ur kategorin inflytelselegitimitet. Detta då företaget införlivat mer resurser i 

dess interna kontroller som intressenterna torde anse vara nödvändiga. Här gäller det för 

Carnegie att vara taktiska och konkreta mot dessa men även vara mottagliga för att ta in viktig 

input för att därmed återfå helhetsförtroendet. Att negligera intressenternas åsikter och 

synpunkter är alltså det absolut sämsta man ur denna dimension kan göra för att påverka 

inflytelselegitimiteten positivt.  

I Suchmans (1995) kategori om processuell legitimitet kan andra kraftansträngningar bli 

nödvändiga i målet mot att uppnå ett värdefullt resultat från allmänheten. Här kan åtaganden 

såsom en avgående VD vara en direkt åtgärd som genom omfamnande av sociala och 

accepterade metoder leder till att Carnegie erhåller moraliskt stöd. Det påvisar även ett 

avståndstagande från det inträffande, vilket är en strategi för att återupprätta legitimitet som 

rör sig inom de moraliska dimensionerna. Det är heller inte rimligt att de tre medarbetare, 

vilka varit bakgrunden till skandalen, får fortsätta ha samma inflytande i företaget efter 

händelsen utan att den moraliska legitimiteten sänks och således vittnar om att företaget inte 

har väluppbyggda metoder som ska avhjälpa vid skandaler. Därför är det ur denna kategori 

ytterst avgörande att ha en arsenal av metoder vid skandaler som inte bara påvisar att företaget 

vidtagit åtgärder utan även att man har starka incitament till att själva vilja reparera det 

inträffade för egen del. Återigen ett avståndstagande från det inträffade. 

När det gäller förståelselegitimitet så uppvisar Carnegie tydliga åtgärder som syftar till 

förändring av arbetsmetodik. Detta i att man gjort en översyn av sin tradingverksamhet 

gällande rutiner, instruktioner och kontrollsystem. Även att internationell expertis anlitas i 

syfte att validera optionsportföljens värdering samt att resurserna för kontroll ökats. Man har 

med detta skapat vad de själva i årsredovisningen beskriver som ”en kontrollmiljö av högsta 

klass”. Dessa ageranden torde visserligen hos företagets intressenter anses nödvändiga, men 

att betrakta dem som annat än samstämmigt meningsfulla är omöjligt. Carnegie har ändrat 

policys och har nya medel för att nå sina förändrade målsättningar. Därmed tolkar vi det som 

att de strävar efter att vara kognitivt legitima.  

Man är öppen med att redovisa vad som hänt, vilket är grundläggande för en effektiv 

kriskommunikation. Men har vidare dels en ödmjuk och ursäktande attityd inför det 

inträffade, dels vidtar man många konkreta åtgärder och dels visar man ett konsekvent och 

pragmatiskt tillvägagångssätt för att ta sig igenom det inträffade och säkerställa att det inte 

kan återupprepas. Utifrån detta tolkar vi Carnegies ageranden som rakt igenom vettig ur 

legitimitetsreparationshänseende, med grund i deras attityd kring det inträffade och deras 

konkreta åtgärder. Åtgärderna känns sunda, om man ser dem ur omvärldens perspektiv, vilket 
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kan vittna om att företaget tar omgivningens hänsyn i sina förklaringar och sina ageranden. 

Poängen här är Fors-Andrées resonemang om att eftersom det är omgivningens attityder man 

vill påverka så kan man också förklara det inträffade utifrån omgivningens perspektiv istället 

för utifrån sitt eget. Detta är självklart inget vi kan konkludera att Carnegie gjort, men 

återigen, deras förklaringar känns som att de ger en konsensus med allmänt vedertagna 

åsikter. 

Case 4 – Toppchefer på AMF flyttar sina pensionsavtal och lyfter bonusar 

när kunderna ska få sänkta pensioner. 

Under 2009 fick drygt två miljoner kunder hos fackens och arbetsgivarnas pensionsbolag 

AMF sänkta pensioner samt återtag av pensionskapital
5
 med totalt 17 miljarder kronor. Trots 

detta delade ledningen i AMF på 17 miljoner kronor i bonusar. (Veckans Affärer, 2009) Inte 

nog med detta, samtidigt visade det sig även att dåvarande VD och vice VD i bolaget, dels i 

strid med bolagets interna lojalitetspolicy men även vad som nog i mångas ögon kan 

betraktas som ett tvivelaktigt agerande, i vetskap om de kommande återtagen räddat undan 

sina egna pensioner genom att flytta bort dem från AMF. (DagensPS, 2009; Årsredovisning 

AMF, 2009) 

Redogörelse 

(Källa: AMF Årsredovisning 2009 och 2010) 

I ”VD har ordet” i årsredovisningen för 2009 reflekterar den dåvarande VD:n Ingrid Bonde 

över händelserna: 

Det första halvåret 2009 var onekligen en annorlunda och turbulent period för AMF. Vi som 

arbetar på AMF kallade vårens diskussioner om bolaget och dess styrelse, avtal och moral för 

”den till älliga svackan”, e tersom det var viktigt att betona att det var isolerade, enskilda 

händelser som inte speglade det egentliga AMF. Vi sätter alltid spararnas intressen i första 

rummet och kämpar för att ge dem högsta möjliga avkastning till en så låg kostnad som möjligt. 

I den efterföljande förvaltningsberättelsen fortsätter sedan en redogörelse för vad som har 

hänt. Man riktar först fokus mot att förklara varför återtagen skedde, vilket redogörs vara en 

konsekvens av de kraftiga nedångarna på världens börser under 2008. Återbetalningarna 

innebär i konkreta summor 100-150 kr i månaden för pensionärerna före skatt. 

Förvaltningsberättelsen fortsätter sedan med en närmre redogörelse för händelserna, som man 

utför under rubriken ”vårens händelser”. Styrelsen fattade beslut att avskaffa möjligheten till 

rörlig ersättning för VD och vice VD. VD och vice VD avstod även rörlig ersättning för året 

innan, samtidigt som beslut fattades att göra en generell översyn gällande de aktuella rörliga 

ersättningsprogrammen för samtlig personal i koncernen. Pensionsflyttarna konstaterades 

bryta mot den interna lojalitetsplikten som gäller för VD och vice VD. De betraktades vidare 

som ett avtalsbrott mot AMFs etiska riktlinjer. I samband med de inträffade händelserna 

lämnade också vice VD bolaget.  

                                                 
5
 Ett återtag innebär att den sparandes pensionskapital skrivs ner med en viss procentsats. Detta gäller ännu ej 

genomförda utbetalningar. (AMF Ordlista, 2014) 
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Man fortsätter förvaltningsberättelsen med att redogöra för att inbetalningarna till tidigare 

VD:s pension under åren 2006-2008 varit betydligt högre än vad det dåvarande 

ersättningsutskottet beslutat i ett avtal som togs fram 2004 som skulle reglera dåvarande VD:s 

pension. På detta följde förhandlingar gällande återbetalningar, dels gällande detta 

pensionsavtal men även gällande flyttat pensionskapital och utbetalda rörliga ersättningar. 

Dessa förhandlingar gällde både tidigare VD och vice VD, det vill säga de två personer som 

händelserna omfattade. Totalt fick dessa personer återbetala drygt 13 miljoner kronor till 

AMF. Tidigare VD beviljades inte heller ansvarsfrihet vid årsstämman. 

Längre fram i årsredovisningen redogörs för hur principer gällande ersättningsprogram ska 

komma att se ut. Här finns även löne- och pensionstabeller för styrelse, VD och övriga 

ledande befattningar. Beslut fattades att alla pågående ersättningsprogram skulle avbrytas 

inför den översyn som skulle inledas. Översynen inleddes under mitten av 2009 och var ännu 

ej slutförd när årsredovisningen för 2009 publicerades. Dock berättar man att 

”finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag 

kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med rörlig ersättning inom AMF”.  

I årsredovisningen för 2010 berättas att översynen genererat i ”en ersättningspolicy som 

förklarar de generella principer som gäller ersättningar till all personal i företaget”. VD 

ansvarar för att denna kontrolleras ”inför varje verksamhetsår eller vid behov”.  Resultatet av 

denna kontroll ska sedan, med eller utan förslag till ändring, beredas i ersättningsutskottet och 

föredras inför styrelsen. Ersättningsutskottet består av Styrelseordförande samt två 

styrelseledamöter. ”Ersättningsutskottets uppgift är att inför behandling i styrelsen bereda 

ersättningar och förmåner för verkställande direktören … samt att tillsammans med 

verkställande direktören bereda principiella frågor rörande olika former av ersättningar och 

förmåner till bolagets anställda.” Ersättningspolicyn är utformad efter fyra punkter: 

 Förutom fast lön kan ersättning utgå som rörlig ersättning 

 All ersättning ska vara individuell och sättas med syfte att kunna rekrytera och 

behålla kompetenta och skickliga medarbetare 

 Det ska vara en balans mellan fast och rörlig ersättning 

 I ersättningspolicyn är kretsen av anställda i ledande position liksom kretsen av 

anställda som kan påverka företagets risknivå definierade. 

Vidare ger ersättningspolicyn VD och vice VD i moderbolag samt VD i respektive 

dotterbolag samt ytterligare en person i företagsledningen (framgår ej vem denne är) rätt till 

tolv månadslöners avgångsvederlag. Övriga personer i koncernledningen har inte rätt till 

avgångsvederlag. Ersättningspolicyn ger även samtliga anställda inom koncernen 

pensionsförmåner enligt kollektivavtal. 

Gällande den rörliga ersättningen så omfattar den efter 2010 endast ett fåtal personer inom 

AMF. Som tidigare beslutats (enligt ovan från årsredovisningen 2009) innefattas inte VD eller 

vice VD bland dessa. Inte heller några övriga ledande befattningshavare ges möjligheten till 

rörlig ersättning. De som omfattas är istället 17 anställda inom bolagets kapitalförvaltning, 

bestående av aktie-, ränte- och valutaförvaltare. Man redovisar att man, som utlovat i 
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årsredovisningen för 2009, har följt finansinspektionens råd när man tagit fram riktlinjerna i 

ersättningspolicyn, och de rörliga ersättningarna bestäms utifrån avkastningen på 

placeringstillgångarna. Den maximala ersättningsnivån kan under ett år maximalt uppgå till 

sex månadslöner. Vidare redovisas att samtliga mål är ”kvantitativa och definierade i syfte att 

vara enkla att mäta och granska”. Man redovisar även att ”oetiskt/illojalt handlande kan 

medföra diskvalificering ifråga om såväl aktuell rörlig lön som tidigare intjänad rörlig lön”.  

En riskanalys kopplat till det rörliga ersättningsprogrammet konkluderar att ”AMFs program 

för rörlig ersättning till sin karaktär och omfattning inte är av sådant slag att bolagets resultat 

riskerar att negativt påverkas på lång sikt”. 

Bedömningen grundas bland annat på följande förhållanden: Kapitalförvaltningens 

ledningsgrupp, som tar de materiella besluten om AMFs risknivå inom de av styrelsen och VD 

delegerade mandaten, omfattas inte av rörliga ersättningar. Den fulla rörliga ersättningen uppnås 

vid nivå på överavkastning och ytterligare risktagande premieras inte, vilket begränsar risken för 

oansvarigt risktagande. Den fasta lönen utgör alltid minst två tredjedelar av den totala 

ersättningen. Den totala rörliga ersättning som AMF kan få betala ut motsvarar mindre än en 

promille av AMF genomsnittliga resultat de senaste fem åren.  

Men berättar slutligen att uppföljning av det rörliga ersättningsprogrammet görs av bolagets 

internrevision. Dessa är föredragande i ersättningsutskottet. 

Analys 

AMF har öppet redovisat vad som inträffat, genom konkreta redogörelser för både 

händelseförlopp och vilka belopp som varit inblandade. Ledande befattningshavare har både 

lyft bonusar och säkrat undan egna tillgångar i strid med lojalitet gentemot företagets kunder 

(spararna), som fick sänkta pensioner. Detta är moraliskt tvivelaktigt, och kan kopplas till den 

processuella legitimiteten, där intressenterna eftersträvar välmenande ansträngningar från 

företaget. Gällande moralisk legitimitet kan vi också tolka en koppling till strukturell 

legitimitet, en underkategori där omgivningen anser organisationen som ”rätt för jobbet” – 

något som AMF svårligen kan betraktas som i allmänhetens ögon efter det inträffade. Även 

den pragmatiska legitimiteten torde ha fått sig en törn, och då inom den dispositionella 

underkategorin, då organisationen svårligen kan uppfattas som anständig och ärlig efter det 

inträffade. Även utbyteslegitimiteten torde bli ifrågasatt, då organisationens politik är 

tvivelaktig när ”inside information” missbrukas på det sätt företagsledarna gjorde när de 

flyttade sitt pensionssparande samt lyfte bonusar samtidigt som spararna drabbades av 

nedskärningar. 

Vad gör AMF för att återupprätta förlorad legitimitet?  

Organisationen visar att man tar avstånd från de föredelar som tidigare ledande 

befattningshavare tillskansade sig i form av rörliga ersättningar samt flytt av sina pensioner i 

vetskap om de återtag från spararna som skulle komma. Man visar detta avståndstagande på 

flera olika sätt - återbetalningskraven mot de ledande befattningshavarnas utbetalda bonusar 

och pensioner, att man lyfter fram att handlingarna gjordes i strid med intern lojalitetspolicy 

och det faktum att VD benämner händelserna som ”den tillfälliga svackan”, för att nämna tre. 

Samtidigt sker också en översyn över de rörliga ersättningssystem som existerar i 
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organisationen och man frånsäger samtliga ledande befattningar möjligheter att lyfta rörlig lön 

i skandalens spår. De befattningar som medges möjlighet till rörlig lön efter skandalen har 

dels ett tydligt tak på denna begränsning och tillhör inte företagsledningen. Vi tolkar allt detta 

som en strävan mot återupprättelse av legitimitet i skandalens spår. Organisationen bör kunna 

återupprätta den strukturella legitimiteten med stöd i avståndstagandehandlingarna, då 

allmänheten genom dessa ges möjlighet att börja betrakta dem som lämpliga i sin uppgift som 

pensionsbolag igen. Återupprättelse av utbyteslegitimitet bör möjliggöras av att AMF visar att 

de händelser som inträffat inte är förenlig med organisationens politik via de 

policyförändringar som skett gällande bonusavtal samt tydliggörandet i att inblandade 

individer handlat i strid med organisationens etiska riktlinjer. Återupprättelse av den 

processuella legitimiteten bör också komma, då de ansträngningar man gör torde kunna ses 

som goda och välmenande i allmänhetens ögon.  

Genom att rikta fokus till att motivera och förklara varför återtagen skedde samt vidare att 

redogöra för principer gällande förändringar i ersättningsprogram så tolkar vi en strävan hos 

AMF att även återupprätta kognitiv legitimitet. AMF redovisar förändringar som följt efter 

skandalen strukturerat och konkret, bland annat genom att i punktform redogöra för hur det 

nya ersättningsprogrammet utformas. Vi tolkar att detta rör sig inom dimensionen 

förståelselegitimitet, eftersom den enligt Suchman (1995) bygger på att tillvarata 

omgivningens kognitioner om vad som anses meningsfullt. 

Vidare föreligger även en ärlighet inför det inträffade, då företaget konkret redovisar vad som 

inträffat och vilka åtgärder som vidtagits. Detta tolkar vi som stärkande för den dispositionella 

legitimiteten, som bygger på just anständighet och ärlighet. Det faktum att man följt 

finansinspektionens råd bör bidra till att öka den dispositionella legitimiteten. Detta eftersom 

ett utomstående övervakningsorgans råd och rekommendationer följts när man tagit fram sitt 

”nya” ersättningssystem. En annan övervakande åtgärd (om än inte extern) är att förändringar 

i ersättningssystemet kräver beslut i ersättningsutskott och föredragande inför styrelsen samt 

att internrevisionen övervakar och följer upp ersättningsprogrammet.  
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5. Resultat och Slutsatser 

I detta kapitel presenteras arbetets resultat och slutsatser, med utgångspunkt i analysen och 

återkopplat till frågeställningen. Kapitlet avslutas med reflektioner kring studiens bidrag och 

generaliserbarhet. 

5.1 Resultat 

Efter att ha granskat respektive årsredovisningar har samtliga tre av Suchman framtagna 

legitimitetsdimensioner förekommit. Inom den pragmatiska legitimitetsdimensionen har vi 

funnit utbytes- och inflytelselegitimitet som två berörda underkategorier. Utbyteslegitimitet 

har förekommit hos samtliga fyra företag. Inflytelselegitimitet har förekommit hos 

TeliaSonera och Carnegie. Inom ramen för moralisk legitimitet berörs underkategorin 

processuell legitimitet, som förekommit i både TeliaSoneras, Carnegies och AMF:s 

årsredovisningar. AMF berör också strukturell legitimitet inom ramen för denna 

legitimitetsdimension. Inom den kognitiva legitimitetsdimensionen återfinns 

förståelselegitimitet. Detta berörs av samtliga fyra företag. 

Konkret ser fördelningen ut som följande: 

 TeliaSonera: utbyteslegitimitet, inflytelselegitimitet, processuell legitimitet, 

förståelselegitimitet 

 Skandia: utbyteslegitimitet, förståelselegitimitet 

 Carnegie: utbyteslegitimitet, inflytelselegitimitet, processuell legitimitet, 

förståelselegitimitet 

 AMF: utbyteslegitimitet, processuell legitimitet, dispositionell legitimitet, strukturell 

legitimitet, förståelselegitimitet 

Om vi sammanställer detta kan vi konstatera att de mest frekventa förekommande 

dimensionerna i den legitimitetsåterupprättande kommunikation som förs via 

årsredovisningarna är utbyteslegitimitet och förståelselegitimitet, vilket förekommer i 

samtliga fyra case. Därefter kommer processuell legitimitet, som förekommer i tre av casen. 

Sedan kommer inflytelselegitimitet, hos två, och slutligen strukturell- samt dispositionell 

legitimitet, dessa båda i ett case. Andra dimensioner av legitimitet har inte berörts av dessa 

fyra företag när det gäller återupprättelse av legitimitet.  

Vi ämnar nu återkoppla analysen till vår frågeställning och besvara denna. 

Hur återupprättar företag sin legitimitet efter en inträffad skandal via kommunikation i 

årsredovisningen? 

Gällande legitimitetsåterupprättelse 

De gemensamma drag vi kan finna i vår studie är att pragmatisk-, moralisk- samt kognitiv 

legitimitet alla är förekommande dimensioner när företagen söker återuppbygga sin legitimitet 

efter en skandal.  
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Strategier som företagen uppvisar när det gäller att återupprätta den pragmatiska legitimiteten 

handlar om att öka övervakningen av händelser som varit upphov till skandalen (exempelvis 

bonusstrukturer och korruption). Ofta tillsätts här externa kontroller och extern övervakning i 

legitimitetåterupprättelsesarbetet. Inom dimensionen pragmatisk legitimitet berörs alla tre 

underkategorier. Först och främst förekommer underkategorin utbyteslegitimitet. Här söker 

företagen söker stöd i samarbeten och har samtidigt en vilja att samtliga parter ska dra nytta 

av dessa samarbeten. De redovisar positiva egenskaper hos företagets politik och etik och har 

en strävan att få medhåll och acceptans från sammarbetspartners gällande dessa. Därefter 

inflytelselegitimitet, där företagens intressenter värderar nytta i företagens intressen. Vid 

legitimitetsåterupprättelse inom denna underkategori adresserar företagen sina intressenter via 

att framhäva värdefulla och nyttofulla karaktäristika hos dem själva, samt att de via öppenhet 

och lyhördhet söker ta in intressenternas åsikter i sina beslut. Slutligen berörs dispositionell 

legitimitet. Företaget som speglade denna kategori kan antas vilja ses som en ”god 

medborgare”, där värden såsom anständighet och ärlighet ska genomsyra organisationen. 

Dispositionell legitimitet fokuseras nämligen mot organisationens personlighet och företaget 

gav uttryck för en ärlighet inför det inträffade, via att man följt externa övervakningsorgans 

råd.   

Strategier företagen använder för att återupprätta moralisk legitimitet är att både ursäkta och ta 

avstånd från det inträffade. Avståndstagandet handlar ofta om att avskeda inblandade personer 

samt att på olika sätt uppvisa att man inte accepterar det som inträffat, exempelvis via 

återbetalningskrav från ”felande” individer eller ändringar av bonussystem. När det gäller att 

ursäkta det inträffade så lämnar visserligen inget av företagen konkreta ursäkter, men både 

attityder till händelserna och åtgärder som vidtas visar att man tar avstånd från skandalernas 

händelser. Detta bland annat genom att tillsätta externa utredningar. Inom dimensionen 

moralisk legitimitet finner vi tre berörda underkategorier. Den första är processuell legitimitet. 

Här eftersträvar omgivningen goda, moraliskt välmenande ansträngningar. Företagen inom 

denna kategori kan anses vilja uppvisa god moral och använda socialt accepterade metoder 

och förfaranden. Den andra underkategorin som förekommer är strukturell legitimitet. I detta 

fall ser intressenter på organisationen som värdefull på grund av dess strukturella 

karaktäristika som bidrar till moraliska egenskaper. Strukturer i organisationer kan fungera 

som indikatorer på en organisations sociala kapacitet att utföra olika typer av arbeten. Vi kan 

konkludera en strävan att vilja få omgivningen att anse att man är ”rätt organisation för 

jobbet”. Den tredje förekommande underkategorin är dispositionell legitimitet. Företaget som 

befann sig inom denna visade en vilja att, via tydliggörande att intern etikpolicy inte följts, 

samt att följa objektiva övervakningsorgans rekommendationer, få intressenter att känna 

gemensamma värderingar med vad organisationen står för. 

Strategier företagen använder för att återupprätta kognitiv legitimitet handlar om att förklara 

och förändra. Förklaringarna bygger på en öppenhet där sakförhållanden redovisas och ligger 

till grund för att motivera uppkomsten av händelserna. Förändringarna handlar om att, efter att 

belysa det inträffade, redogöra för nya arbetssätt och metoder samt revidera riktlinjer och 

policys. Inom dimensionen kognitiv legitimitet finner vi underkategorin förståelselegitimitet 

som berörd. Här eftersträvar omgivningen att förändringarna som sker är meningsfulla och 
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inbjudande. Företagen uppvisar här en vilja att se till att det inträffade inte sker på nytt och 

detta gör man genom att skärpa riskbedömningar, vidta förändringsåtgärder utefter 

utredningars resultat samt revidera olika policys som varit skandalutlösande faktorer. I våra 

fall har detta varit ersättningar till anställda, korruption vid nya upphandlingar, 

övervärderingar av tillgångar och etiskt tveksamma ageranden från anställda.  

Gällande kriskommunikation 

Kriskommunikationen tenderar att ha en ödmjuk attityd inför skandalen som inträffat. Detta 

sammanknutet med en vilja till att utreda vad som gått snett och säkerställa att något liknande 

inte ska ske i framtiden. Alla förtagen redovisar konkret och relativt strukturerat vad som har 

inträffat. Det tyder på en vilja att inte undanhålla missförhållanden. Detta styrker vi via att de 

ofta har de tagit hjälp av externa utredningar som objektivt säkerställer vad som hänt och vad 

som brister. Människor som varit inblandade i skandalerna avskedas ofta, men man verkar 

inte vilja skuldbelägga dessa personers agerande på så sätt att man ”skyller ifrån sig” på dem. 

Företagen redovisar nämligen hur de arbetar med att komma tillrätta med det inträffade och 

de brister som framkommit, via att förbättra eller förändra metoder och rutiner, för att 

säkerställa att något liknande inte ska återupprepas.  

5.2 Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser arbetet når. 

Gällande legitimitetsåterupprättelse 

Vi kan konkludera att företagen strävar efter moralisk- och pragmatisk legitimitet när de söker 

legitimitetsmässig återupprättelse via årsredovisningen. Stöd för organisationens politik och 

etik eftersträvas och man är öppen och lyhörd inför intressenters åsikter. Företagen söker 

vidare framhäva god moral och vill uppvisa goda ansträngningar via i denna analys 

redovisade legitimitetsåterupprättande åtgärder. Man är öppen med helhetsmässigt 

kontrollmässiga brister och hur dessa ska omarbetas för att elimineras. Externa utredningar 

tillsätts ofta som ett hjälpmedel, vilket är en av Suchman redogjord 

legitimitetsåterupprättande strategi. Man riktar oftast inte in sig på att skuldbelägga felande 

individer, utan tar istället ett helhetsmässigt ansvar för sin organisation. Detta motarbetar att 

företagen som helhet inte skuldbelägger eller på annat sätt gör enskilda individer ensamt 

ansvariga för det inträffade. Dock drar sig inte organisationerna för att avskeda chefer och 

andra medarbetare som varit upphov till skandalerna. Detta ger uttryck för ett avståndstagande 

från det inträffade, vilket även detta är en legitimitetsåterupprättande strategi som Suchman 

presenterar. En sådan omorganisering har i mångt och mycket visat för allmänheten att 

företaget tar skandalen på största allvar och inte viker sig för att vidta nödvändiga åtgärder i 

syfte att visa sitt ansvarstagande.  

Inom den kognitiva dimensionen fann vi underkategorin förståelselegitimitet. Här kan vi inom 

respektive företag se tydliga nyanser där företagen fokuserar på konkreta förändringsarbeten. 

I TeliaSoneras fall förekom en strävan efter att skapa nya arbetsmetoder för att nå nya 

målsättningar och i Carnegies fall ett liknande scenario gällande en förändring av 

arbetsmetodiken i syfte att överskådliggöra instruktioner, rutiner och kontrollsystem av olika 
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slag. I Skandia gav förståelselegitimiteten uttryck där företaget reviderade sin 

ersättningspolicy vilket torde motsvara allmänhetens förväntningar efter skandalens 

inträffande. Även i AMF vidtogs liknande förändringar vilket bestod i att redogöra för 

principer gällande förändringar i ersättningsprogrammet men även i deras sätt att konkret visa 

för omgivningen hur det nya ersättningsprogrammet utformas. Därmed kan vi konkludera att 

den kognitiva dimension är nog så viktig hos företag för att på ett, enligt företagen, bra sätt 

förklara det inträffade och således skapa konsensus mellan företagens agerande och 

allmänhetens föreställningar om hur dessa anser att företagen torde agera efter detsamma. 

Gällande kriskommunikation 

Här finner vi i många fall en ödmjuk attityd till det inträffade, där man dels är öppen med vad 

som hänt och även självkritisk, till exempel via en ökad intern tillsyn och uppföljning samt 

genom utredningar där resultaten tas på största allvar. Organisationerna är genomgående 

tydliga med vilka åtgärder man genomfört i syfte att säkerställa att återupprepning av 

händelsen inte ska ske. Utifrån den teori om kriskommunikation vi haft som utgångspunkt kan 

vi konkludera att detta är effektivit kriskommunikationen. 

Gällande studiens generaliserbarhet och bidrag 

Vi har i studien visat hur företag använder årsredovisningen som kommunikationskälla när de 

söker återupprätta sin legitimitet efter att en skandal har inträffat. Våra resultat och slutsatser 

kan inte betraktas vara generaliserbara, givet studiens begränsade omfattning, där endast fyra 

företag svårligen kan ses representera den stora massan. Det som denna studie bidragit med är 

istället att peka ut tendenser och kvalitéer i den legitimitetsåterupprättande kommunikationen 

som förs via årsredovisningen efter skandaler. Ytterligare studier med bredare omfattning 

skulle kunna visa generella mönster samt ge mer kunskap om ämnet. 
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