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Abstract 
If an organization wants to gain legitimacy, it must understand the institutional environment that 

surrounds it.  Researchers tend to explain the search for legitimacy through one single theory at a 

time, which often results in that only a part of the process is explained. We want to contribute with 

a comprehensive explanation of the process. Thereby we have gathered institutional theory, 

stakeholder theory and CSR in order to explain the process. Our aim with this study is to explain 

how legitimacy is created. This will be done by an analysis of the institutional environment that 

surrounds an organization, the organization’s CSR activities and the organization’s relationships 

with its stakeholders. The study is driven by theory in which concepts and theories are 

operationalized through a case study of qualitative character. Our major findings are that an 

organization choose their voluntary responsibilities through their predefined stakeholders’ 
preferences within the organizational field. These predefined stakeholders want the organization to 

take responsibility within the field where they causes the most damage. By doing this, the 

organization will gain legitimacy. We also found that a proactive work with CSR creates 

legitimacy. Considering the relationships between an organization and its stakeholders we found 

that co-operation creates legitimacy. If the organization co-operates with a land abroad, they will 

get insights of the lands norms and values and can thereby easier create legitimacy. Furthermore we 

found that openness between the organization and stakeholders can create legitimacy. 
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1. Inledning 
 
I den institutionella omvärlden finns särskilda normer och värderingar, vilka informerar 

individer om vad som anses vara moraliskt rätt och fel. Den institutionella omvärlden förser 

individer med information kring vilka normer och värderingar som existerar i samhället och 

hur individer skall möta dessa (Barley & Tolbert 1997, 93). Den institutionella omvärlden 

begränsar oss individer genom att styra våra tolkningar av saker och ting, dock finns det 

möjligheter för individer att slå sig fria. Sovjetunionens fall är ett exempel på när individer 

slagit sig fria från den institutionella omvärldens grundläggande antaganden, normer och 

värderingar. (Barley & Tolbert 1997, 94) Individers preferenser i form av normer och 

värderingar avgör även om de engagerar sig inom vissa områden, vilket kan uttrycka sig i 

tryck mot omgivningen. Vissa individer i den institutionella omvärlden är till exempel mer 

angelägna om att låta värderingar som tillhör miljö påverka dem i större utsträckning än 

värderingar kring anställningsvillkor. Dessa individer kan sedan utgöra en grupp vilka 

gemensamt kan ålägga ett tryck på de organisationer i samhället som de inte anser arbeta i 

enlighet med deras värderingar. För organisationernas del kan dessa grupper vara högst 

nödvändiga att lära hantera, eftersom de kan riskera att förlora kunder om de inte möter 

deras krav på till exempel miljöansvar. (Eriksson-Zetterquist 2009, 105)  

 

För att individerna skall kunna påverka en organisation måste en relation mellan individerna 

och organisationen existera. Denna relation baseras på en rad relationsegenskaper; makt och 

beroende, samarbete, förväntningar samt öppenhet/slutenhet (Håkansson 1982, 29). Dessa 

egenskaper avgör hur stort inflytande såväl individen som organisationen har över varandra, 

samt vilka individer som är viktigast att prioritera.  En individ med stor makt över 

organisationen bör vara intressant att tillgodose, eftersom individen troligtvis kan utföra 

påtryckningar om denne inte uppfattar organisationen som legitim. 

  

En organisation förbrukar samhällets resurser. Detta medför att organisationen blir skyldig 

att ta ansvar gentemot samhället. (Eriksson-Zetterquist 2009, 105). Organisationen utför 

aktiviteter i syfte att tillgodose dess intressenter och bland annat uppnå ett legitimt tillstånd. 

Dessa aktiviteter kan uttrycka sig i ett corporate social responsibility (CSR) arbete. CSR är 

ett omdiskuterat begrepp som saknar en allmängiltig definition. Begreppet har följt 

samhällets utveckling sedan trettio talet och har därmed format och förändrat såväl 

samhällets som organisationernas uppfattningar om vad ansvar gentemot samhället innebär. 

(Carroll 1979, 497). Elkington (2004, 2) bedriver en diskussion kring CSR:s innebörd och 
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hävdar att CSR innefattar tre huvudområden; miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt 

ansvar. Borglund et al. (2012, 12) menar att organisationerna bedriver CSR då de engagerar 

sig och investerar i CSR utanför det lagbundna samhällsansvaret. Orsaken till att 

organisationer inkluderar CSR i sin organisation är att det idag ställs hårdare krav på 
organisationer av samhället. Förr låg fokus på att organisationen skulle vara ekonomiskt 

rationell, medan det idag har utvecklats mot ett stadium där fokus ligger på rätten att 

existera. Organisationen skall fundera kring varför och hur de verkar. (Elkington 1997, 12) 

Att investera i CSR och således utföra åtgärder för aktivt ansvarstagande i syfte att söka 

legitimitet, skapar ett existensberättigande för organisationen. Samhället ställer krav på 
organisationer att åta sig ett ansvar gentemot världen de verkar i, därför är det viktigt att 

organisationerna tar samhällets krav i beaktande eftersom de annars riskerar att slås ut från 

marknaden (Elkington 1997, 4). 

 

Genom att möta individers krav och således inkorporera deras värderingar inom 

organisationen, kan organisationen uppnå ett legitimt tillstånd. Ett legitimt tillstånd betyder 

att organisationens aktiviteter är i samråd med samhällets åsikter om vad som anses vara rätt 

och fel. (Suchman 1995, 573) Det kan också sägas att organisationer innehar ett ansvar 

gentemot samhället, och anses inte vara legitima om dess handlingar inte stämmer överens 

med omvärldens värderingar (Eriksson-Zetterquist, 2009, 103). Organisationer söker efter 

legitimitet och bör således ta hänsyn till de individer som påverkar och påverkas av 

organisationens aktiviteter, då dessa kan komma att forma och utveckla organisationens 

handlingsrum och ansvarstagande (Carroll & Näsi 1997, 47).  

 

I rederibranschen förekommer viss lagstiftning som reglerar rederiernas negativa 

samhällseffekter, vilket kontinuerligt tvingar organisationerna att korrigera delar av 

verksamheten gentemot utvecklingen av dessa lagar. Rederierna som trafikerar Östersjön 

har en bestående negativ påverkan på miljön, då bränslet exempelvis förorenar såväl vattnen 

som luft. För att motverka och förebygga ytterligare miljöpåverkan har lagstiftningen 

påtvingat ett bränslebyte för rederierna (Direktiv 2012/33/EG). Dessa nya lagar innebär en 

kostnadsökning för rederierna, då kraven innebär dyrare bränslen och ibland även kräver ny 

teknologi. Därutöver verkar rederierna inom en konkurrensbaserad marknad, där ett ständigt 

priskrig beträffande biljettpriser påverkar rederiernas möjlighet till lönsamhet. Trots denna 

ekonomiska påfrestning finns det rederier som väljer att investera i utveckling av fartygen 

utöver de direktiv och lagrum som finns, vilket omfattar ett aktivt ansvarstagande inom 

CSR. För att möta de miljömässiga kraven har det uppstått en ny trend hos rederierna; 
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utflaggning av fartygen. Detta innebär att organisationen registrerar fartyget utomlands för 

att utnyttja fördelaktiga skattevillkor samt att organisationen får lägre kostnader för 

kostnader. Detta innebär att organisationerna kan reducera sina personalkostnader och 

använda pengarna till miljöinvesteringar istället. Detta påverkar givetvis de anställda, då 
deras lön kan minska eller att de i värsta fall riskerar att förlora sina arbeten. 

 

Således finns det en tydlig kontrast i rederiernas CSR-arbete; rederierna fokuserar på att ta 

ett aktivt miljöansvar, men väljer att anta en tillsynes bristande personalpolitik. Det vill 

säga, tar avstånd från det sociala ansvaret. De stakeholders som är engagerade och 

intresserade av att rederiet tar ett aktivt miljöansvar blir tillfredsställda medan de individer 

som vill att organisationen skall åta sig socialt ansvar gentemot deras anställda blir 

missnöjda. Således verkar det som att de stakeholders som värdesätter ett miljöengagemang 

anses vara viktigare att söka legitimitet hos än de individer som är socialt engagerade. 
 

1.2 Viking Line  
 

Viking Line är ett rederi som grundades 1959 av Gunnar Eklund. Rederiet erbjuder 

passagerartrafik, rekreation samt frakttransporter. Från uppstart har organisationen 

utvecklats i snabb takt. Organisationen har utvecklats från att tidigare endast köpa 

begagnade fartyg medan de idag investerar i nybyggen med fokus på modern design och 

nytänkande teknik. (Viking Line historik, 2014) Organisationen har under 2013 

transporterat över 6,5 miljoner passagerare, 604 000 bilar samt 119 500 fraktenheter genom 

sju fartyg, varav ett av dessa fartyg är Viking Grace. (Viking Line, 2014) 

 

På Viking Lines hemsida presenteras följande affärside och syfte med verksamheten: 

“Vi är ett nordiskt företag som länkar samman länderna runt Östersjön genom att bedriva 

en miljömässigt hållbar, regelbunden och lönsam passagerar- och frakttrafik. Vi strävar 

efter att leverera oslagbara upplevelser till alla våra gäster genom att erbjuda kryssningar, 

konferens- och ruttresor i en trivsam miljö till våra destinationer. Vi vill också vara en 

attraktiv arbetsplats och vår verksamhet skall präglas av omsorg om vår personal.” (Viking 

Line affärsidé, 2014)  

 

Rederier som trafikerar Östersjön är idag tvungna att kontinuerligt korrigera sin verksamhet 

efter de verksamhetskrav som kommer från omvärlden. Europaparlamentet, tillsammans 

med rådet, publicerade år 2012 ett direktiv gällande svavelhalten i marina bränslen. I 
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direktivet 2012/33/EG framgår det att svavelhalten bör minska ytterligare, från 1,5 % till 0,1 

%. Direktivet är framtaget på grund av att den marina miljön i bland annat Östersjön är 

skadad samt hotad och det krävs krafttag för att rädda, åtminstone förbättra, situationen. För 

att möta dessa krav kommer de flesta rederier använda LSMGO (Low Sulfur Marine Gas 

Oil) (Trafik Analys 2013, 32). Marknaden för bränsle har en trög priselasticitet, vilket gör 

att utbudet av bränsle reagerar långsamt på en ökad efterfrågan. Detta leder till att priset på 
LSMGO kommer att öka (Trafik Analys 2013, 29), vilket kommer påverka rederierna 

genom högre kostnader.  

 

Bland rederierna finns Viking Line, som kontinuerligt påverkas av nya direktiv. Trots en 

blödande marknad där konkurrensen är hög, investerade Viking Line i ett nytt fartyg som de 

kallar sitt flaggskepp Viking Grace. Fartyget sattes i trafik i januari 2013 och är det första 

passagerarfartyget i världen som drivs av naturgas, vilket innebär att svavelhalten är nästan 

obefintlig och således överträffar Viking Grace EU:s direktiv. (Viking Line, 2013) 

Användandet av naturgasen LNG (Liquefied Natural Gas) har en mängd fördelar men det 

finns fortfarande vissa begränsningar med denna användning. Det krävs bland annat att 

hamnarna har en infrastruktur som kan erbjuda LNG. För passagerarfartyg är det dock mer 

lämpligt att använda denna typ av drivmedel, då de har bestämda rutter och således anlöper 

samma hamnar dagligen. Investeringen i LNG-fartyg är dyrare än vanliga passagerarfartyg 

och således krävs det ett större kapital för denna investering. (Trafik Analys 2013, 24) 

 

Utflaggning är ett vanligt fenomen inom sjöfarten. Detta har gjort att ungefär 40 % av den 

svenska handelsflottan har bytt flagga sedan år 2008. Detta innebär att arbetstagare inom 

branschen riskerar att förlora sina arbeten eller drabbas av en lönesänkning. (LO-brev 2013) 

Viking Lines fartyg XPRS, som trafikerar sträckan Helsingfors-Tallinn, bytte under 2013 

flagga från svensk till estnisk. Detta gjordes för att bemanningskostnaderna skulle minska 

betydligt. Under samma år flaggade även Viking Lines fartyg Rosella, som trafikerar 

Mariehamn-Kapellskär flagga från svensk till finsk. Även detta gjordes för att minska 

personalkostnaderna. (Svenska Yle 2013) 
 
 

1.3 Problemformulering 
 
Den institutionella omvärlden omsluter såväl organisationer som stakeholders (Jacobsen & 

Thorsvik 2008, 233). Stakeholders är de individer, grupper eller organisationer som 

påverkar eller blir påverkade av en organisations handlingar (Phillips 2003, 25). Den 
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institutionella omvärlden består av grundläggande antaganden, normer och värderingar 

(Jacobsen & Thorsvik 2008, 233). Det är naturligt att anta att dessa grundläggande 

antaganden, värderingar och normer förändras över tid och att alla människor har en egen 

unik uppsättning av dessa. Detta innebär svårigheter för organisationer, eftersom de måste 

korrigera sin verksamhet för att möta dessa förändringar. När en organisation arbetar i 

enlighet med stakeholders grundläggande antaganden, normer och värderingar uppstår ett 

legitimt tillstånd. (Jacobsen & Thorsvik 2008, 233) Ett legitimt tillstånd innebär att 

stakeholders anser att organisationen är existensberättigad (Suchman 1995, 573). Genom 

kontinuerlig interaktion skapas ett beroendeförhållande. Organisationer är beroende av 

omvärlden i form av såväl resurser som stakeholders samtyckande. Beroendet kan såväl 

skapa osäkerhet som makt mellan organisationen och dess stakeholders och ser olika ut 

beroende på vilka grupper som prioriteras. Detta asymmetriska förhållande begränsar 

handlingsutrymmet och ålägger ett tryck gentemot organisationen att utvecklas mot 

individernas intresse. Detta asymmetriska förhållande inbegriper en prioritering av 

individer, vilket kan skapa problem för organisationen eftersom en uppdelning av vilka 

stakeholders som anses vara viktigast utesluter ansvar för en annan grupp.(Jacobsen & 

Thorsvik 2008,  217) 

  

En organisation verkar för många olika stakeholders som har olika önskemål beträffande 

organisationens aktiviteter, och således behöver organisationen arbeta för att vårda 

relationerna med dessa aktörer. Därför ät det viktigt för organisationen att identifiera dess 

specifika stakeholders, eftersom de förväntar sig att organisationen agerar legitimt ur deras 

synvinkel och ställer således krav på deras verksamhet. (Phillips 2003, 25) Till exempel 

finns det kanske ett intresse hos konsumenterna att organisationen agerar miljövänligt 

medan aktieägare kanske främst är intresserade av att organisationen maximerar aktievärdet. 

Det intressant att se hur organisationer förhåller sig till dessa olika relationer och verkar för 

deras separata intressen. 

  

När organisationen har identifierat vilka grundläggande antaganden, normer och värderingar 

som de olika stakeholders har i samhället, kan de börja titta närmare på hur själva relationen 

mellan dem ser ut. Relationen som uppstår mellan en stakeholder och en organisation är 

livsnödvändig för organisationens framtida existens (Ford et al. 2002, 29), eftersom 

organisationen inte kan ha en verksamhet utan stakeholders. Dock kan det uppkomma 

problem inom dessa relationer, eftersom det inte är möjligt för organisationen att kontrollera 

de nätverk de ingår i och därför måste organisationen anpassa sig till nätverket (Ford et al. 
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2002, 33). Ett steg i att lära sig hantera detta nätverk är att titta närmare på hur atmosfären, 

som omsluter relationen, är uppbyggd (Håkansson 1982, 29). Atmosfären har en stor 

påverkan på hur relationen fungerar och består av olika komponenter; makt/beroende, 

öppenhet/slutenhet, samarbete och förväntningar (Håkansson 1982, 29). Dessa komponenter 

kan hjälpa till att förklara hur en relation påverkar en organisations handlingar, eftersom 

dessa karaktärsdrag kan förklara varför vissa stakeholders prioriteras framför andra. 

  

Efter att de olika atmosfärerna är analyserade kan organisationen börja fundera på vilka 

aktiviteter de bör utföra för att tillfredsställa stakeholders. De olika stakeholders har olika 

önskemål på organisationens handlingar och detta innebär att organisationen måste ha ett 

utarbetat CSR program, som tillfredställer stakeholders olika önskemål. Ansvarstagandet 

inom CSR grundar sig på ett frivilligt ansvarstagande. Vi har valt att se CSR ur ett Triple 

Bottom Line (TBL) perspektiv, som innefattar tre olika områden; miljö-, ekonomiskt- och 

socialt ansvar. (Elkington, 2004, 2) Elkington (2004, 73) skriver att organisationens fokus 

inom det frivilliga ansvarstagande skiftar över tiden, vilket kan innebära att miljöansvaret 

får mer fokus än det sociala engagemanget. En organisation som prioriterar ett 

ansvarsområde framför ett annat påvisar en splittring inom sina grundvärderingar, vilket kan 

skada organisationen eftersom en balans mellan de olika ansvarsområdena är fördelaktigt 

(Christensen & Murphy 2004, 39). Därför bör en organisation sträva efter att nå en jämn 

fördelning mellan sina ansvarsområden för att inte påvisa denna splittring. Dock ser 

verkligheten inte ut på detta sätt, utan fokus skiftar över tid (Elkington 2004, 73). Det är 

således intressant att se på hur en organisation hanterar deras Triple Bottom Line 

uppsättning, för att på så sätt se om det råder en splittring i deras grundvärderingar. 

  

Syftet med att tillgodose stakeholders olika önskemål är att uppnå legitimitet. En individ 

uppfattar en organisation som legitimt om organisationens aktiviteter överrensstämmer med 

stakeholders värderingar (Suchman 1995, 573). Legitimitet formas utifrån ett större socialt 

systems värderingar, vilka över tid förändras (Eriksson-Zetterquist 2009, 104). Detta betyder 

att även stakeholders, som är en del av den institutionella omvärlden, preferenser skiftar 

över tid. Således påverkas och avgränsas organisationers handlingsutrymme i strävan efter 

att uppnå legitimitet (Eriksson-Zetterquist 2009, 104).  Elkington (2004, 73) menar att de 

olika områdena inom Triple Bottom Line får olika mängd fokus. Detta kan ta sig till uttryck 

på så sätt att en organisation väljer att prioritera de stakeholders som är miljöintresserade 

och bortprioriterar de stakeholders som anser att ett socialt engagemang är viktigt. Således 

är organisationens legitimitetssökande mer omfattande gällande miljöintresserade än de 
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socialt engagerade individerna. Därför kan det vara intressant att titta på denna uppdelning 

för att få en förståelse för vilka stakeholders prioriteras framför andra.  

 

1.4 Frågeställning 
 
Hur skapar organisationer legitimitet? 

1.4.1 Frågeställningens komponenter 

 
Frågeställningen kan upplevas som bred, därför har vi valt att dela upp den i tre delar för att 

förtydliga vad denna innefattar. Frågeställningen består av tre begrepp; skapar, organisation 

samt legitimitet. Begreppet skapar har som funktion att beskriva och analysera vilka 

aktiviteter som en organisation utför i syfte att uppnå legitimitet. Dessa aktiviteter 

inbegriper Triple Bottom Lines tre områden; miljö-, socialt- och ekonomiskt 

ansvarstagande. Avseende begreppet organisation, har en organisation i rederibranschen 

valts ut, av den anledningen att organisationerna har en stor miljöpåverkan samtidigt som de 

lider av dålig lönsamhet och står således inför en komplex situation. Begreppet legitimitet, 

är det som organisationer söker och vill uppnå; resultatet av organisationens aktiviteter.  

 
 

1.5 Syfte 
 
Följande studie syftar till att beskriva hur en organisations skapar legitimitet, genom att 

analysera den institutionella omvärlden, dess CSR aktiviteter samt organisationens 

stakeholder relationer.  
 

1.6 Bidrag 
 
Institutionell teori, stakeholder teori, interaktionsmodellen, TBL och legitimitet beskrivs 

ofta enskilt. Detta beror på att många av dem är omfattande och fungerar ofta som en 

teoretisk utgångspunkt i många studier. Vi tycker att dessa begrepp har en så nära koppling 

till varandra, att de måste sammankopplas för att förstå hela processen till stadiet legitimitet. 

Detta är möjligt eftersom vi, med hjälp av ett fallföretag, kan plocka ut de relevanta delarna 

ut begreppen och teorierna som passar ihop med vår studie. Således blir vårt bidrag att ge en 

helhetsbild av hur organisationer skapar legitimitet och ge en mer nyanserad bild av denna 

process, eftersom tidigare studier förklarat delar av processen. Detta kan i sin tur leda till att 

organisationer får riktlinjer för hur de kan skapa legitimitet bland sina stakeholders. 
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1.7 Avgränsning 
 
Begreppet CSR innefattar miljöansvar, socialt ansvar samt ekonomiskt ansvar Elkington 

(2004, 2). Då vi har valt att arbeta med ett fallföretag i denna uppsats, känner vi att en 

avgränsning av områdena måste göras; vi vill att den insamlade teorin skall hjälpa oss 

sortera den insamlade empirin. En avgränsning kommer att göras av det sociala ansvaret 

inom Triple Bottom Line. Vi har valt att enbart arbeta med anställningsförhållanden samt 

Viking Lines relation till sina anställda. Motivet till detta är att vi vill undersöka hur 

relationen mellan Viking Line och dess främsta stakeholders ser ut, där de anställda är en av 

de främsta. Vidare har vi märkt att det finns en kontrast mellan Viking Lines ansvarstagande 

inom miljöengagemang och socialt engagemang. Viking Line tar ett stort frivilligt ansvar 

inom miljö medan de aktivt arbetar med utflaggning av sina fartyg, därav finns det ett 

intresse hos oss att söka förståelse för detta. Vidare har vi valt att avgränsa studien till 

Viking Lines perspektiv, detta för att vår studie syftar till att förklara legitimitetsskapande 

utifrån en organisations perspektiv. Således kommer vi inte diskutera hur stakeholders 

uppfattar och/eller bekräftar legitimiteten hos Viking Line, eftersom studien inte avser att 

undersöka legitimitet utifrån deras perspektiv. 

 
1.8 Språkligt val 
 
Till grund för denna studie ligger ett antal engelska artiklar med begrepp och modeller, vilka vi valt 

att behålla och därmed inte översätta. Syftet med att behålla de engelska definitionerna är att 

termerna kan tolkas som välrenommerade inom fältet för studien och att en svensk översättning 

därför kan skapa förvirring hos läsaren. 

 

2. Metodavsnitt 1 - Referensramen komponenter 
 

Studien baseras på såväl litteratur som vetenskapliga artiklar, där organisationsteori präglar studiens 

teoretiska grund. Studien utgår från, som tidigare nämnt, organisationers handlingar och 

ansvarstagande i syfte att söka legitimitet i samhället. Begreppen som har studerats är sedan tidigare 

välkända i forskningsammanhang, vilket innebär att det finns god tillgång till information. Valet av 

såväl litteratur som vetenskapliga artiklar har därav haft behov av att begränsas. Urvalet har 

baserats på välkända framstående forskare inom området. Detta torde öka pålitligheten i uppsatsen, 

eftersom forskarna är väletablerade inom sina respektive områden. Vi har även använt många 

ursprungskällor till de teorier vi har använt, såväl detta kan öka pålitligheten i studien. 
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Urvalet av teorier har baserats på  möjligheten att förklara och stärka studiens syfte och 

frågeställning. I den första delen av den teoretiska referensramen presenteras den institutionella 

teorin, som ämnar beskriva den omvärld som organisationen befinner sig i och formas utifrån. 

Referensramen bygger därefter vidare på  stakeholder theory, vilken avser att belysa omvärldens 

stakeholders. Därefter kommer Håkanssons (1982) interaktionsmodell presenteras. Utifrån denna 

modell diskuteras atmosfären där stakeholders och organisationer samverkar. Vidare i den 

teoretiska referensramen presenterar vi CSR utifrån ett Triple Bottom Line perspektiv. Slutligen 

presenteras begreppet legitimitet samt hur organisationer skapar legitimitet. Komponenterna i den 

teoretiska referensramen syftar således till att bindas samman till en helhet och sedan utmynna i en 

analysmodell som skall hjälpa oss att analysera insamlad data.  
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Institutionell teori   
 

Ett förekommande synsätt inom organisationsteori är att se organisationen som ekonomiskt 

rationell; organisationens beslutsfattning grundas på  att uppnå  maximal ekonomisk nytta. 

(Eriksson-Zetterquist 2009, 6) Ett annat synsätt inom organisationsteori är institutionell teori, som 

belyser hur organisationer påverkar och samt påverkas av sin omgivning. Institutionell teori avser 

att förklara hur samhällets grundläggande antaganden, normer, värderingar influerar organisationen, 

som får anpassa sina handlingar gentemot dessa i syfte att söka legitimitet från samhällets aktörer. 

(Jacobsen & Thorsvik 2008, 233) Vidare belyser Furusten(2007, 22) tre olika strukturer vilka 

påverkar och formar organisationens handlingsutrymme; Legala-, sociala- samt mentala strukturer. 

De legala strukturerna formar organisationer utifrån lagstiftning, vilket inkluderar en process som 

formas av samhället och politiker. De sociala strukturer som existerar runt om organisationer samt 

de mentala strukturerna bygger på normer och värderingar. Institutionell teori förklarar således 

organisationers benägenhet att förändras gentemot samhällets utveckling, samt beskriver hur 

organisationerna väljer att förhålla sig till regler och rationalitet. (Eriksson-Zetterquist 2009, 5)  

 

Således har organisationsteori utvecklats från att se organisationen ur ett ensidigt perspektiv, till att 

se organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. Organisationer kan vara intresserade av att 

maximera den ekonomiska nyttan, men har blivit mer eller mindre tvungna att utvidga sitt 

perspektiv och ta hänsyn till omvärlden. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 215) Det vill säga, att endast 

se organisationen som ekonomiskt rationell kan skapa problematik. Det finns ett beroende mellan 

organisationen och dess omvärld, då utbyte mellan dessa två enheter sker kontinuerligt. Denna typ 

av beroende är av asymmetrisk typ, då det finns ett större beroendeförhållande mellan ett visst antal 

aktörer framför andra. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 217). Fokuset på  att forma en organisation 

utifrån tidigare organisationsteori “economic man” har därav mattats ned och skiftat mot att skapa 

en balans mellan det sociala utbytet och trygghet vilket i sin tur kan generera ekonomisk förtjänst. ( 

Furusten 2007, 17) Ytterligare en aspekt med att tillgodose organisationens stakeholders skapar 

möjlighet för organisationen att uppnå ett legitimt tillstånd. Ju mer acceptans som erhålls från dessa 

stakeholders, desto mer möjligheter till större ekonomiska resurser från exempelvis investerare. 

(Cerin 2004, 33) Vidare beskriver Jacobsen & Thorsvik (2008, 223) organisationers omvärld. 

Organisationer kan befinna sig i en såväl stabil som dynamisk omvärld. Den stabila omvärlden 

innebär ett tillstånd där organisationerna står inför relativt förutsägbara förändringar. Den 
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dynamiska omvärlden innebär ett tillstånd där organisationer kontinuerligt måste förhålla sig till 

förändringar som påverkar organisationen att utvecklas mot ett visst håll. Det skapas en risk för 

organisationer som inte värderar dess dynamiska eller stabila omvärld, eftersom de då  inte har 

kunskap i vad samhället uppfattar som legitimt. (Jacobsen & Thorsvik 2008, 233). Dessa 

legitimitetsproblem kan yttra sig i form av att kunder väljer att konsumera produkter från en annan 

organisation likaväl som investerare kan välja att avstå investeringar. ( Furusten 2007, 102)  

 

Isomorfism är en process där enheter som verkar inom samma miljö  påtvingas att efterlikna 

varandra över tid (DiMaggio & Powell 1983, 149). Isomorfism genererar organisationsutveckling, 

och över tid tenderar organisationer att efterlikna varandra. Denna homogeniseringsprocess skapar 

förutsättningar för att organisationerna skall kunna överföra transaktioner sinsemellan samt anses 

vara legitima. (Eriksson-Zetterquist 2009, 82) . Isomorfism beskrivs utifrån två  perspektiv; 

konkurrerande och institutionellt. Den konkurrerade isomorfismen innebär att organisationer står 

inför en konkurrerande omvärld och kan därmed inte enbart fokusera på resurser och kunder. De 

måste utvidga perspektivet och erhålla politisk makt genom att söka institutionell legitimitet ur ett 

såväl socialt som ekonomiskt perspektiv för att kunna överleva. Den institutionella isomorfismen 

innebär att politiska faktorer kan påverka en organisations utvecklings- och handlingsutrymme. 

(DiMaggio & Powell 1983, 150).  

 

Inom institutionell teori finns tre kategorier som påverkar och understödjer institutionaliseringen; 

tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism samt normativ isomorfism. (Eriksson-Zetterquist 2009, 

78). Tvingande isomorfism härrörs från politiska makter, vilka syftar till att övervaka verksamheter 

och dess ansvarstagande genom att upprätta regleringar och policys. Dessa regleringar och policys 

tvingar organisationen att se över och utveckla sin verksamhet gentemot exempelvis nya 

teknologiska- eller miljömässiga krav. (Eriksson-Zetterquist 2009, 79) Det kan därutöver 

förekomma regleringar i form av strukturkrav för att undvika problematik vid interaktion med 

finansiärer samt regleringar i form av ett enhetligt redovisningskrav från samtliga organisationer. 

Tvingande isomorfism kan vara såväl formell som informell. Där formell isomorfism betecknas av  

strukturkrav från myndigheter och informell isomorfism betecknas av påtryckningar från 

exempelvis intresseorganisationer som organisationen i fråga är beroende av. Förekomsten av en 

genensam lag inom ett visst organisationsfält påverkar organisationens struktur och 

beteende.(DiMaggio & Powell 1983, 150)  

 

Organisationer kan hamna i osäkra situationer där det kan finnas svårigheter att finna lösningar på 
problemen som uppstår. Detta kan gälla vid situationer där organisationer har problem med 
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förståelse av målsättningar, alternativt problematik med en viss teknik som de inte har kunskapen 

för. I denna situationen kan organisationen välja att imitera organisationer som lyckats med detta. 

(Eriksson-Zetterquist 2009, 80) DiMaggio & Powell(1983, 151) skriver att det kan uppstå osäkerhet 

i organisationer som använder organisatoriska modeller. Att anamma redan etablerade 

framgångsrika organisatoriska modeller i en situation där organisationen i fråga inte på egen hand 

kan finna lösning på problemet är vanligt förekommande enligt DiMaggio & Powell(1983, 151). 

Modeller kan spridas såväl indirekt som direkt, detta genom nyanställd personal som har erfarenhet 

från tidigare organisatoriska modeller och påverkas endast omedvetet eller medvetet av detta. 

Överlag tenderar organisationer att använda modeller som implementerats av andra framgångsrika 

organisationer i syfte av att söka legitimitet. (DiMaggio & Powell 1983, 152). 

 

Normativ isomorfism syftar till att förklara hur organisationer anser sig utföra arbete “på ett rätt 

sätt” och genom detta uppnå kontroll och bevara tradition i organisationen. Influenser som påverkar 

detta inom den normativa isomorfism innefattar två variabler, professionalism samt socialisation. 

Professionalism förklarar hur påverkan från utbildning, som är av stor vikt idag eftersom formella 

universitetsutbildningar har fått större betydelse i samhället, bidrar till organisationens normativa 

kraft. Vidare beskrivs ytterligare en del av professionalism, yrkesnätverk, som innefattar hur 

organisationsmodeller sprids. Spridningen sker genom att organisationer väljer att anställa personal 

som arbetat inom samma typ av organisationer innan. Socialisation beskriver hur organisationers 

sociala kontext formar personalen till att bete sig på ett visst sätt, klä sig på ett visst sätt och tala på 
ett visst sätt. Detta utmynnar i att organisationer tenderar till att anställa personal som liknar dem 

själva och således passar in i organisationen. (Eriksson-Zetterquist 2009, 81) 

 

Genom graden av interaktion mellan organisationen och omvärlden skapas förutsättningar för 

organisationer att delas upp och grupperas. Institutionell teori förklarar detta genom begreppet 

organisationsfält. Begreppet belyser hur grupperingarna skapas och hur organisationer som liknar 

varandra skapar ett fält. I ett organisationsfält förkommer homogenisering, vilket innebär en process 

där organisationerna tenderar att utvecklas mot att bli mer lika varandra, vilket resulterar i att 

organisationer inom ett fält kan likställas med en bransch eller en industri. Vidare finns det olika 

förutsättningar för interaktion och påverkan mellan dessa organisationer inom ett 

organisationsfält.(Eriksson-Zetterquist 2009, 72ff)  

 

Den institutionella omvärlden består alltså av olika dimensioner av aktörer som på olika sätt kan 

komma att påverka organisationen och dess handlingsutrymme (Furusten 2007, 103). Dessa aktörer 

kan såväl individuellt som kollektivt, utgöra tryck mot organisationer i syfte att få organisationen 
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att uppfylla de standarder eller krav som dessa aktörer ställer. Det kan innefatta ISO standarder, 

lagstiftning, eller socialt rotade värderingar och normer som genom samspel mellan aktörer i 

samhället skapas. Oavsett om de är lagbaserade eller frivilliga att anamma är det av stor vikt för 

organisationen att vara medvetna om dessa och agera i enlighet med dessa för att inte bli skadade. 

(Furusten 2007, 117) Aktörerna har makt över organisationen eftersom organisationen är beroende 

av legitimitet. (Jacobsen & Thorsvik 2008, 217).   

 

3.2 Stakeholder theory 
 
Förr verkade organisationer enbart för att generera vinst för dess ägare och därför avskrevs dem ett 

moraliskt ansvar; att bedriva affärer hade inget att göra med vad som anses vara rätt och fel 

(Phillips 2003, 4). Ett stort genombrott inom synen på att göra affärer skedde under mitten av 90-

talet då  Tony Blair menade att organisationer bör rikta sitt fokus mot flera olika grupper av 

stakeholders och inte enbart fokusera på deras aktieägare (Carroll & Buchholtz 2003, 68) Idag har 

det etiska ansvaret vuxit in som en naturlig del av en organisations verksamhet och stakeholder 

theory används ofta för att förklara organisationens etik (Carroll & Näsi, 1997, 46). Organisationens 

etiska fundamentala värderingar har i och med denna teori utvecklats och teorin syftar till att 

organisationer skall fundera kring vem de egentligen tillhör samt vilkas intressen de bör 

tillfredsställa (Carroll & Buchholtz 2003, 68).  

 

För att skapa en tydlig förståelse av begreppet stakeholder kan det vara lönt att bryta upp själva 

ordet och börja med att förklara vad en “Stake” innebär. Ordet innebär att en individ har ett särskilt 

intresse eller en andel i ett åtagande. (Carroll & Buchholtz 2003, 69) Till exempel kan en 

miljöaktivist ha ett särskilt intresse i att en organisation verkar miljömedvetet och en aktieägare har 

ett intresse i att organisationens avkastning är positiv. Vidare kan “stake” beskrivas utifrån två olika 

extrema tillstånd; ett intresse i något och ett lagrättsligt krav på den andra sidan. Mellan dessa två 
extremfall finns rätten till något, vilket fungerar som ett mellanting mellan de olika extremerna. 

(Carroll & Buchholtz 2003, 69)  

 

En stakeholder är en person som kan påverka eller påverkas av en organisations verksamhet 

(Carroll & Näsi 1997, 46). Utifrån en organisations perspektiv finns det vissa individer eller 

grupper av individer som anses vara legitima. Legitimiteten kan finnas i deras intressen, som anses 

vara relevanta för organisationen att ta hänsyn till. De kan även ha legitima krav på organisationen, 

vilka till exempel kan bestå av att organisationen måste ta ansvar för det miljöfarliga avfallet som 

deras produktion skapar. (Carroll & Buchholtz 2003, 70) Stakeholders kan identifieras inom interna 
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eller externa grupper i en organisations närhet. Inom de interna grupperna finns bland annat 

anställda samt ägare och inom de externa grupperna finns till exempel kunder och myndigheter. 

(Carroll & Näsi 1997, 46) Då organisationer har lyckats identifiera deras specifika stakeholders kan 

de arbeta för att skapa relationer till dessa och möta deras önskemål och värderingar. Lyckas 

organisationen med detta, når organisationen ofta framgång. (Carroll & Näsi 1997, 47) Dock är 

arbetet med stakeholder theory ofta svårt och det dyker upp många frågor som behöver besvaras 

innan teorin kan tillämpas och gynna organisationer och det finns många olika studier som 

behandlar begreppet och således finns det många olika tolkningar av begreppet. Många forskare har 

arbetat för att försöka få  fram olika modeller som skall hjälpa organisationer att reda ut vilka 

stakeholders de har.  

Figur 1.1 Stakeholdermodellen 

 

Modellen är en egen bearbetning med inspiration av Carroll och Buchholtz (2003,73). Centralt i 

figuren finns organisationen Viking Line med deras främsta stakeholders. Vi har, utifrån 

grundmodellen, tagit inspiration från de fyra områderna; political enviroment, social enviroment, 

economic enviroment och technical enviroment och genom dessa tagit fram stakeholder grupper 

som vi tror att Viking Line berörs av.  

 

Efter att organisationen har byggt upp en modell bör organisationen besvara fem frågor: 

1) Vilka är våra stakeholders? 

2) Vilka är våra stakeholders “stakes”? 

3) Vilka möjligheter och utmaningar medför våra stakeholders till verksamheten? 

4) Vilka ansvar bör organisationen ta för att skapa nöjda stakeholders? 
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5) Vilka strategier och handlingar bör organisationen åta sig för att kunna hantera de möjligheter 

samt utmaningar som en stakeholder för med sig?  

(Carroll & Buchholtz 2003, 78) 

 

Syftet med frågorna och stakeholdermodellen är att organisationen skall bli medvetna om vilka 

stakeholder som behöver tillgodoses och etablera en relation med. För att få ut den fulla nyttan av 

ett stakeholder-styrsystem måste alltså  organisationen benämna och identifiera organisationens 

omvärldsaktörer i form av stakeholders.  (Carroll & Buchholtz 2003, 78).  

 

 3.3 Interaktionsmodellen  
 

Figur 1.2 Interaktionsmodellen 

 

Håkan Håkansson har tagit fram en modell för att beskriva hur interaktionen mellan säljande och 

köpande organisationer ser ut. Modellen identifierar fyra variabler som beskriver och influerar 

interaktionen mellan de olika parterna: 

1) Variabler som beskriver de olika parterna som ingår i interaktionen 

2) Variabler som beskriver faktorer och processer i interaktionen 

3) Variabler som beskriver miljön där interaktionen äger rum 

4) Variabler som identifierar atmosfären som påverkar och påverkas av interaktionen 

(Håkansson 1982, 23) 
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Vi har valt att arbeta med variablerna som identifierar atmosfären. Dessa variabler förser oss med 

olika komponenter som påverkar atmosfären, vilken omsluter relationen mellan Viking Line och 

olika stakeholders. 

  

En relation kan uppdelas i en dynamisk del och en stabiliserande del. Relationen påverkas ständigt 

av enskilda händelser, därför är relationen dynamisk och under ständig förändring. Graden av 

stabilitet beror på  hur länge relationen varat, hur standardiserat deras handlingar är gentemot 

varandra samt hur tydliga deras förväntningar gentemot varandra är. (Håkansson 1982, 29) För en 

organisation är uppbyggande av relationer en av största vikt, då dessa hjälper organisationen att nå 
framgång samt utvecklas men samtidigt kan relationer skapa vissa problem för organisationen (Ford 

et al. 2002, 29). Problemen kan uppstå då det är svårt för organisationen att leverera lösningar till 

olika parter (Ford et al. 2002, 33), eftersom vissa parter kanske förväntar sig skräddarsydda 

lösningar som är svåra för organisationen att leverera. Ett annat problem som kan uppstå i och med 

att relationer växer fram är att organisationerna inte kan kontrollera de nätverk där dessa relationer 

växer fram, således måste organisationen anpassa sig till nätverket (Ford et al. 2002, 33). Lyckas 

organisationen anpassa sig finns det en stor sannolikhet att omvärlden kommer att ge organisationen 

existensberättigande (Ford et al.2002,  37). 

  

En av de mest avgörande faktorerna i hur en relation är uppbyggd är atmosfären den befinner sig i 

(Håkansson 1982, 29). I atmosfären har Håkansson identifierat olika komponenter som har till syfte 

att beskriva hur klimatet i relationen ser ut. Dessa komponenter är grad av makt och beroende, 

öppenhet och slutenhet, samarbete samt förväntningar (Håkansson 1982, 29). För en organisations 

del kan det vara viktigt att identifiera samt utvärdera dessa olika komponenter inom sina relationer 

för att på så sätt veta vad de olika parterna förväntar sig och kräver av organisationen, på grund av 

detta är atmosfären ofta utsatt för ett noggrant planerande från organisationens sida (Håkansson 

1982, 29) 

  

Makt- och beroendeförhållandet studeras utifrån makten i en social relation (Emmerson 1962, 32), 

snarare än att studera olika maktavgörande karaktärsdrag hos parterna (Emmerson 1962, 31). 

Parterna som ingår i en social relation har ofta ett likvärdigt maktförhållande till varandra. Detta 

innebär att den ena parten i vissa lägen har mer makt än den andre och vice versa. När den ena 

parten har makt yttrar den sig på så sätt att den har makt över en faktor som den andra parten är 

beroende av för att kunna nå måluppfyllelse, således uppstår makt när det finns en kontroll över en 

faktor som någon annan är beroende av. Detta beroende är en central term inom makt- och 

beroendeförhållandet och det finns två variabler som mäter beroendet. Den första variabeln har till 
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uppgift att reda ut hur tillgången på denna faktor som det finns ett beroende till ser ut. Finns denna 

faktor att hitta utanför relationen, i sådant fall minskar maktförhållandet eftersom den beroende 

parten kan vända sig till externa parter för att få faktorn. Den andra variabeln har till uppgift att reda 

ut hur själva maktförhållandet ser ut. Om den ena parten kan övertala en motstridig part finns det 

stor makt. (Emmerson 1962, 32) Det finns även sociala relationer som inte har ett likvärdigt 

maktförhållande. Dessa relationer kan ses som obalanserade, eftersom det ena parten alltid kommer 

att ha större makt över den andra partens möjlighet till måluppfyllelse. Dock är detta tillstånd inte 

hållbart och kommer upplösas på sikt. (Emmerson 1962, 34) 

 

Öppenhet och slutenhet är en viktigt ingrediens till skapandet av långa och nära relationer. Långa 

och nära relationer bildar i sin tur pålitlighet, vilket minskar risken för att något icke önskvärt skulle 

ske. Desto mer öppen en organisation är kring deras verksamhet, ju lättare blir det för dem att 

kommunicera med omvärlden. (Metcalf et al.1990, 29) Graden av öppenhet och slutenhet har vi valt 

att betrakta utifrån hur mycket information som flödar mellan parterna. Vissa stakeholders kanske 

kräver ett stort utbyte av information i relationen medan andra inte ser det som en avgörande faktor. 

Genom att kontrollera informationen som utbyts inom relationen kan relationen utvecklas och det 

blir lättare för parterna att fullfölja deras åtaganden om det finns en bra dialog mellan parterna 

(Ford et al.2002, 83). 

 

Samarbete är något som uppstår i en relation då  parterna interagerar med varandra och en 

förutsättning för att samarbete skall uppstå är att de båda parterna i relationen strävar mot samma 

mål. Det är ofta sagt att samarbete skapar effektivitet, eftersom de båda parternas aktiviteter för att 

nå det gemensamma målet länkas samman. Således blir aktiviteternas effektivitet dubbelt så stora 

än om bara en part skulle sträva mot målet. Dock måste båda parterna känna att de gynnas 

relationen, annars kommer de inte vilja samarbeta. (Metcalf et al. 1990, 29) 

  

En organisation måste identifiera och hantera förväntningarna som finns på dem inom relationen. 

Organisationen måste styra dessa förväntningar så  att de kan möta dem och tillfredsställa 

önskemålen. Vidare måste organisationen utvärdera relationen för att se om det är värt att möta 

förväntningarna. Lyckas organisationen inte med detta finns det en stor risk för att relationen 

kommer dras med konstanta kvalitetsproblem, (Ford et al.2002, 155) eftersom den andra parten inte 

känner att organisationen värderar deras önskemål på ett tillfredsställande sätt. 

 

3.4 CSR utifrån Triple Bottom Line  
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Ett sätt för forskare att arbeta med det omfattande begreppet CSR är att identifiera de olika delarna 

genom Triple Bottom Line (TBL); miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Med tiden 

omarbetades teorin och kom ofta att kallas 3P’s; people, planet och profits (Elkington 2004, 2) 

Teorin kring TBL uppstod i takt med att miljöfrågor fick ett större utrymme i samhällsdebatten 

under 90-talet. (Elkington 2004, 1) Många rekommenderar användandet av TBL, då de menar att en 

organisations framgång inte enbart kan avgöras på basen av finansiella resultat. Vidare menar de att 

prestationerna inom samhälls ansvar och socialt ansvar även måste mätas och redovisas, detta för att 

kunna avgöra organisationens välmående och framgång. En annan fördel med TBL är att den 

möjliggör en lättare hantering av olika stakeholders, eftersom teorin delar upp områden och ger 

organisationer möjlighet att kunna påvisa sitt ansvarstagande till berörda stakeholders i konkreta 

siffror och figurer. (Norman & McDonald 2004, 243) Organisationernas fokus kommer dock att 

skifta från de tre olika områdena; ibland arbetar organisationen hårdare med till exempel miljön, 

eftersom det finns ett tryck utifrån som ställer högre krav inom detta område (Elkington 2004, 73) 

 

Elkington (2004, 3) skriver att vi idag stiger in i en ny tid som till stor del kommer styras av 

organisationens handlingar. Det är inte längre myndigheter och Non Governmental Organizations 

(NGO’s) som kommer styra agendan för miljöansvar och samhällsansvar, vilket de tidigare gjort. 

Denna nya tid kommer även innebära att det kommer uppstå  olika internationella kulturella 

revolutioner (Elkington 2004, 3), som kommer påverka organisationens sätt att verka. 

3.4.1 Markets 
 
Bilden visar att den första revolutionen kommer drivas av konkurrens som främst sker ute på 
marknaden för de olika organisationerna. Den ökade konkurrensen kommer uppstå till följd av att 

marknader blir mer öppna, även globalt sett, för organisationerna. Det kommer uppstå en så kallad 

jordbävning för de existerande organisationerna, eftersom vissa organisationer kommer slukas och 

försvinna till följd av den ökande konkurrensen ute på marknaden. Det är viktigt för organisationen 

att identifiera vilka faktorer som orsakar denna “jordbävning” för att således skall kunna undvika 

den. Då dagens konsumenter och finansiella marknader ställer allt hårdare krav på organisationers 

verksamhet kommer konkurrensen vara hård; varje organisation vill verka för de olika parternas 

preferenser och även göra det bättre än sina konkurrenter. För att klara detta behöver 

organisationerna inkorporera TBL grunden då de till exempel nyinvesterar. Detta kan ske om de till 

exempel redovisar för kostnader för den miljöpåverkan en investering kan generera. (Elkington 

2004, 3)  
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3.4.2 Values 
 
Den andra revolutionen kommer att drivas av de värderingar som samhället har skapat hos 

människor. Detta är en kraftfull effekt hos människor, då  värderingar påverkar människor 

uppfattningar. (Elkington 2004, 4) Till exempel kan en konsument välja att inte köpa en viss 

produkt då  denna inte har producerats i enlighet med konsumentens värderingar. För en 

organisation är det viktigt att ta värderingar i beaktande i den dagliga driften av verksamheten, 

således är det inte bara innovationer på  det tekniska planet som organisationen behöver vara 

införstådd med (Elkington 1997, 7). Det är även viktigt att en organisation inte enbart fokuserar på 
de negativa miljöeffekter deras verksamhet orsakar, utan också  tar ett socialt ansvar som att till 

exempel bekämpa fattigdom i de länder där de kanske bedriver sin produktion (Elkington 1997, 6). 

Värderingar förändras över tid (Elkington 2004, 5), till exempel skiljer sig de värderingar som 

förekom under 50-talet till de vi har idag. Dock är det en komplex situation för organisationerna då 
det inte finns några värderingar som är generella över hela världen utan det kan skilja sig från land 

till land. Då  organisationer verkar mer globalt idag innebär även detta en utmaning för 

organisationerna då  de rådande värderingarna måste genomsyra hela verksamheten. (Elkington 

1997, 6) Till exempel måste en svensk organisation arbeta genomgående med sina värderingar, de 

kan inte låsa värderingarna till sitt hemland utan måste ta med sig dem till deras verksamhet i övriga 

världen. Elkington (1999, 4) menar att det kommer bli mer viktigt för organisationerna i framtiden 

att ta de skiftande värderingarna i beaktande, eftersom de annars riskerar att slukas upp av den så 
kallade jordbävningen. 

 

3.4.3 Transparency 
 
Enligt bilden kommer revolution nummer tre att orsakas av att samhället kommer att kräva att 

organisationer blir mer öppna. Denna revolution är redan pågående, även globalt sett eftersom 

organisationer granskas hela tiden (Elkington 1997, 7). Stakeholders kräver att organisationer skall 

kunna ge dem den information de önskar, eftersom de menar att de är berättigade till det (Elkington 

1997, 8). Idag kan en organisation inte verka i det tysta utan de måste visa vad de gör och hur de 

gör. Detta har gjort att organisations redovisningar till exempel tar upp mer information än vad som 

krävs, eftersom stakeholders förväntar sig att få denna information. (Elkington 1997, 8) Norman & 

McDonald (2004, 246ff) riktar dock kritik till denna revolution, då de menar att det är för svårt för 

en organisation att kunna avgöra vilken information en stakeholder är berättigad till och att teorin 

kring TBL inte hjälper organisationen med några riktlinjer i detta avseende.  
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3.4.4  Life-cycle technology 
 
I takt med att samhället kräver att organisationer skall bli mer öppna kommer det även krävas att 

organisationerna är mer öppna med deras produkter. Stakeholders förväntar sig att kunna följa en 

produkts livscykel för att kunna avgöra om denna är producerad i enlighet med deras värderingar. 

Till exempel förväntar sig konsumenter att de skall kunna återvinna produkter. Detta kräver att 

organisationen satsar på  utveckling inom detta område. Det är en kunskapsintensiv process, 

eftersom det är relativt svårt att enbart arbeta med produkter som går att återanvända. Således krävs 

det att organisationen satsar på detta, eftersom de annars riskerar att få ett dåligt rykte i samhället. 

(Elkington 1997, 9) 

 

3.4.5 Partnership 
 
I och med revolution nummer fem måste börja jobba tillsammans istället för separat. Tidigare har 

organisationer ofta använt partners inom till exempel NGO-fältet för att arbeta mer miljövänligt och 

således få hjälp med deras TBL arbete. (Elkington 1997, 10) I framtiden kommer organisationer 

behöva arbeta tillsammans inom den bransch de verkar inom. Detta eftersom det kommer krävas 

mera innovationer för att få  ett så  integrerat TBL-arbete som möjligt. Då  detta är ett 

kunskapsintensivt arbete behöver de olika organisationernas kunskaper sammankopplas för att få 
det bästa resultatet. (Elkington 1997, 11) 

3.4.6 Time 
 
Idag har media en stor makt över världens befolkning och nyhetsuppdateringar från hela världen är 

lätt tillgängligt för gemene man (Elkington 1997, 11). Det kan sägas att det händer mer saker varje 

minut idag än vad det gjorde för 10 år sedan, på grund av de ständiga uppdateringarna. Detta gör att 

konkurrensen även blir hårdare för organisationerna; det blir en snabbare konkurrens ute på 
marknaden. Organisationerna måste reagera på  de nyheter som möter marknaden och kanske 

omstrukturera sin verksamhet snabbt, eftersom de eventuellt riskerar sanktioner om de inte gör det. 

Samtidigt som det händer mer varje dag som organisationerna måste processa måste de även lägga 

upp mer långsiktiga planer för sin verksamhet. De måste vara redo att möta alla sorters händelser 

och anpassa sin verksamhet till detta faktum. (Elkington 1997, 12) 

3.4.7 Corporate governance 
 
TBL är ett viktigt arbete för bolagsstyrningen och varje styrelse behöver reda ut vad som gäller på 
marknaden för att kunna ha en framtid. De ovan nämnda revolutionerna gör att arbetet för 
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styrelserna kommer att bli mer krävande då det finns en mängd olika faktorer som påverkar en 

organisations verksamhet. (Elkington 1997, 12) Således är det viktigt att fokusera på  att ha en 

styrelse som kan hantera TBL och varje enskild revolution.  

 

Norman & McDonald (2004, 250) riktar stark kritik till teorin kring TBL och de menar att det näst 

intill är omöjligt för en organisation att kunna mäta sitt miljö- och samhällsansvar i siffror. I den 

ekonomiska delen av TBL är det lätt att ta ut finansiella nyckeltal, men hur hade nyckeltalen räknats 

ut inom miljö  och samhälle och vad hade dessa siffror egentligen berättat? Vidare diskuterar 

Norman och McDonald (2004, 248) att det är högst nödvändigt för en organisation att möta 

stakeholders olika önskemål och krav, eftersom de annars riskerar att gå omkull. De menar dock att 

detta hade skett även om organisationen inte använt sig av TBL inom sin redovisning. Även om 

teorin kring TBL fått mycket kritik på  grund av sin subjektivitet och vaghet kan teorin ändå 
användas för att sortera ut och konkretisera begreppet CSR:s olika komponenter; miljö, samhälle 

och ekonomi. Enligt Norman & McDonald (2004, 247) likställs CSR ofta med TBL och om en 

organisation säger sig arbeta med TBL kan det ändå saknas redovisade siffror inom miljöansvar och 

socialt ansvar, således verkar det som att organisationer använder TBL för att reda ut det snåriga 

begreppet CSR. 

 

3.5 Legitimitet 
 
Många delar av en organisations dagliga verksamhet är inte beroende av teknologiska framsteg eller 

materiella tillgångar, utan av kulturella värderingar, normer och uppfattningar i samhället. 

Organisationers fokus har skiftats från att tidigare relativt ensidigt inrikta sig på att skapa en så stor 

vinst som möjligt, medan det idag har skiftats mot att skapa en god bild av organisationen. 

(Suchman 1995, 571) Legitimiteten innebär ett tillstånd där omvärldens normer och värderingar 

utformar ett tryck gentemot organisationen, vilka i sin tur bör korrigera sin verksamhet utefter detta. 

Då det finns ett samband mellan de aktiviteter en organisation bedriver och de rådande värderingar 

som samhället besitter, kan en organisation nå framgång. (Suchman 1995, 573) Genom att arbeta 

mot ett legitimt tillstånd kommer omvärlden acceptera organisationens existens (Suchman 1995, 

573).   

 

Inom begreppet legitimitet finns två  huvudsakliga synsätt som olika forskare använder sig av; 

strategiskt och institutionellt. Utifrån ett strategiskt synsätt placeras fokus på ledningen och hur de 

arbetar för att få legitimitet i samhället. Ett institutionellt synsätt innebär att fokus placeras på hur 

omgivningen runt organisationen påverkar organisationers arbete för att uppnå legitimitet. Forskare 
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väljer ofta ett av dessa synsätt för att beskriva till exempel stakeholder relationer. (Suchman 1995, 

572) Suchman (1995) menar att en organisation bör sammankoppla de två  synsätten, eftersom 

bägge påverkar organisationens verksamhet. Således måste organisationen växla synsätt från det 

strategiska till det institutionella och vice versa utifrån de problem som uppstår. (Suchman 1995, 

577) Organisationen bör applicera bägge synsätt vid legitimitetsproblematik. 

 

Vidare går det att särskilja tre stycken olika former av legitimitet; pragmatisk legitimitet, moralisk 

legitimitet och kognitiv legitimitet (Suchman 1995, 577). Den pragmatiska legitimiteten betyder att 

individer i en organisations närhet utvärderar organisationens aktiviteter. Individerna tar sedan reda 

på hur dessa aktiviteter kan gynna dem praktiskt. (Suchman 1995, 578) Moralisk legitimitet innebär 

att individer utvärderar organisationens aktiviteter på basen av vad som anses rätt och fel. Om den 

pragmatiska legitimiteten syftar till att räkna ut praktiska fördelar för en individ, syftar den 

moraliska legitimiteten till att se hur aktiviteter kan påverka samhället i stort; hänsyn tas till alla 

individer i samhället. (Suchman 1995, 579) Kognitiv legitimitet innebär att en individ inte 

utvärderar de aktiviteter som en organisation bedriver. Det handlar således om individens 

grunduppfattningar om att vissa aktiviteter är positiva och andra negativa, vidare utvärdering 

behövs inte eftersom grunduppfattningarna är så djupt rotade hos individen. (Suchman 1995, 583) 

 

Legitimitet är inget fast tillstånd, utan ett tillstånd som ständigt förändras och formas utifrån 

samhällets sociala kontext, normer och värderingar. Denna legitimitet kan såväl gynna som 

begränsa organisationer, eftersom organisationerna ständigt behöver förändra och anpassa sina 

handlingar. (Eriksson-Zetterquist 2009, 105) Eriksson-Zetterquist et al. (2012, 222) menar att 

organisationer skapar legitimitet genom att matcha organisationens normer och värderingar med 

samhällets samt branschens normer och värderingar. När en organisation samlat in information 

kring hur samhället anser att en organisation bör verka, är det upp till organisationen själv att 

utforma en process av aktiviteter som skall utmynna i legitimitet (Suchman 1995, 574). Denna 

process som syftar till att matcha de mest framträdande normer och värderingar kan benämnas som 

en legitimeringsprocess. (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, 192) 

 

Att aktivt arbeta för att uppnå  legitimitet är av stort intresse för organisationer, eftersom en 

avsaknad av legitimitet i organisationer får en stor effekt. Om det skulle existera skillnader mellan 

organisationers normer och värderingar och de normer och värderingar som samhället innehar, 

kommer organisationen inte anses legitim. Vid en sådan situation, där det finns en barriär mellan 

organisationen och samhällets uppfattning om vad som är legitimt, kan påtryckningar från samhället 

förekomma i såväl legala, ekonomiska som sociala former. (Eriksson-Zetterquist 2009, 103)  
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Ett lyckat arbete för att skapa legitimitet innebär att samhället har lättare att förstå organisationens 

verksamhet och dess motiv till existens (Suchman 1995, 575).  Till exempel är det mer troligt att 

samhället har lättare att förstå och acceptera en organisation som åtar sig ett miljöansvar vid sidan 

av sin produktion. Organisationen bidrar således till samhället samtidigt som det förser 

befolkningen med sina produkter. Att bedriva miljöansvar ceremoniellt kan med stor sannolikhet 

utmynna i legitimitet (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, 288).  Finns det ingen återbetalning till 

samhället i stort kan befolkningen anse att organisationen inte är meningsfull och saknar motiv för 

att existera. Legitimitet kan även innebära att organisationen uppnår en högre grad av stabilitet i sin 

verksamhet. Ett aktivt ansvarstagande utanför den själva produktionen gör att stakeholders är villiga 

att göra återkommande investeringar i organisationen, vilket innebär att organisationen kan känna 

sig trygg och visualisera en fortsatt existens. (Suchman 1995, 575) Hade en organisation inte haft 

ett legitimt anseende i samhället, är organisationens existens inte lika säker som den hade varit i ett 

legitimt tillstånd. 

3.5.1 Legitimitetsskapande 
 
Legitimitet är en produkt som uppstår och formas utifrån den institutionella omvärlden och dess 

stakeholders. (Cerin 2004, 32) Inom den institutionella omvärlden tenderar organisationer som 

tidigare nämnt att bilda organisationsfält; organisationer inom samma bransch tenderar att utvecklas 

mot att bli mer lika varandra. Organisationerna bidrar själva till organisationsfältet och genom en 

pågående process får organisationerna genom detta fält definierade aktörer (stakeholders). Dessa 

kommer att forma och påverka fältet att agera utifrån deras normer och värderingar. Dessa aktörer 

inbegriper till exempel intresseorganisationer eller offentlig förvaltning. Organisationerna som finns 

i detta fält har för avsikt att söka legitimitet, och gör detta utifrån fältets egenskaper. ( Eriksson-

Zetterquist et al. 2012, 288) Till exempel kan det inom ett fält finnas ett större tryck mot att ta 

ansvar för miljön då organisationen befinner sig i ett fält där dessa egenskaper berörs.  

 

Runt omkring en organisation finns en uppsjö  av olika stakeholders som har olika preferenser 

(McWilliams & Siegel 2001, 112), dessa olika preferenser kan till exempel vara att en konsument 

förväntar sig att organisationen tar ett miljöansvar och behandlar de anställda rättvist. CSR kan även 

användas som en typ av marknadsföring. Till exempel kan en organisation differentiera sig ute på 
marknaden om de åtar sig ett specifikt CSR åtagande, dock måste konsumenten kunna identifiera 

CSR arbetet för att differentieringsstrategin skall fungera på rätt sätt (McWilliams & Siegel 2001, 

120). I och med differentieringen kan konsumenten känna att de bidrar till ett gott ändamål vid köp 

av en viss produkt eller tjänst, vilket innebär att konsumenten kan vara villig att betala mera. 
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(McWilliams & Siegel 2001, 119) Detta kan exemplifieras med matvarubutikers utbud av 

rättvisemärkta och ekologiska produkter, då dessa produkter ofta har ett högre pris.  

 

Då organisationer ofta utnyttjar resurser som finns tillgängliga i samhället, måste organisationen ta 

ansvar för dessa och hantera de följder användandet kan orsaka. (Eriksson-Zetterquist 2009, 103) 

Corporate Social Responsibility (CSR) kan fungera som ett arbetssätt som gynnar 

legitimitetsskapandet i en organisation. För att en organisation skall kunna säga att de bedriver ett 

CSR arbete måste deras handlingar ske utanför ramen för deras egen vinning och intresse 

(McWilliams & Siegel 2001, 112). En organisation  kan inte enbart ta ett ansvar inom miljö och 

sedan bortse från ett socialt ansvar. Sker detta påvisar organisationen att de har en tydlig splittring i 

deras grundläggande värderingar (Christensen & Murphy 2004, 39). Således måste en organisation 

ta ett ansvar för alla delar inom CSR för att inte påvisa en splittring inom deras organisation. Vidare 

diskuterar Eriksson-Zetterquist et al (2012, 395) om huruvida vikten av att utföra aktiviteter i syfte 

av att uppnå  legitimitet proaktivt. I och med att samhället kräver mer transparens gentemot 

organisationer, och att kommunikationsflödet exempelvis har utvecklats till sociala medier, är det 

av stor vikt att arbeta med ansvarsförebyggande aktiviteter proaktivt.  

 

4. Analysmodell 

Figur 1.3 Analysmodell 

4.1 Interaktionsmodellen 
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En modell syftar till att belysa hur variabler står i relation till varandra. ( Jacobsen, 2002, 76) Denna 

studies analysmodell avser att binda samman de teoretiska komponenter som studien inbegriper, 

och med hjälp av modellen analysera det empiriska materialet. Modellen har inspirerats av Håkan 

Håkanssons (1982) ”Interaktionsmodell” (Figur 1.2, 15). Det vi fann intressant med 

ursprungsmodellen var omvärlden och atmosfären, vilka inbegriper relationer mellan 

organisationen och dess omvärld. Dock ville vi tillsätta fler komponenter i den befintliga modellen 

för att kunna analysera denna studiens problemformulering; hur organisationer skapar legitimitet. 

Jacobsen (2002, 78) menar att det är det av stor vikt att belysa de kausala mekanismer som 

förekommer, och genom detta tillföra fler variabler i modellen i syfte av att kunna förklara 

sambanden bättre. Vilket vi menar att de övriga komponenterna är, kausala mekanismer. Vilket 

definieras som variabler som syftar till att förklara processer som pågår mellan andra variabler.  

 
4.2 Institutionell omvärld 
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Modellens yttre ring illustrerar den institutionella omvärlden. Den institutionella omvärlden 

omringar en organisations omgivning, i denna omgivning finns etablerade normer och värderingar 

som kontinuerligt formas och utvecklas. Vidare skapar den institutionella omvärlden olika former 

av tryck, det kan vara homogeniserande tryck, tryck där organisationer påverkas gentemot att bli 

mer och mer lika varandra. Det kan vara mimetiska, tvingande eller normativa tryck.(Eriksson-

Zetterquist 2009, 78ff) Samtliga delar utav omgivningen påverkar organisationen till att handla på 
ett visst sätt i syfte att söka legitimitet (Jacobsen & Thorsvik 2008, 233). Syftet med att konstruera 

modellen på följande sätt, att ha den institutionella omvärlden i det yttersta skicket, baseras på att 

den institutionella omvärlden har en påverkan på samtliga komponenter i modellen.  

 
 
4.3 Relationsegenskaper 
 

Analysmodellens inre ring består av fem variabler. Där samtliga variabler, som tidigare nämnt,   

påverkas av den yttre institutionella omvärlden. Stakeholdern benämns ”Stakeholder x”  och till 

vardera stakeholder existerar en unik atmosfär, som i modellen betecknas med ”Atmosfär x”. Syftet 

med att beteckna såväl stakeholder som atmosfär med ett x, har för avsikt att belysa att stakeholdern 

samt dess atmosfär är utbytbara beroende på  vilken stakeholder som analyseras i modellen. 

Atmosfären består av ett visst antal egenskaper, relationsegenskaper som en stakeholder och en 
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organisation har gentemot varandra. Dessa relationsegenskaper är; makt och beroende, 

förväntningar, samarbete, öppenhet och slutenhet. (Håkansson 1982, 29).  

4.3.1 Makt/beroende 
 
Relationsegenskapen makt och beroende avser att förklara och illustrera hur legitimiteten påverkas 

genom stakeholders och organisationers makt och beroendeförhållande gentemot varandra. 

Stakeholders formar, med hjälp av den institutionella omvärlden, normer och värderingar som 

endast stämmer överens eller inte stämmer överens med organisationens, vilket kan komma att 

skapa en reaktion, där legitimiteten ifrågasätts (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 233). Vid ett högt 

maktutbyte, det vill säga då  till exempel en stakeholder har makt över en organisation skapas ett 

beroendeförhållande. (Emmerson 1962, 32) I och med ett sådant typ av utbyte i relationen, där 

stakeholdern har mer makt över organisationen, går det att analysera kring huruvida legitimiteten 

formas och påverkas av denna relationsegenskap. Det går att anta att vid en hög grad av makt och 

beroende bör det vara av intresse för organisationen att tillgodose och behandla denna stakeholder.  

4.3.2 Öppenhet/Slutenhet 
 
Öppenheten och slutenheten gestaltar huruvida en stakeholder eller organisations transparens 

gentemot varandra ser ut. Vissa aktörer kräver mer transparens, det vill säga öppenhet för att kunna 

känna sig tillfredsställd och erkänna legitimitet, medan andra anser sig inte behöva transparens. 

Elkington(1999, 9) menar att samhället utvecklas mot att mer och mer åt att kräva transparens för 

att kunna följa organisationers produkter och dess utveckling,samt var det får för effekt i samhället. 

Därför går det att anta att ju mer transparens som krävs, desto mer kommer organisationen att 

behöva inkorporera ett aktivt ansvarstagande i sitt handlingssätt. 

 

4.3.3 Samarbete 
 
Graden av samarbete är en relationsegenskap som därutöver påverkar legitimiteten. Förutsättningen 

för att samarbete skall kunna etableras krävs det att samtliga parter strävar mot samma målsättning 

(Metcalf et al 1990, 29). Det går att anta att vid samarbete, där stakeholdern och organisationen som 

tidigare nämnt arbetat mot gemensamt mål, skapas legitimitet. Elkington(1999, 11) beskriver att 

organisationer måste börja arbeta tillsammans i syfte av att skapa kunskap gemensamt, och med 

kunskapskraft erhålla legitimitet. Avseende relationsegenskapen samarbete; går det att anta att ett 

samarbete mellan stakeholder och organisation, med samma målsättning, bör utmynna i legitimitet.  
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4.3.4 Förväntningar 
 
Ytterligare en relationsegenskap som ingår i atmosfären mellan en stakeholder och organisation är 

förväntningar. Förväntningar inbegriper ett stadium där en part är tydlig med dess förväntningar 

möjliggör att en annan part kan tillgodose dessa.  (Ford et al 2002, 155) Att tillgodose stakeholders 

förväntningar kan utmynna i legitimitet. Dock kan det skapas en risk med att tillgodose en 

stakeholder, eftersom att ett fokus av en stakeholder inbegriper att en annan stakeholders 

förväntningar utesluts/hämmas. Därav gäller det för organisationen med hjälp av 

stakeholdermodellen (Carroll & Buchholtz 2003, 73) finna vilka stakeholders som bör prioriteras, 

det vill säga, se vilka stakeholders som utgör ett största tryck gentemot organisationen och 

tillgodose dessa. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 217) 

 

4.4 CSR 
 
Organisationen är en variabel i analysmodellen som avser att belysa organisationens 

ställningstagande kring den institutionella omvärlden, atmosfärer i en stakeholderrelation och hur 

aktiviteterna i form av TBL skall utformas för att kunna erhålla ett legitimt tillstånd. Eriksson-

Zetterquist (2009, 5) menar att för att en organisation skall kunna tillgodose omgivningen måste det 

finnas en medvetenhet hos organisationen, huruvida organisationen ska ställa sig till regler och 

rationalitet samt hur dess handlingar ska formas efter omvärlden och dess samhällsnormer. 

Därutöver menar Carroll & Buchholtz (2003, 73) att en organisation måste identifiera dess 
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stakeholders för att kunna tillgodose dessa och skapa legitimitet. Variabeln organisation är således 

en mittpunkt i modellen, som påverkas och behandlas av samtliga variabler i modellen.  

 

Med aktiviteter menas de åtgärder som organisationen tar i syfte av att söka legitimitet. Dessa 

åtgärder involverar TBL, vilket inbegriper socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande 

utöver det som lagen kräver (McWilliams & Siegel 2001, 112). Vidare är det av stor vikt att 

investera likvärdigt i samtliga delar av TBL, för att undvika en splittring i organisationens 

värderingar och således inte uppnå ett legitimt tillstånd. (Christensen & Murphy 2004, 39) Här kan 

det vara intressant att se effekten av huruvida en organisations investeringar i TBL får en positiv 

eller negativ reaktion. Det går att anta att en investering i TBL inte endast kommer ge god respons, 

oavsett om den tillfredsställer en viss stakeholder eller stakehodlergrupp. Detta kan dels bero på att 

de då utesluter en annan stakeholdergrupp. Jacobsen & Thorsvik (2008, 217) beskriver detta som 

det asymmetriska förhållandet, där en part fokuseras framför en annan. Vidare driver Elkington 

(2004, 73) en diskussion om att det faller sig naturligt att organisationerna prioriterar ett område 

framför ett annat eftersom att det kan förekomma större tryck från delar av stakeholders än hos 

andra. Detta tryck beskriver Eriksson-Zetterquist et al (2012, 288) i en diskussion, hon menar att 

vissa stakeholder prioriteras eftersom att det i ett organisationsfält är det givet att vissa stakeholders 

får mer plats än andra. Medan Christensen & Murphy (2004, 39) skriver att organisationer som 

prioriterar ett område framför ett annat påvisar splittringar i deras grundvärderingar. Utifrån detta 

går det således att anta att en investering i aktivitet, oavsett nytta för samhället inte alltid behöver 

utmynna i legitimitet. 
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4.5 Legitimitet 
 

Beroendevariabeln i analysmodellen är legitimitet. För att organisationen ska uppnå  ett legitimt 

tillstånd måste samhällets normer och värderingar, det vill säga, omvärldens stakeholders 

värderingar vara i konsensus med organisationen. Vidare kan legitimiteten förklaras som resultatet 

av de frivilliga aktiviteter en organisation åtar sig gentemot samhället. Till exempel kan omvärlden i 

form av såväl individer som andra organisationer erlägga krav på organisationen att denne måste 

öka sitt ansvarstagande inom forskning och utveckling av vattenbestånd. Möter organisationen 

dessa önskemål och aktivt investerar i detta, kommer legitimitet uppstå  genom bekräftelse från 

stakeholder vilket i sin tur kan skapa existensberättigande för organisationen (Ford et al. 2002, 37).  

 

Området stakeholders och dess atmosfär är streckad i illustrationen av analysmodellen. 

Anledningen till detta beror på  att studien baseras på  organisationens perspektiv, och studerar 

således endast en sida av relationen mellan två aktörer. Som tidigare nämnt bekräftas legitimiteten 

av stakeholders, omgivningen runt om en organisation. Av ovannämnd anledning förekommer det 

därav ingen pil(relation) från variabeln legitimitet till variabeln stakeholders. Samt varför det heller 

inte finns en pil(relation) från variabeln legitimitet till variabeln organisation. Det vill säga, 

legitimiteten studeras såväl ur organisationens perspektiv. Motivering till avgränsningen för 

förklaras närmare under avsnitt 1.7 Avgränsning.  
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5. Metodavsnitt 2 - Övergripande metodologiska val 
 
5.1 Val av ämne 
 
Uppsatsens ursprung tog sin form inom området för CSR där vi snart upptäckte en mängd olika 

stödbegrepp och teorier; Institutionell teori, stakeholder theory, Triple Bottom Line och legitimitet. 

De olika begreppen har en nära koppling till varandra och vi anser att de i stor grad är beroende 

varandra, men i den befintliga teorin har forskare generellt sett valt att behandla begreppen var för 

sig. Vi saknade en text där de olika begreppen var sammankopplade i en överskådlig text och det 

var denna lucka inom teorin vi vill fylla med hjälp av vår uppsats. Vidare fann vi en stor lucka inom 

studiens empiriområde, rederibranschen, där forskningen är relativt bristfällig. Fenomenet kring 

rederiernas CSR arbete förvånar oss som läsare, då vi läst en rad artiklar som förespråkar ett 

balanserat miljö-, socialt- och ekonomiskt ansvarstagande. Rederierna tillämpar således inte 

forskarnas rekommendationer gällande CSR, eftersom de väljer att prioritera miljöansvar före 

socialt ansvar. Obalansen skapar en splittring, och matchar inte forskarnas utsagor som förespråkar 

balans för ett effektivt ansvarstagande som i sin tur skapar legitimitet. Det är intressant att se hur 

organisationer rättfärdigar detta beteende gentemot sina stakeholders och hur de lyckas skapa 

legitimitet trots denna obalans. Vi vill frångå från forskarnas idealbild och istället beskriva hur det 

ser ut i verkligheten, inom ett område som är relativt oupptäckt gällande detta fenomen. 

 
 

5.2 Val av fallföretag 
 
Vi har valt att använda Viking Line som vårt fallföretag i denna studie. Organisationen har 

presenteras närmare under avsnitt 1.2 ”Viking Line”. Motivet till att basera studien på Viking Line 

grundas på organisationens framstående engagemang inom miljöansvar. Organisationen tar ett 

utvidgat ansvar genom dess nya fartyg Viking Grace, som drivs av naturgasen LNG. Detta är 

intressant, då rederibranschen i stora drag är blödande, det vill säga passagerartrafiken generar dålig 

lönsamhet vilket drabbar samtliga rederier på den befintliga marknaden.  

 
 
 
 

5.3 Motiv till fallstudie 
 
En fallstudie innebär en utförlig studie av ett specifikt fall. En fallstudie skapar förutsättningar för 

en djupgående studie av ett falls specifika kontext och natur. (Bryman & Bell  2005, 71) Vilket 
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stämmer överens med vår ambition i denna studie.  Motivet till att anta en fallstudie design har 

baserats på studiens ändamål; att lyfta fram och belysa en organisations aktiviteter i syfte att skapa 

legitimitet. För att kunna göra detta väljer vi att utgå från ett såväl organisatoriskt- som 

branschperspektiv. Med detta menar vi att studien baseras på ett fallföretag, och således utgår 

studien från det organisationsperspektivet. Organisationen befinner sig i en bransch där resultaten 

har en möjlighet att överföras till andra organisationer och vi kommer följaktligen presentera 

grunder för detta antagande. Passagerarfartygen på Östersjön har i stort sett samma rutter samt 

samma priser och konkurrerar således om samma konsumenter. Vidare har samtliga rederier 

likvärdiga fartyg och besättningsförutsättningar, således har de även likvärdiga negativa effekter på 
miljön. Organisationerna inom detta fält har likvärdiga förutsättningar, vilket vi fick bekräftat då vi 

intervjuade miljösamordnaren på Viking Line. Miljösamordnaren berättade att hon anser att de 

rederier som trafikerar Östersjön i stort sett tar ett lika stor ansvar miljömässigt. Detta eftersom att 

organisationen i fråga omges av liknande organisationer med liknande problem. I och med 

undersökningsdesignen skapar denna studie möjlighet att erhålla en djup kunskap inom området 

och skapa ökad förståelse för det specifika problemet.  

 

5.4 Kvalitativ forskningsstrategi 
 
I denna uppsats har vi väljer vi att rikta fokus mot ett fallföretag, Viking Line, för att ge en praktisk 

beskrivning av den relativt snåriga teorin som härrör CSR, stakeholder och legitimitet. Vi vill 

upprätta en närhet till organisationen och branschen i stort genom att intervjua individer inom 

organisationen som har en betydande roll för att vi skall kunna besvara vårt syfte med denna 

uppsats. Denna ambition stämmer överens med en kvalitativ forskningsstrategi, där det ofta uppstår 

en närhet till intervjuobjektet (Tjora 2010, 13). Då vi har intresserat oss för hur den institutionella 

omvärlden påverkar såväl stakeholders som organisationer, är det relevant för oss att hitta en 

forskningsstrategi som stöder vårt behov av att förstå den kontext som omgiver en bransch. Utifrån 

detta behov anser vi att den kvalitativa forskningsstrategin med ett fallföretag passar bra, eftersom 

denna har till syfte att skapa en förståelse för en särskild kontext (Tjora 2010, 22). Det är viktigt för 

oss att ha en relativt fri arbetsgång, främst under teoriinsamlingen, då det finns en rad olika 

tolkningar av olika begrepp. Vi har kastats mellan olika tolkningar för att till slut besluta oss för att 

använda specifika tolkningar av ett begrepp. Det kräver en forskningsstrategi som är flexibel och 

lätt kan omstruktureras. Detta är en av den kvalitativa forskningens styrkor; den tillåter flexibilitet 

(Bryman, Bell 2005, 317-318). 
 

5.5 Insamling av data 
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För insamlingen utav empiri väljer vi att utföra intervjuer. Målet med intervjuerna är att få 
respondenterna att känna sig så bekväma som möjligt och därför tillåta uppföljningsfrågor samt 

måla upp en bild av ett ledigt samtal mellan oss som intervjuare och respondenterna. Denna studie 

avser att undersöka ett ämne som kan anses vara känsligt för en organisation att besvara eller 

reflektera kring. Med känsligt ämne menas att det kan finnas regleringar kring vad organisationen 

får uttala sig om.  Därför skulle det vara ofördelaktigt att exempelvis anta en strukturerad 

intervjuform, eftersom att respondenten eventuellt ej har möjlighet att svara på den förutbestämda 

frågeställningen. Motivet till att istället använda en semi-strukturerad intervjuform är att den skapar 

möjlighet att anpassa intervjun till respondenterna. Denna typ av intervjumetod möjliggör därmed 

flexibilitet vilket kan gynna denna studie, dels för att vi är intresserade av att få tillgång till 

intervjupersonens uppfattning, samt dels att det möjliggör att gå djupare inom de områden som vi är 

intresserade utav att kartlägga. (Bryman & Bell 2005, 363) 

 

Intervjuerna bygger på teman och öppna frågor så att respondenterna kan tala fritt och svara på 
frågorna med egna ord. Vi vill ge en stor vikt åt respondenternas egna ord eftersom detta kan gynna 

oss i vårt analysarbete. Bryman och Bell (2005, 322) beskriver att dessa öppna frågor är ett av 

huvuddragen inom kvalitativa forskningsmetoder. De öppna frågorna ger även våra respondenter 

möjligheten att tolka frågorna på egen hand i samtalet och tankarna leddes därför inte in i någon 

förutbestämd riktning. (Bryman & Bell 2005, 176-177)  

 

Den insamlade datan som kommer att presenteras i empiriavsnittet kan upplevas som tunn då endast 

två intervjuer kommer att utföras. Dock tar studien avstamp i teorin, och därför ligger fokus på att 

bygga en djup teoretisk bas med väletablerade forskare. Referensramen innefattar författare inom 

olika teoretiska områden, då vi vill koppla samman de teoretiska komponenterna för att få en 

helhetsbild av hur legitimitet skapas i organisationer. Det empiriska materialet kommer således få 
en sekundär position i studien, och fyller syftet att  exemplifiera det teoretiska ramverket för att visa 

hur det kan te sig ute på marknaden. 
 

5.6 Utformning av intervjuguide 
 
Vi har valt att göra två intervjuer utifrån teman som har hämtats från den teoretiska referensramen. 

De två intervjuerna har till syfte att presentera tre individer som ger sin syn på Viking Lines arbete 

med legitimitetsskapande genom aktiviteter i form av TBL:s olika områden. Dessa teman är 

intressanta eftersom vi har valt att avgränsa vår undersökning till legitimitetssökande inom Triple 

Bottom Lines olika delar. Intervjuguiden delas således upp i tre delar. Den börjar med 

uppvärmingsfrågor följt av definitionsfrågor kring TBL och Viking Line. Därefter behandlas 
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organisationens stakeholderrelationer och ansvarstagande inom specifika fokusområden. Dessa 

fokusområden baseras på TBL; socialt, ekonomiskt och miljömäsigt ansvarstagande. Frågorna i 

intervjun är utformade i enlighet med den genererade teorin, således har våra intervjufrågor till syfte 

att testa teorin i den verkliga världen.  
 

5.7 Urval av respondenter 
 

Vid valet av respondenter finns ett flertal faktorer att beakta. Kvalitativa studier kritiseras ofta för 

dess bristande transparens, då kvalitativa forskare ofta undviker att förklara och belysa hur 

respondenter valts ut samt hur många intervjuer som genomförts. (Bryman & Bell 2005, 377) 

Studiens urval av respondenter baseras på ett icke-sannolikhetsurval. Vilket medför att samtliga 

enheter i urvalsunderlaget inte har samma chans att delta i studien. Till följd av detta, kan studien 

anses ha ett snedvridet resultat, eftersom att det kan finnas såväl över- som underteckning av 

målpopulationen. I en kvalitativ studie kan denna typ av urvalsstrategi vara fördelaktig, då intresse  

finns att erhålla respondenternas kunskap och perspektiv snarare än att uppnå statistisk 

representativitet. (Christensen et al 2010, 129)   

 

Vidare baseras studien på ett bekvämlighetsurval av respondenter, där urvalet utgår från de 

möjligheter som finns inom fallföretaget som vi avser att studera. (Christensen et al. 2010, 132) 

Eftersom att studiens ämne anses vara känsligt, utgår vi från de respondenter som har möjlighet att 

delta. Det vill säga, ett bekvämlighetsurval görs till följd av att organisationen kan komma att välja 

ut personer som ska bli intervjuade. (Bryman & Bell 2005, 377) Ambitionen med studien är att 

undersöka de aktiviteter som utförs i en organisation i syfte av att söka legitimitet. Därför är det 

intressant för oss att intervjua respondenter inom tre nyckelområden; miljö-, ekonomiskt- och 

socialt ansvar. Kontakt med respondenterna har skett via mail och på grund av studiens känsliga 

ämne, kommer vi erbjuda respondenterna en förhandsvisning av underlaget, i from av de 

frågeställningar och teman som vi avser att behandla under intervjun före intervjutillfällets gång.  

 

Gällande urvalet av respondenter är det intressant att se om urvalet kan ha en påverkan studiens 

resultat. Vi kommer välja, som tidigare nämnt, att intervjua tre nyckelpersoner från tre olika 

områden, i syfte att täcka det sociala, det ekonomiska och miljömässiga ansvaret som 

organisationen tar. De ekonomiska samt miljömässiga områden kommer täcktas av respondenter 

med positioner inom dessa områdena, medan det sociala området baseras på en respondent vars 

position inbegriper samhällsansvar; informationschef. Dock hade det möjligtvis varit fördelaktigt att 

komplettera materialet kring det sociala området med en respondent med personalansvar i 
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organisationen.  Vidare är det av vikt att beakta att det finns en risk med att respondenterna inte har 

möjlighet att besvara frågor. Det vill säga, på grund av det känsliga undersökningsämnet kan det 

finnas begränsningar med urvalsrespondenterna. Vilket kan störa och/eller påverka det materialet 

som samlats in.  
 

5.8 Genomförandet av intervjuer 
 
I följande studie kommer en gruppintervju samt en telefonintervju genomföras. Valet av att 

genomföra en gruppintervju baseras på möjligheten att kunna fånga två individers erfarenheter 

kring ett relativt begränsat tema. Möjligheterna som skapas med en gruppintervju inbegriper såväl 

att respondenterna bekräftar varandras uttalande som att de tillför egna perspektiv på hur 

respondenterna upplevt ett specifikt fenomen. ( Jacobsen  2002, 174) Det som bör beaktas och tas 

hänsyn till under en gruppintervju är makt och beroendeförhållande mellan respondenterna 

(Jacobsen 2002, 175). Det vill säga, har en individ makt i förhållande till den andra  kan detta 

påverka hur samtalet förs och utformas.  

 

En telefonintervju har såväl för- som nackdelar. Fördelen med att hålla en telefonintervju är att 

respondenternas svar inte påverkas av intervjuaren i samma utsträckning som vid en personlig 

intervju. Respondenten kan formulera sitt svar utifrån personliga faktorer hos intervjuaren, vilket 

kan medföra att respondenten svarar på ett sätt för att tillgodose intervjuarens egenskaper vid en 

personlig intervju. Dock medför telefonintervjuer en svårighet gällande den specifika miljön och 

kontexten, eftersom intervjuaren och respondenten inte kan se varandra. Den rådande miljön och 

omgivningen kan inte tolkas samt att intervjuaren inte ser respondentens ansiktsuttryck. Om 

respondenten inte uppfattar en viss fråga korrekt kan det vid en personlig intervju vara lättare för 

intervjuaren att förklara. (Bryman &Bell  2005, 141). 

 

Vidare kommer respondenterna få möjlighet att, tämligen fritt, tala om det tema som intervjun avser 

behandla. Eftersom respondenterna i denna intervju har tre olika positioner i organisationen och 

därmed tre olika perspektiv på temat som behandlades kommer det skapas en bred överblick av 

ämnet. Dock går det att spekulera i huruvida informationschefen i gruppintervjun kan ha en specifik 

åtanke med intervjun, det vill säga forma intervjuns innehåll eller tidsbegränsa denna. Vi upplevde 

dock inte under intervjuns gång att respondenterna kände sig begränsade av det känsliga ämnet och 

vi kände därutöver inte att de begränsade sina uttalanden gentemot varandra. Snarare fyllde  

respondenterna i varandra och kompletterade varandra med information. 
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Vi upplevde under samtliga intervjuer att det språkliga valet, i form av ett specifikt begrepp 

påverkade intervjuernas utfall. Begreppet “påtryckningar” som användes i syfte att finna kopplingar 

mellan stakeholders relationsegenskaper i förhållande till organisationen fick inte den effekt, det 

resultat som vi väntade oss. Det vill säga, respondenterna uppfattade ordet påtryckningar som ett 

negativt belagt ord. Vi omformulerade därav om de frågeställningar som innefattade begreppet 

påtryckningar under intervjuns gång till huruvida organisationens stakehodlers utövade önskemål 

eller tryck gentemot organisationen och vi fick därmed ut den informationen som vi eftersökte. Vi 

ser inte att denna förändring av frågeställningen ska ha fått någon större påverkan på materialet. 
 

5.9 Studiens trovärdighet och giltighet 
 
Bryman & Bell (2005,307) bedriver en diskussion kring fyra faktorer som bör beaktas vid analys av 

en kvalitativ studies trovärdighet och äkthet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera. Med tillförlitlighet menas möjligheten att den interna 

validiteten är uppfylld (Bryman&Bell 2005, 307). Den inre validiteten beskriver Jacobsen (2002, 

21) som studier som mäter det som de facto är avsett att mäta. Följande studie har för avsikt att 

studera en organisations aktiviteter i syfte att söka legitimitet. Undersökningsmetoden i denna 

studie grundas och baseras på insamling av material via intervjuer med respondenter från 

organisationen Viking Line. Då vi undersöker Viking Lines perspektiv på legitimitetsskapande och 

har utformat intervjufrågor utifrån detta kan vi påstå att vi mäter det som studien avser att mäta. 

 

Bryman & Bell (2005,307) menar att det är viktigt att förklara möjligheten till överförbarhet. Vi 

menar att denna fallstudies resultat går att överföra till andra sammanhang och presenterar motiv till 

detta i avsnitt 6.4 ”Val av fallföretag”. Det vill säga, denna studie inbegriper djupa och fylliga 

beskrivningar i syfte att kunna överföra resultatet till andra sammanhang inom rederibranschen.  

 

Bryman & Bell (2005, 307) belyser vikten av att beskriva hur pålitlig studien är, med detta menar 

författarna att det är viktigt att förklara hur studien har genomförts stegvis och vad effekterna blivit 

av detta. Detta för att öka transparensen och skapa god pålitlighet i studien. Studien har 

strukturerats på ett sätt som möjliggör för läsaren att på ett enkelt sätt följa de metodmässiga valen 

som vi stått inför. Till vardera huvudavsnitt följer ett förklarande metodavsnitt i syfte av att skapa 

förståelse för hur vi gått till väga när vi behandlat insamlat material och presenterat detta samt till 

vilken effekt de metodologiska valen fått på studien. Att kontinuerligt presentera metodmässiga val 

på detta sätt tror vi generar trovärdighet till studien.   
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Slutligen menar Bryman & Bell (2005, 307) att det är av stor betydelse att driva en diskussion kring 

huruvida forskaren kan säkerställa möjligheten till att styrka och konfirmera studien. Med detta 

menar författarna att forskaren ska kunna säkerställa att denne agerat i god tro och inte manipulerat 

materialet utifrån egna värderingar. Vi har genomgående varit försiktiga med att inte influera 

resultatet med våra egna värderingar. Detta har vi gjort genom att använda teorier som drivkraft i 

denna studies analys.  

 

6. Metodavsnitt 3 - Förklarande text om genomförandet av 
empirin 
 
Den rådata som har samlats in via intervjuerna kan upplevas som oöverskådlig och svårtolkad för 

läsaren. Detta är ett vanligt förekommande fenomen vid kvalitativa undersökningar, då materialet 

ofta är väldigt omfattande. Empirin har till syfte att förmedla vad undersökarna har funnit på enkelt 

sätt. (Jacobsen 2002, 216) Detta är något som vi strävar efter och därför har vi valt att följa den 

genomgående strukturen i detta arbete. Vi kommer således att reducera den insamlade rådata utefter 

våra teoretiska utgångspunkter. Det vill säga, vi har valt att behandla våra teoretiska utgångspunkter 

som kategorier. Strukturmässigt innebär detta att vi börjar med att presentera empirin utifrån 

institutionellt perspektiv, därefter stakeholder perspektivet och dess atmosfär i form av 

relationsegenskaper beroende på  vilken stakeholder som presenteras, vidare presenteras empirin 

utifrån TBL, Triple Bottom Line. Alltså, med fyra kategorier presenteras empirin. Kategorierna har 

till syfte att samla ihop den insamlade data från våra intervjuer  i olika kluster (Jacobsen 2002, 230). 

Vi börjar med att behandla respondenternas utsagor som kan kopplas till den institutionella 

omvärlden. Därefter presenterar vi respondenternas syn och åsikter gällande CSR. Dessa olika 

kategorier skall hjälpa oss att förstå  respondenternas grundläggande värderingar och tolkning av 

CSR, vilket är en förutsättning för att vi skall kunna förstå  hur de ser på Viking Lines olika 

stakeholders. 

 

Efter presentationen av respondenternas utsagor om den institutionella omvärlden och CSR kommer 

vi att presentera respondenternas utsagor beträffande de olika stakeholders de har identifierat hos 

Viking Line. Efter dessa presentationer kommer vi att sammanfatta respondenternas uttalande i ett 

diagram, som syftar till att förtydliga hur relationen mellan Viking Line och stakeholders ser ut. Vi 

vill reda ut hur Viking Line och stakeholders samverkar med avseende på  olika 

relationsegenskaper. Dessa egenskaper innefattar; makt/beroende, öppenhet/slutenhet, grad av 

samarbete och grad av förväntningar. Efter vardera avsnitt där respektive stakeholder presenteras 

illustreras en tabell där stakeholderns och organisationens relationsegenskaper sammanfattas. 
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Tabellen innefattar en skala från 0 till 2. Syftet med kodningen är att siffermässigt redovisa vår 

tolkning av relationen på ett överskådligt sätt (Jacobsen 2002, 367). Därmed föll det sig naturligt att 

rangordna kategorierna i en stigande ordningsföljd där siffran 0 representerar “Saknas”, siffran 1 

representerar “Förekommer delvis” samt siffran 2 representerar “Förekommer”.     

 

Själva utformningen av diagrammen behandlar en specifik relation mellan Viking Line och 

stakeholder. Därefter har vi utifrån intervjuerna tolkat respondenternas utsagor, dels  utifrån hur 

Viking Line uppfattar relationen och dels hur Viking Line uppfattar de olika stakeholders syn på 
relationen. Således är det genomgående respondenternas tolkningar av de båda parternas syn på 
relationen. Till exempel; hur tror respondenten att kunden upplever samarbetet sinsemellan. Då 
intervjuerna inte behandlade dessa specifika relationsegenskaper under intervjuerna, är det viktigt 

att diagrammen inte redovisar ett alltför subjektivt material. För att förhindra en subjektiv tolkning 

skall materialet tolkas utifrån den utvalda teorin (Jacobsen 2002, 225). För att förverkliga detta har 

vi jämfört teorin kring varje relationsegenskap med den insamlade empirin, för att få ett resultat 

som fyller de teoretiska kriterierna för varje separat egenskap. 

 

7. Empiri 
 
7.1 Institutionell omvärld 
 
Miljösamordnaren menar att medvetenheten kring hållbarhetsfrågor har ökat. Respondenten ser 

klara skillnader mellan hur situationen var under sina första år på  positionen, då  arbetade 

organisationerna med frågorna men inte alls i samma utsträckning som idag. Respondenten 

uppmärksammar därutöver att det under 80-talet inte fanns tjänstetitlar som respondentens idag. 

Vilket även det bekräftar det utvecklade engagemanget avseende miljö  i organisationen. 

Kassachefen och Informationschefen diskuterar kravet om uppförandekoder etablerats inom dagens 

organisationer. Respondenterna är sammstämmiga i att samhället idag förväntar sig ett stort 

ansvarstagande inom såväl miljö  som personalfrågor, och därmed utgör ett tryck gentemot 

organisationen att upprätthålla detta. Miljösamordnaren beskriver organisationens delaktighet i 

olika redarföreningar i Sverige och Finland där många rederier finns representerade. Vid dessa 

möten diskuteras miljöfrågor och hur de inom sina rederier kan utvecklas gentemot att skapa en 

mindre negativ påverkan på den känsliga miljö de verkar inom. Vidare menar kassachefen att den 

medvetenheten som etablerats inom ansvarstagande gällande miljö  inte är lika etablerad inom 

organisationens anställningsvillkor, således verkar samhället ha ett större engagemang gentemot det 

miljömässiga ansvarstagandet i förhållande mot det sociala ansvarstagandet. Dock menar 
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respondenten, avseende det sociala ansvaret, att kollektivavtalen är så  pass reglerade vilket 

inbegriper att det är svårt för organisationen att engagera sig utöver det som lagen kräver.   

 

Miljösamordnaren menar att den största medvetenheten finns att hitta hos yngre personer, eftersom 

de växt upp med dessa frågor och fått lära sig om miljöhantering i form av exempelvis sophantering 

i skolan. Respondenten menar att detta tänk inte alls fanns under dennes skoltid utan att 

respondentens generation har fått lära sig detta i vuxen ålder. Såväl kassachefen  som 

informationschefen instämmer i detta och menar att de yngre personerna i samhället har större krav 

på  organisationers ansvarstagande. Vidare förklarar respondenterna att de märkt skillnader 

kulturellt sett. Respondenterna menar att svenskar är mer benägna att reagera på organisationers 

ansvarstagande än finska, det vill säga att medvetenheten i Sverige är högre i samhället än i 

Finland. Vidare menar respondenten att svensk media är mer dramatisk än den finska. Svensk press 

anses vara mer dramatisk. Respondenterna belyser detta genom ett exempel gällande en av Viking 

Lines fartyg som fick en grundstötning. Svensk media fokuserade på hur resenärerna stod på däck 

och var oroliga över situationen medan finsk media fokuserade på missnöjda kunder som inte 

förstod varför alkoholserveringen dragits in. Miljösamordnaren bekräftar detta,  men förklarar 

vidare att svenskar och finskar är väldigt lika varandra i jämförelse med ryssar. Respondenten 

menar att ryssar inte har nåtts av samma nivå av medvetande gällande miljö och socialt ansvar och 

att de har en lång väg kvar till att nå  till samma nivå som de finska och svenska samhället är i 

avseende medvetande. 

 

Miljösamordnaren förklarar att sjöfarten i stora drag går under internationell lag och EU-lag. Lagen 

är utformad i syfte av att alla ska kunna följa den, således är anses lagen täcka minimi kraven. 

Vidare förklarar respondenten att nordens miljö  är såpass känslig, så  de nationella lagarna bör 

utformas hårdare för att situationen i Östersjön inte ska bli värre än dagens situation.  

 

7.2 Stakeholders- Övergripande relation och karaktärsdrag 
 

7.2.1 Myndighet 
 
Miljösamordnaren beskriver att dennes positionen på Viking Line inbegriper samordning mellan 

organisationen och myndigheterna. Respondenten menar att organisationen och myndigheterna 

sinsemellan har en bra kommunikation, samt att myndigheterna är öppna gentemot Viking Line i 

form av att de kontinuerligt lyssnar och tar till sig av organisationens synpunkter. Vidare menar 

respondenten att det är viktigt att visa upp och förklara det engagemanget avseende aktiviteter som 
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Viking Line åtar sig utanför det lagen kräver, eftersom det då uppstår ett förtroende för Viking Line 

som organisation. Respondenten förklarar att det är av stor vikt att belysa engagemanget för att 

myndigheterna, i syfte av att myndigheterna skall ta åtagandet i åtanke då nya lagar skall stiftas. 

Respondenten säger att Viking Line tittar på de krav och lagar som är planerade att träda i kraft för 

att kunna urskilja riktlinjer för deras ansvarsåtagande. Vidare belyser respondenten ett exempel 

avseende Viking Lines fartyg, som får rabatter i farleder och hamnar, eftersom deras miljöåtagande 

är såpass stort.  

 

Miljösamordnaren beskriver att det finns ett stort samarbete mellan Viking Line och myndigheterna 

och att detta uttrycker sig i att Viking Line blir inbjudna till möten då nya lagar skall stiftas.  Där 

vill myndigheterna vill ha Viking Lines synpunkter på kommande lagar. Respondenten förklarar att 

LNG investeringen har skapat möjligheter för organisationen, som bland annat uttryckt sig i att 

organisationen blivit inbjuden till olika EU möten för att förklara tekniken. Miljösamordnaren 

menar att myndigheterna är positivt inställda till Viking Line som organisation, eftersom de 

engagerar sig och åtar sig ett ansvarstagande utöver det som lagen kräver. Respondenten berättar att 

den finska staten ställer relativt stora krav på organisationen då de skall upphandla resor. De kräver 

att organisationen skall ta ett utvidgat ansvar såväl miljömässigt som arbetslivsmässigt. Detta 

bekräftar såväl kassachefen som informationschefen, respondenterna belyser att ett samarbete 

mellan myndigheterna i Helsingfors och Stockholm pågår kontinuerligt samt att de tre hamnarna 

Åbo, Helsingfors och Stockholm kontinuerligt för dialog med trafikministerierna och 

myndigheterna i de olika länderna.          

 

7.2.2 Intresseorganisationer 
 
Miljösamordnaren förklarar att hon inom detta område fungerar som en samordnare mellan Viking 

Line och intresseorganisationer. Vidare beskriver miljösamordnaren att det finns ett stort samarbete 

mellan Viking Line och intresseorganisationer och att Viking Line ofta rådfrågar dem i olika frågor. 
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Respondenten berättar att i och med investeringen av LNG förekom det ett stort samarbete. Viking 

Line bjöd in dem till möten för att rådfråga dem och de var måna om att få deras åsikter gällande 

tekniken. Respondenten berättar att intresseföreningen var positivt inställda till LNG investeringen. 

Vidare beskriver respondenten att de är måna om deras åsikter och gärna vill ta del av dom, samt att 

organisationen har ett väl etablerat kontaktnät inom intresseorganisationerna. Respondenten 

beskriver att man inom Viking Line har en bra bild av vad intresseorganisationerna tycker och 

tänker och att man inom organisationen försöker ta detta i beaktande. 

 

7.2.3 Personal 
 
Miljösamordnaren menar att det är viktigt att Viking Line har personalen i åtanke då de inför nya 

miljöåtgärder. Personalen skall inte utsättas för en större belastning i och med åtgärderna och de får 

inte påverka arbetsskyddet. Respondenten berättar att Viking Line är en stor arbetsgivare på Åland, 

vilket informationschefen bekräftar. Vidare berättar informationschefen att det finns en “Viking-

anda”  på Viking Line och att det finns en unik organisationskultur. Respondenten berättar att 

Viking Line har inhemska flaggor på många av fartygen och att detta troligtvis förstärker kulturen. 

Vidare berättar respondenten att Viking Line har en djupt rotad värdering; att göra goda affärer. 

Detta fungerar som en stimulans för personalen, denna inställning är viktig i och med att Viking 

Line måste öka omsättningen för att kunna möta de stora kostnaderna de står inför i och med 

svaveldirektivet. 

 

Kassachefen berättar att Viking Line är väldigt styrda av kollektivavtalen i Sverige och Finland och 

att det därmed nästan inte är möjligt att göra något utöver det som dessa avtal kräver. 

Informationschefen berättar att det finns förtroendemän på  fartygen som håller en kontinuerlig 

dialog med fackföreningarna. Kassachefen berättar att Viking Lines fartyg XPRS idag går under 

estnisk flagga, men att detta inte inneburit någon lönedumpning utan besättningen får högre lön än 
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de uppsatta kraven i kollektivavtalen. Dock belyser Kassachefen att konkurrensen är hög bland 

organisationerna inom rederibranschen, därav finns det ett givet intresse att sänka kostnaderna för 

bemanning och skatter, men att kollektivavtalen alltid följs noga och att dessa utformas beroende på 
vilket land det gäller. Informationschefen menar att de borde arbeta mera med personalfrågorna, 

och kommunicera ut detta bättre till samhället. Kassachefen kontrar dock med att många ur 

besättningen arbetat för dem i 20-30 år och att det därför inte kan vara så förfärligt att arbeta för 

dem. 

 

7.2.3 Media 
 
Såväl informationschefen som miljösamordnaren berättar att det är viktigt att engagera sig och 

kommunicera sitt arbete till omvärlden, eftersom att de ständigt befinner sig under uppsikt av 

media. Informationschefen menar att de inom vissa områden bör de utveckla sin kommunikation 

utåt, där ger respondenten exempel på det sociala området inom CSR. Utökad kommunikation kan 

generera mer förståelse för det arbete som organisationen driver. Vidare beskriver 

informationschefen att den ständiga bevakningen av media påverkar organisationen, i och med att 

media främst skriver om de negativa situationer som organisationen har hamnat i. Respondenten 

exemplifierar detta genom programmet “Kalla Fakta” på TV4, där fokus låg på att identifiera hur 

alkoholkonsumtionen såg ut på fartygen och hur detta hanteras av rederierna. Efter denna typ av 

mediadrev strömmar det in frågor om hur just Viking Line agerar i dessa situationer. 

Informationschefen beskriver att Viking Line har utvecklats under de senaste 10-15 åren och att de 

bland annat har höjt åldersgränser och justerat öppettider på taxfreen. Detta har bidragit till en bättre 

miljö ombord för såväl passagerare som besättning.  

 

Vidare menar informationschefen att det finns kulturskillnader inom de olika stakeholdergrupperna, 

svensk media tenderar att belysa negativa detaljer, medan den finska pressen är mer saklig och är 

mer villiga att korrigera i efterhand om uppgifter inte skulle stämma. Detta är något som svensk 
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press oftast inte är intresserade av. Dessa kulturskillnader visar sig även i resenärerna, där det skiljer 

sig mellan svenska och finska passagerare och dess engagemang/tryck gentemot organisationen. 

 

 

7.2.4 Resenärer 
 
Informationschefen menar att en utav organisationens stakeholdergrupp, kunderna, har påverkat 

organisationen i viss utsträckning. Vidare förklarar respondenten att kundgruppen kan delas in i 

olika segment, där den yngre generationen tenderar att påverka organisationen mer. En 

undersökning visade tydligt detta; den yngre generationen likställde miljöengagemang med 

hygienfaktor. Det vill säga, miljöengagemanget visade sig vara en basal funktion för de yngre till 

skillnad från äldre kunder som inte ser till miljöansvar på samma sätt. Den äldre generationen vill 

att allt skall fungera i den mån det är möjligt och vill till viss del att organisationen skall engagera 

sig mer än det som organisationen är tvingad till att utföra. Vidare berättar miljösamordnaren att 

Viking Line får viss feedback via sin hemsida av resenärerna, men att detta inte sker i så  stor 

utsträckning.   

 

Samtliga respondenter menar att det finns kulturskillnader i kundsegmenten. Här driver 

respondenterna en diskussion om svenska och finska kunder, där det verkar finnas en skillnad i 

medvetenhet. Kassachefen förklarar att det finns en viss problematik med engagemanget i 

samhällsansvar då undersökningar visat på att resenärerna ännu inte är villiga att betala extra för 

tjänsten, det vill säga, resenärerna vill inte betala extra för en miljövänlig produkt. Vidare förklarar 

informationschefen att den svenska marknaden troligtvis skulle anpassa sig bättre än den finska 

gentemot en prishöjning, det vill säga, att en “grön avgift” läggs på priset. Kulturskillnader visade 

sig även vid anammandet av uppförandekoden, respondenten menar att organisationen 

implementerade uppförandekoden relativt sent, och att implementeringen berodde på påtryckningar 
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från svenska stakeholders(resenärer). Respondenten belyser dock att det finns ett givet intresse från 

den finska sidan att se över miljödokument och engagemang, men att det ändå  finns ett större 

intresse i Sverige med uppförandekoder och miljöengagemang. Vidare berättar respondenten att 

Viking Line är en viktig del av infrastrukturen för vissa individer, då många är beroende av 

färjetrafiken som transportmedel. 

 

7.2.5 Ägare 
 
Kassachefen förklarar att det finns ett givet ekonomiskt intresse i varje beslut för att skapa värde för 

ägarna, aktieägarna. Organisationen är vinstdrivande och syftar till att ge avkastning på ägarnas 

investeringar. Respondenten menar att det finns det ett uppenbart intresse av att undersöka om 

investeringar i CSR är företagsekonomiskt bärande. Organisationen har drygt 3000 aktieägare varav 

90% av aktieägarna befinner sig på Åland. Informationschefen bekräftar detta och beskriver vidare 

att det ekonomiska intresset finns inskrivet i organisationens värderingar, att vara en lönsam 

organisation.  Att organisationen har fokuserat, som tidigare nämnt, på miljö beror till viss del på 
att en tidigare VD för organisationen själv hade ett stort intresse för miljöfrågor. 

 

7.3 Corporate Social Responsibility 
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Samtliga intervjuer som genomförts har inletts med att låta respondenterna själva definiera det 

teoretiska begreppet CSR(Corporate Social Responsibility). Respondenterna i såväl den första som 

andra intervjun förklarar att CSR innefattar ansvarstagande och bedriver vidare en diskussion om 

det frivilliga ansvarstagandet.  

 

Miljösamordnaren menar att CSR främst styrs av lagstiftning, satsningar som sker utöver dessa 

grundas på  dess ekonomiska försvarbarhet. Detta bekräftar såväl kassachefen som 

informationschefen. Vidare belyser respondenterna att uppförandekoden samt organisationens 

image är viktiga avseende ett utarbetat CSR.  Med detta menar informationschefen att tillgodose 

kravet av uppförandekoden och ha en god image utåt är en förutsättning för fortsatt verksamhet. Då 
organisationen befinner sig i en konkurrensbelagd situation så är de bland annat beroende av en 

regelbunden resefrekvens, utan en god image skulle detta inte vara möjligt. Informationschefen 

belyser ett exempel där de tagit ett stort frivilligt ansvar. Det utökade ansvaret, i form av 

investeringen av Viking Grace skapade en god organisations-image.  

 

Miljösamordnaren beskriver att samtliga avdelningar arbetar med CSR inom Viking Line. Det vill 

säga, CSR arbetet är decentraliserat istället för att ha en centraliserad enhet som arbetar med detta. 

Fördelarna med att arbeta med CSR separat medför att avdelningarnas expertis resulterar i  att de 

kan arbeta med CSR på ett effektivare sätt än att ha en separat enhet för det. Detta eftersom att 

vardera avdelning själva vet bäst huruvida dess förutsättningar ser ut. Som tidigare nämnt skall inte 

en investering i CSR belasta personalen avseende arbetsbörda och säkerhet menar 

miljösamordnaren.  

 

Miljösamordnaren menar att ett utarbetat CSR är av stor vikt, eftersom att detta avger 

existensberättigande. Trycket utifrån ökar mer och mer vilket inbegriper att CSR arbetet 

kontinuerligt måste utökas och/eller förändras för att möta dessa krav. Det vill säga, det finns ett 

givet intresse att visa stakeholders att Viking Line arbetar med CSR. Vidare berättar 

informationschefen att de är väldigt öppna med det ansvar de åtar sig och kommunicerar ofta ut det, 

respondenten menar att de är väldigt transparenta inom organisationen. 

 

7.4 Samhällsansvar och fokusområden 
 
Miljösamordnaren menar att det är viktigt att ta ett samhällsansvar och att detta till stor del beror på 
att organisationen verkar i en bransch med miljöpåverkan. Informationschefen bekräftar detta och 

förklarar att produkten som organisationen förmedlar har en negativ effekt på miljön, vilket i sin tur 
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har medfört att ett större fokus ligger på  att ta miljöansvar. Miljösamordnaren förklarar att 

miljöutredningar utförs i syfte av att kunna se olika miljöaspekters påverkan. De med högre poäng 

är de som fokuseras på, vilket automatiskt berör aspekter som luftutsläpp, utsläpp i vatten och 

avfallshantering. Vidare förklarar miljösamordnaren att reglering och satsning på  luftutsläpp 

inbegriper en stor investering, men att man skall satsa pengar där de gör störst nytta för miljön.  

Kassachefen menar att det inte går att sätta ett motsatsförhållande inom CSR, utan att det handlar 

om helheten. Viking Line förutsätter och prioriterar miljöengagemang, men måste såväl ta hand om 

det sociala som ekonomiska ansvaret. Inom delar av det sociala området är organisationen väldigt 

begränsad menar kassachefen, eftersom att branschen styrs till stor del utav kollektivavtal, och 

organisationen är därmed bunden till att tillgodose kravsättningar från dessa. Vilket som tidigare 

nämnt medför att det är svårt för organisationen att vidga sitt ansvar utöver det som redan tillämpas. 

Problematiken med att befinna sig i en konkurrensbelagd bransch, såväl nationellt som 

internationellt, innebär att organisationen måste flagga ut fartyg och således bedriva diskussioner 

med såväl svensk- som finsk- eller i ett fall estniska fackförbund. Kassachefen menar att det inte 

handlar om lönedumpningar vid utflaggning utan att det innebär att de skall hitta ett sätt att kunna 

fortsätta bedriva sin verksamhet i en konkurrensbelagd situation. Det vill säga, här förhandlar 

organisationen med facken i olika länder för  att alla parter skall vara nöjda.  

 

8. Metodavsnitt 4 - En förklarande text om genomförandet av 
analys 
 
Följande avsnitt syftar till att beskriva hur upplägget av analysen kommer att se ut samt vilka 

effekter detta fått på  materialet. Analysen syftar till att jämföra den insamlade empirin med 

teorierna som presenterats i den teoretiska referensramen. Analysen är uppbygd på ett sätt där vi 

skapar ett samspel mellan teori och empiri, det vill säga i analysen operationaliserar analysmodellen 

det empiriska materialet, således driver teorin analysen. Därutöver möjliggör en teoretisk bas att det 

skapas en helhetsbild av resultatet.(Jacobsen 2002, 461). Med detta menas att vi kommer skifta 

mellan det teoretiska perspektivet och det empiriska perspektivet för att kunna sortera ut likheter 

och skillnader och genom detta få en sammanhållen bild av resultatet.  

Analysen utgår från analysmodellen och tar avstamp i det institutionella perspektivet, där teori och 

empirisk data kopplas samman i syfte att söka en förklaring till hur legitimitetsskapande ser ut inom 

den institutionella teorin. Därefter analyseras organisationens aktiviteter utifrån Corporate Social 

Responsibility. Detta görs i syfte att se hur CSR skapar legitimitet. Vi har valt att behålla studiens 

genomgående struktur med undantag för kategorin CSR, som vi har valt att placera direkt efter 

analysen av den institutionella omvärlden. Detta beror på  att analysen av CSR skapar en bättre 
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övergång till analysen av stakeholders. Den slutliga analysen bygger på de fem olika stakeholders; 

myndigheter, intresseorganisationer, personal,media, resenärer och ägare. Vardera stakeholder 

innehar ett eget avsnitt där relationen analyseras med hjälp av relationsegenskaperna 

makt/beroende, öppenhet/slutenhet, samarbete och förväntningar. Samtliga delar kopplas sedan 

samman i syfte att besvara studiens frågeställning och syfte; hur organisationer skapar legitimitet.  
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9. Analys 
 
 
9.1 Institutionell omvärld 
 
Jacobsen och Thorsvik (2010, 233) menar att organisationer kommer att påverkas av sin omgivning, 

vilket yttrar sig i förändrade normer och värderingar. Detta är något vi ser då miljösamordnaren 

förklarar att medvetenheten kring miljöfrågor har ökat i samhället och att människor idag kräver att 

varje organisation har en uppförandekod. Samtidigt menar samtliga respondenter att medvetenheten 

är större hos yngre personer som har fått växa upp med dessa värderingar. Informationschefen 

menar att de svenska medborgarna har kommit längre i sitt miljöarbete än de finska. Orsaken till att 

de grundläggande antagandena, normerna och värderingarna förändras över tid, är att omvärlden 

som omger organisationerna är dynamisk (Jacobsen & Thorsvik 2008, 223), vilket innebär att de 

grundläggande antaganden, normer och värderingar kontinuerligt förändras. Det är naturligt att anta 

att detta kan innebära en komplex situation för organisationerna, eftersom detta kontinuerligt ställer 

nya krav på organisationernas handlingsmönster. Det vill säga, ju mer faktorer som ställs mot en 

organisation och desto större förändringsgrad som råder påverkar hur komplexiteten ser ut. 

Suchman (1995, 573) skriver att organisationer måste möta dessa förändringar som den dynamiska 

omvärlden presenterar, eftersom de då kan uppfattas som legitima. Ett sätt för organisationerna att 

hantera denna komplexa situation presenterar Eriksson-Zetterquist (2009, 80), där de skriver att 

organisationer kan imitera andra organisationers aktiviteter. Om organisationerna väljer att imitera 

en organisation, vars aktiviteter anses vara legitima är sannolikheten att legitimitet även skapas hos 

denna organisation. Således ter det sig som att organisationer, i och med de kontinuerliga 

förändringarna, måste förändra sitt handlingsmönster i samma takt för att bibehålla ett legitimt 

tillstånd. Förändrar de inte sitt handlingsmönster riskerar de att förlora sin legitimitet i samhället, 

vilket kan leda till att stakeholders inte längre stöder organisationen och organisationen kan riskera 

att slås ut från marknaden.  

 

Elkington (1999, 6), diskuterar att det uppstår komplexa situationer då värderingar inte är generella 

över hela världen utan skiljer sig från land till land. Detta stämmer överens med  miljösamordnarens 

argument, som exemplifierar detta med ett klädföretag som bedrev verksamhet i den tredje världen, 

där de finska medborgarna reagerade starkt på de bristande anställningsvillkoren. Dock förklarar 

kassachefen att det inte finns en lika stor medvetenhet kring anställningsvillkor som för miljöfrågor. 

Det Elkington (1999, 6) diskuterar har en nära koppling till de resonemang som Jacobsen och 

Thorsvik (2010, 233) för beträffande institutionell teori, där de menar att organisationer påverkas av 
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dess omgivning. Eriksson-Zetterquist (2009, 5) menar att de grundläggande antagandena, normerna 

och värderingarna förändras i takt med samhällets utveckling. Eftersom alla länder utvecklas i olika 

takt samt har olika förutsättningar för att utvecklas, går det att anta att organisationerna står inför 

olika uppsättningar av grundläggande antaganden, normer och värderingar i de länder de verkar 

inom. För legitimitetsskapandets del behöver organisationernas handlingar vara i samråd med de 

grundläggande antagandena, normerna och värderingarna (Eriksson-Zetterquist 2009, 103). Således 

står organisationerna inför en komplex situation i och med sökandet av legitimitet, eftersom det som 

anses vara legitimt i ett land inte behöver vara det i ett annat. 

 

Elkington (1999, 8) skriver att organisationer måste inkorporera en transparens gentemot samhället 

för att organisationens stakeholders kommer att kräva detta. Organisationer kan alltså inte verka i 

det tysta, utan måste belysa hur och vad de gör. Dessa krav beträffande transparens ser vi tecken på 
då  informationschefen och kassachefen förklarar att granskning av organisationen förekommer 

vilket inbegriper att organisationen måste vara öppna med vad de gör. Effekten av att möta dessa 

krav belyser Ford et al. (2002, 155), då  de skriver att organisationer som möter förväntningar 

kommer att undgå konstanta kvalitetsproblem i relationen; stakeholders känner att organisationen 

möter deras förväntningar och känner sig således tillfredsställda. För legitimitetsskapandets del är 

bemötandet av kraven av stor betydelse. Suchman (1995, 575) skriver att ett lyckat arbete med 

legitimitet gör att samhället lättare förstår orsaken till organisationens existens. Effekten av att ha en 

hög grad av transparens underlättar stakeholders förståelse för organisationens existens och kan 

således skapa legitimitet för organisationen. 

 

Teorin kring mimetisk isomorfism innebär att organisationer vid komplexa situationer väljer att 

imitera andra organisationers aktiviteter i syfte av att lösa organisationens problematik (Eriksson-

Zetterquist 2009, 80). Detta är något vi ser likheter med då  informationschefen berättar att 

rederierna är relativt lika varandra gällande deras miljöansvar med undantag av Viking Lines 

lyckade investering av Viking Grace. Detta har hon belägg för i och med att det finns en 

redarförening, där de tillsammans diskuterar miljöfrågor och hjälper varandra.  Vidare stämmer 

respondenternas berättelser kring redarföreningarna överens med Eriksson-Zetterquists (2009, 72ff) 

resonemang kring att organisationer som arbetar inom samma bransch blir mer lika varandra inom 

sina respektive organisationsfält. Dock finns det skillnader mellan den teori som Eriksson-

Zetterquist (2009, 80) lägger fram och den teori som McWilliams och Siegel (2001, 119 ff) 

presenterar. McWilliams och Siegel (2001,  119 ff) skriver att en organisation kan differentiera sig 

ute på marknaden genom att ta ett unikt ansvarstagande och på så sätt vinna konkurrensfördelar. 

Således ter det sig oklart varför organisationer väljer att imitera andra organisationers aktiviteter, 
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när de på egen hand kan utforma strategier och vinna konkurrensfördelar. Viljan att imitera andra 

organisationers aktiviteter, trots risken att undgå konkurrensfördelar, förklarar Eriksson-Zetterquist 

(2009, 80) genom att det kan finnas en stor osäkerhet avseende exempelvis avsaknad av kunskap 

inom en viss teknik. Detta kan leda till att organisationer väljer att ta det säkra före det osäkra; välja 

en redan beprövad aktivitet som anses vara legitim i samhället. 

 

9.2 CSR 
Eriksson-Zetterquist (2009, 103), som förklarar att en organisation som förbrukar samhällets 

resurser måste ta ansvar för detta. Detta är något vi ser tecken på då miljösamordnaren berättar att 

Viking Line befinner sig i en bransch som har en negativ påverkan på miljön och att de som 

organisation måste betala tillbaka till samhället på grund av detta.  Samtliga respondenter förklarar 

att Viking Line arbetar hårt med CSR och att de som organisation gör mycket mer än det som lagen 

kräver. Vidare berättar miljösamordnaren att ansvarstagandet för såväl miljö  som samhälle, ger 

Viking Line ett slags existensberättigande. Detta är något som stämmer överens med teorin som 

Carroll & Buchholtz (2003, 60) lägger fram. De menar att en organisation måste fundera kring 

varför de existerar och vem de egentligen tillhör. Det går dock att spekulera kring hur pass frivilligt 

CSR egentligen är utifrån teorin kring legitimitet. Suchman (1995, 575) skriver att legitimitet 

innebär att en organisation får rätten att existera från samhällets sida. Saknar en organisation rätten 

till att existera kan inte organisationen fortsätta verka. Med Suchmans (1995, 575) uttalande i 

åtanke kan paralleller dras till Elkington (2004, 3), där han beskriver att konkurrensen ute på 
marknaden blir allt hårdare. Denna konkurrens torde även gälla legitimitet, då  allt flera 

organisationer strävar efter ett legitimt tillstånd kan en organisation inte avstå  från att göra 

investeringar inom CSR. Vidare ter det sig som att Viking Line riktar ett särskilt fokus mot sitt 

miljöengagemang. Denna avgränsning av ansvarstagande menar Christensen och Murphy (2004, 

39) kan vara ett tecken på att organisationen har splittringar i dess grundvärderingar. Dock menar 

Elkington (2004, 73) att detta är ett naturligt fenomen inom organisationer, eftersom trycket från 

stakeholders kan variera inom olika områden. 

 

Om en organisation differentierar sig ute på  marknaden kan detta fungera som en 

marknadsföringsstrategi (McWilliams & Siegel 2001, 120). Detta är något vi ser då  samtliga 

respondenter berättar om Viking Lines investering av LNG-bränsle, vilket de som passagerarfartyg 

är de första i världen med att använda. McWilliams & Siegel (2001, 119) berättar att kunden i och 

med differentieringen kan känna att de bidrar till något positivt till samhället vid köp av 

organisationens tjänster, men för att detta skall fungera måste kunden kunna identifiera denna 

differentieringen. Vi ser att Viking Line vill underrätta kunden om denna differentiering, då 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informationschefen berättar att hon åker runt och föreläser om LNG-tekniken samt bjuder in media 

för att underrätta kunder om detta. McWilliams och Siegel (2001, 119 ff) skriver att differentiering 

kan användas som en marknadsföringsstrategi för att skapa legitimitet och Cerin (2004, 33) belyser 

även de ekonomiska fördelarna med legitimitet. Då  en organisation tillgodoser stakeholders 

önskemål kan, som nämnt tidigare, legitimitet skapas. Legitimiteten kan i sin tur ge  en ökad vilja 

hos investerare att bidra med ekonomiska resurser till organisationen. Således kan dessa författares 

studier användas som en kompletterande förklaring till varandra. En organisation måste underrätta 

sina stakeholders om den differentiering de bedriver, detta för att stakeholders skall uppfatta 

organisationen som legitim. Slutligen kan det legitima tillståndet ge ekonomiska resurser till 

organisationen. Detta kan förklara viljan hos informationschefen att hålla föreläsningar samt Viking 

Lines  kontakt med media. 

 

DiMaggio & Powell (1983,150) skriver att förekomsten av en gemensam lag inom ett visst 

organisationsfält påverkar organisationernas struktur och beteende. Miljösamordnaren berättar att 

Viking Line går under internationell sjörätt.  Vidare berättar miljösamordnaren att alla rederier som 

trafikerar Östersjön är relativt lika varandra och tar ett lika stort ansvar för miljö och samhälle. 

Elkington (2004,3) förklarar att det i framtiden kommer vara organisationer som styr handlingar 

och CSR-arbetet och inte myndigheter och NGO’s. Detta är något vi ser då miljösamordnaren 

beskriver redarföreningarna som Viking Line ingår i, där de diskuterar miljöfrågor. Då  ett 

miljöåtagande ofta kan innebära en speciell teknik, kan det från organisationernas sida uppfattas 

som en svår uppgift att åta sig. Eriksson-Zetterquist (2009, 80) skriver att organisationer kan välja 

att imitera andra organisationers aktiviteter vid svåra situationer, vilket i vårt empiriska exempel 

uttrycker sig genom samarbete med andra rederier i en så  kallad redarförening. Dessa 

redarföreningar ingår ett organisationsfält, vilket inbegriper liknande organisationer i en bransch. 

Vidare diskuterar författaren kring fördefinierade aktörer inom organisationsfälten, det vill säga ett 

organisationsfält har aktörer med ett specifikt fokus som prioriteras. I rederibranschen tydliggörs 

detta genom de aktörer som ingår i redarföreningarna, vilka har miljö  som sitt fokusområde. 

Eriksson-Zetterquist et al. (2012, 288) diskuterar organisationsfältens betydelse för en organisation. 

Författaren skriver att dessa fält styrs av bland annat av stakeholders, eftersom det är de som avgör 

om organisationerna är legitima eller ej. Ford et al. (2002, 33) skriver att det kan uppstå problem för 

organisationer i deras relationer, eftersom de inte kan kontrollera de nätverk de ingår i, vilket 

stämmer överens med Eriksson-Zetterquists et al. (2012, 288) diskussion kring organisationsfält.  

 

9.3 Stakeholders 
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9.3.1 Myndigheter 
 
Miljösamordnaren berättar att Viking Line är beroende av de lagar och krav som myndigheterna 

stiftar. Vidare berättar respondenten att de även använder dessa för att få  riktlinjer för vilka 

åtaganden de skall åta sig i framtiden. Detta stämmer överens med Jacobsen & Thorsvik (2008, 

217) då  de beskriver asymmetriskt beroende förhållande, vilket innebär att det finns ett större 

beroende till vissa aktörer än andra. Ett annat tecken på att det råder ett asymmetriskt förhållande 

mellan myndigheter och Viking Line uppenbarar sig då miljösamordnaren berättar att hon anser att 

det är viktigt för Viking Line att redogöra för sitt ansvarstagande för myndigheterna. Vidare går 

Viking Lines handlingar att sammankoppla med DiMaggio & Powells (1983, 150) förklaring kring 

konkurrerande isomorfism, eftersom denna teori beskriver att organisationer utvecklar sitt 

handlingsmönster utifrån politiska makter. Då miljösamordnaren beskriver att myndigheter stiftar 

lagar och ställer krav, är det något som stämmer överens med  tvingande isomorfism. Detta innebär 

att politiska makter har till syfte att utföra övervakning samt upprätta regleringar, vilket stämmer 

överens med miljösamordnarens uttalanden.(Eriksson-Zetterquist, 2009, 79) Eriksson-Zetterquists 

(2009, 79) diskussion kring tvingande isomorfism, väcker tankar kring att organisationen i detta fall 

inte har något annat val än att följa deras lagar och krav. Bryter en organisation mot lagar kan den 

riskera sanktioner och i värsta fall tvingas upplösas, vilket definitivt skadar organisationens 

legitimitet. För en organisation kan lagstiftningen användas som den mest lättillgängliga källan för 

information kring vad samhället anser vara legitimt. Suchman (1995, 579) ger en förklaring till 

detta, då  han skriver att den moraliska legitimiteten bygger på  vad anses vara rätt och fel. I 

samhället anser de flesta individer att lagstiftningen avgör vad som anses vara rätt och fel, följer 

således en organisation lagstiftningen beter de sig moraliskt rätt och innehar således legitimitet. 

 

Miljösamordnaren berättar att Viking Line blir inbjudna till myndigheterna då  nya lagar skall 

stiftas. Detta gynnar organisationens legitimitetsskapande, eftersom legitimitet ständigt förändras 

och detta kan skapa problem för organisationer om de inte är införstådda i de nya kraven som ett 

legitimt tillstånd kräver (Eriksson-Zetterquist, 2009, 105). Elkington (1999, 10 ff) ger en förklaring 

till varför dessa inbjudningar finns. Han menar att organisationer måste börja samarbeta för att lösa 

problem inom kunskapsintensiva områden. Kunskapsintensivt arbete kräver organisationers 

sammanlagda kunskap för att uppnå bästa resultat (Elkington 1997, 11). 

 

Elkington (2004, 3) beskriver att myndigheters makt över organisationers ansvarstagande är 

avtagande och att det i framtiden kommer vara organisationerna själva som står för 

ansvarstagandets utveckling. Detta stämmer väl överens med miljösamordnarens uttalanden om 
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Viking Lines ansvarstagande. Respondenten menar att Viking Line tar ett större ansvar än vad 

myndigheterna kräver av dem. Vidare berättar miljösamordnaren att Viking Line ofta blir inbjudna 

till möten tillsammans med myndigheterna för att berätta om deras ansvarstagande, vilket är ett 

tecken på att det är organisationerna själva som står för initiativet till för ansvarstagande. Orsaken 

till att organisationer tar ett större ansvar än vad som krävs benämner Eriksson-Zetterquist et al. 

(2012, 395) som proaktiv legitimitet, vilket innebär att organisationer arbetar förebyggande med sitt 

ansvarstagande. I och med att samhället idag förväntar sig en stor transparens i organisationernas 

verksamhet, kan organisationer inte längre gömma något utan måste arbeta förebyggande med 

ansvarstagande så att samhället inte avslöjar något bristfälligt inom dess verksamhet som kan skada 

deras legitimitet. Vidare kan begreppet proaktiv legitimitet kompletteras med Suchmans (1995, 

575) studie, eftersom Suchman redogör för fördelarna av ett frivilligt ansvarstagande som den 

proaktiva legitmiteten bygger på. Suchman menar att ett frivilligt ansvarstagande utanför det som 

lagen kräver skapar en stabilitet i verksamheten. Detta kan innebära att stakeholders ser 

organisationen som meningsfull, vilket kan utmynna i återkommande investeringar från deras sida.  

 

 

9.3.1.1 Makt/Beroende 

 

Då miljösamordnaren beskriver att myndigheterna har makten över de lagar som stiftas går det att 

anta att de även har makt över Viking Line. Viking Line är beroende av myndigheternas beslut, 

eftersom de påverkas av deras beslut. Ett tecken på att en part har makt över en annan part i en 

relation är att den ena parten är beroende av den andra för att nå sin måluppfyllelse (Emmerson 

1962, 32). Detta stämmer överens med den insamlade empirin, eftersom Viking Line är beroende av 

myndigheternas lagstiftning för att kunna nå sin måluppfyllelse. Vidare berättar miljösamordnaren 

att den finska staten har stora krav på deras verksamhet när de skall göra uppköp av resor. Då 
Viking Line möter dessa krav och tar det ansvar den finska staten kräver, tyder det på  att 

myndigheterna har makt och Viking Line är beroende av deras uppköp. Dock har Viking Line en 

viss makt över myndigheterna, då de blir inbjudna till myndigheterna för att ge sin syn på de lagar 

som skall stiftas. 

  

9.3.1.2 Öppenhet/Slutenhet 

 

Miljösamordnaren berättar att de har en ständig dialog med myndigheter och att de har ett stort 

samarbete. Myndigheterna berättar vilka lagar och krav som det finns plan för att etablera, och 

Viking Line berättar vilka åtaganden de åtar sig. Ett stort informationsflöde mellan parterna bidrar 
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till en längre och mer trofast relation (Metcalf et al. 1990, 29). Enligt respondenternas utsagor ter 

det sig som att det finns en stor öppenhet mellan de båda parterna. Som Metcalf et al. (1990, 29) 

skriver blir relationen mer pålitlig och lång om det finns ett stort informationsutbyte. Således ter det 

sig som att informationsutbytet även påverkar legitimiteten, eftersom om en stakeholder värderar 

mycket information och också får det kommer organisationens handlingar vara i samklang med den 

andra partens värderingar och således skapas legitimitet. Vidare är det inte troligt att en stakeholder 

ingår i en lång relation med en organisation om den inte uppfattar den som legitim. Detta eftersom 

organisationen då  visar tecken på  att ha skilda normer och värderingar i förhållande till 

stakeholderns. 

 

9.3.1.3 Samarbete 

 

Miljösamordnaren berättar att myndigheterna ofta bjuder in Viking Line för att sitta ner och 

diskutera kommande lagar och ber dem ge sin syn på lagarna och kraven som skall stiftas. Detta 

tyder på att det finns ett stort samarbete mellan de båda parterna. Samarbete innebär att bägge parter 

strävar mot samma mål (Metcalf et al. 1990, 29). I denna relation finns det ett samarbete, eftersom 

bägge parter strävar efter en lagstiftning som passar såväl Viking Line och myndigheter. Enligt 

Elkington (1999, 11) kommer organisationer behöva samarbeta mera i framtiden, eftersom 

marknaden blir mer kunskapsintensiv och för att hitta lösningar måste organisationerna ta hjälp 

utifrån. Metcalf et al. (1990, 29) menar att samarbete innebär att parterna strävar mot samma mål. 

Detta tyder på  att parterna även har samma värderingar, vilket skapar legitimitet. Således är 

samarbete en trolig ingrediens till legitimitet, eftersom organisationen med hjälp av samarbete kan 

redogöra sina värderingar gentemot stakeholdern och om stakeholdern har samma värderingar 

uppnås legitimitet. 

 

9.3.1.4 Förväntningar 

 

Två parter i en relation måste identifiera vilka förväntningar som finns på dem (Ford et al.2002, 

155). Då miljösamordnaren berättar att Viking Line tar ett större ansvar än vad myndigheterna 

kräver, tyder det på att de möter, om inte överträffar, myndigheternas förväntningar. Teorin säger 

att om ena parten inte lyckas möta förväntningar, kan det göra att relationen kommer lida av 

konstanta kvalitetsproblem (Ford et al.2002, 155). Då miljösamordnaren berättar att de gärna vill 

hålla sig på god fot med myndigheterna och överträffa deras krav, tyder det på att Viking Line 

arbetar för att möta myndigheternas krav. Utifrån det empiriska materialet ter det som att 

myndigheterna har förväntningar på att Viking Line arbetar miljövänligt och Viking Line förväntar 
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sig att myndigheterna stiftar lagar med Viking Lines synpunker i beaktande. Enligt Ford et al. 

(2002, 155) måste organisationer identifiera vilka förväntningar som finns på dem. Orsaken till 

detta kan förklaras genom Suchman (1995, 573), där han förklarar att legitimitet uppstår då  en 

organisations aktiviteter utförs i samråd med samhällets värderingar. Det går att anta att många av 

samhällets förväntningar bygger på  individernas värderingar och således är det viktigt för en 

organisation att reda ut vilka förväntningar som finns för att kunna nå ett legitimt tillstånd. 

 

9.3.2  Intresseorganisationer 
 
9.3.2.1 Makt/Beroende 

 

Eriksson-Zetterquist (2009,79) menar  att den tvingande isomorfismen inbegriper informella 

påtryckningar från andra organisationer på marknaden. Dessa påtryckningar är viktiga att ta i 

beaktande, eftersom de avgör en organisations fortsatta existens. Enligt respondenterna förekommer 

det en viss typ av påtryckningar från intresseorganisationer gentemot organisationen att agera på ett 

miljövänligt sätt. I dessa fall har intresseorganisationerna makt över Viking Line.  

Miljösamordnaren berättar att Viking Line gärna vill ha intresseorganisationernas syn på  deras 

miljöarbete. Detta tyder på att Viking Line har ett beroende till intresseorganisationerna. Således ter 

det sig som att intresseorganisationerna har makt över Viking Line och att Viking Line är beroende 

av intresseorganisationerna. Emmersson (1962,34) skriver att om en den ena parten kan övertala en 

motstridig part finns det stor makt samt att när den ena parten besitter makt över en faktor som en 

annan part är beroende av. Således stämmer den insamlade empirin överens med Emmersons (1962, 

34) förklaring av makt och beroende. Effekten av detta obalanserade maktförhållande, innebär att 

relationen på sikt kommer att upplösas (Emmerson 1962, 34). Detta kan skada organisationen som 

är beroende av den andra partens expertis; de får inte hjälp med de problem de på egen hand inte 

kan lösa. Dock är det osannolikt att en intresseorganisation kommer lämna en relation med en 

organisation som verkar inom deras intresseområde.  

 

9.3.2.2 Öppenhet/Slutenhet 

 

Metcalf et al. (1990, 29) bedriver en diskussion kring en organisations kontroll av 

informationsflödet mellan aktörer. Vidare beskriver författarna att beroende på vilken stakeholder 

det gäller så  krävs olika mängd av information för att denne ska känna sig tillgodosedd. 

Miljösamordnaren menar att det finns en hög grad av öppenhet gentemot intresseorganisationerna. 

Vidare menar respondenten att det finns ett stort kunskapsutbyte sinsemellan och att Viking Line 
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ofta rådfrågar intresseorganisationerna inom sitt miljöengagemang. Då organisationer har en stor 

öppenhet sinsemellan påverkar det relationens längd positivt (Metcalf et al. 1990, 29). Vidare 

menar Ford et al. (2002, 83) att en relation med god kommunikation, skapar möjlighet för att 

parterna lättare skall kunna fullfölja dess åtaganden. Effekten av detta kan bli att stakeholders 

känner sig tillfredsställda i relationen och således torde legitimitet skapas. 

 

9.3.2.3 Samarbete 

 

Metcalf et al (1990, 29) beskriver att samarbete innebär att bägge parter gynnas av relationen.  

Vidare skriver Metcalf et al (1990, 29) att båda parterna blir effektivare av att arbeta ihop om de har 

ett gemensamt mål.  Det empiriska materialet bekräftar detta då intresseorganisationerna i det här 

fallet har hög grad av samarbete, eftersom båda Viking Line och intresseorganisationerna strävar 

efter en bättre miljö. I samband med investeringen av Viking Grace fördes diskussioner med olika 

intresseföreningar för få deras syn på LNG och dess samhällseffekter. Elkington (1999, 11) menar 

att samhället utvecklas mot att omgivande organisationer måste arbeta tillsammans istället för 

separat, i syfte av att bli mer kunskapsintensiva. Detta är något som vi ser i våra intervjuer då de 

berättar att Viking Line kontinuerligt arbetar med att se över hur intresseföreningarna för sina 

diskussioner och argument kring ny teknik och liknande. Vidare menar Elkington (1999,7) att det är 

viktigt att ha i åtanke att värderingar och normer skiljer sig mellan länder. Han menar att en 

organisation måste ha värderingarna med sig även då arbetet sker i andra länder. Detta stämmer 

överens med respondenternas utsagor, då  de berättar att det finns ett samarbetet med 

intresseorganisationer båda i Finland och Sverige. Effekten av att samarbeta utanför organisationens 

geografiska position innebär att organisationen får insikt i andra länders normer och värderingar. 

Detta kan leda till att organisationen får lärdom i hur de skall arbeta med legitimitetsskapande i 

olika kulturer. 

 

9.3.2.4 Förväntningar 

 

Ford et al(2002, 155) skriver att en organisation måste identifiera och kartlägga de förväntningar 

som omgivningen har på organisationen i syfte att kunna tillgodose så mycket som möjligt av dessa 

förväntningar. Det empiriska materialet bekräftar detta, då Viking Line kontinuerligt rådfrågar 

intresseorganisationer. Detta tyder på att Viking Line har förväntningar på intresseorganisationerna 

att de skall ge sina synpunkter. Då intresseorganisationer verkar för att deras åsikter skall efterlevas 

bland organisationer, går det att anta att de har stora förväntningar på  Viking Lines 

miljöengagemang.  
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9.3.3 Personal 
Informationschefen berättar att det finns en djup rotad värdering hos de anställda på Viking Line; 

de skall sträva efter att göra goda affärer. Vidare berättar respondenten att det råder en ”Viking-

anda”  inom organisationen. Eriksson-Zetterquist (2009, 81) beskriver socialisation som en del av 

den normativa isomorfismen. Detta innebär att personalens beteende formas av organisationens 

sociala kontext. Således stämmer den insamlade empirin väl ihop med teorin. Vidare berättar 

miljösamordnaren att personalen skall arbeta med utveckling av ansvarstagande inom sina specifika 

områden. Även detta stämmer överens med teorin kring socialisation inom den normativa 

isomorfismen. Skapandet av en organisationskultur som skapar en familjekänsla hos de anställda 

kan ha en stor betydelse för legitimiteten. I och med socialisation menar Eriksson-Zetterquist (2009, 

81) att de anställda formas av organisationens sociala kontext. Denna formning innebär även att de 

anställdas värderingar stöps i en viss form och blir således samstämmiga med organisationens. 

Suchman (1995, 573) menar att legitimitet uppstår då två parters värderingar är samstämmiga. 

 

 

9.3.3.1 Makt/Beroende 

 

Då kassachefen berättar att de utfört en utflaggning till estnisk flagg och att lönerna till personalen i 

och med detta har sjunkit, går det att anta att Viking Line har en viss makt över sin personal. 

Personalen är beroende av sitt arbete och stannar kvar trots en lägre lön. Detta stämmer överens 

med teorin som Emmerson (1962, 32) redovisade kring makt. Han menar att makt uppstår då den 

ena parten har makt över en resurs som den andra parten är beroende av för att lyckas nå 
måluppfyllelse. Dock verkar det finnas en viss makt hos personalen likväl, eftersom kassachefen 

beskriver fackföreningarnas tryck mot Viking Line. Effekten av organisationens makt i detta fall 

kan ha en stor påverkan på legitimiteten, eftersom personalen kanske inte anser att organisationen 

tar ansvar för de resurser de använder (Eriksson-Zetterquist 2009, 103); organisationen använder 

personalen som en resurs men tar ett bristfälligt ansvar för dem i och med utflaggningen. 

Utflaggningen kan även vara ett tecken på att det råder splittringar i organisationens grundläggande 

värderingar, då deras ansvar för personalen är bristfälligt (Christensen & Murphy 2004, 39). Dessa 

splittringar har en negativ påverkan på legitimiteten. 

  

9.3.3.2 Öppenhet/Slutenhet 

 

Då miljösamordnaren berättar att det finns ett stort informationsutbyte från ledningens sida går det 

att anta att det finns ett stort informationsflöde från deras sida. Detta stämmer överens med 
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egenskapen öppenhet; öppenhet uppstår då  det finns ett stort informationsflöde. Detta får en 

eventuell effekt på legitimiteten, då personalen genom information från ledningen får en förståelse 

för organisationens verksamhet (Suchman 1995, 575).  

  

9.3.3.3 Samarbete 

Miljösamordnaren berättar att de alltid undersöker personalens upplevelser kring nya regler och 

rutiner, detta för att ett utökat ansvarstagande inte skall ge personalen en större belastning. Detta 

stämmer väl överens med beskrivningen av begreppet samarbete. Samarbete uppstår då två parter 

interagerar med varandra (Metcalf et al. 1990, 29). Då  personalen påverkas av organisationens 

handlingar, är deras intressen legitima (Carroll & Buchholtz 2003, 70). Således måste deras 

intressen och önskemål mötas och tillgodoses för att organisationen skall kunna uppnå legitimitet 

hos dem. Effekten av detta kan bli att personalen känner sig bemött och gynnad av relationen och 

får incitament att fortsätta samarbeta i framtiden mot en gemensam målsättning (Metcalf et al. 

1990, 29). 

 

9.3.3.4 Förväntningar 

 

När kassachefen beskriver fackföreningarnas tryck på Viking Line, går det att anta att personalen 

har förväntningar på  ledningen att följa fackföreningarnas krav. Informationschefen berättar att 

Viking Line har en värdering om att alla anställda skall skapa värde för verksamheten. Således ter 

det sig som att både Viking Line och personalen har stora förväntningar på varandra. Effekten av 

detta kan bli att dessa stora förväntningar gör att båda parterna blir mer sårbara. Det kan även vara 

svårt att hitta lösningar på  alla förväntningar och detta kan leda till att relationen drabbas av 

konstanta kvalitetsproblem (Ford et al. 2002, 155). Vidare diskuterar Håkansson (1982, 29) att 

tydliga förväntningar påverkar graden av stabilitet i organisationen. Detta leder till att en 

organisation bör få så tydlig information som möjligt beträffande personalens förväntningar, vilket 

bör skapa stabilitet i relationen. Lyckas organisationen tillgodose förväntningarna är det sannolikt 

att legitimitet skapas (Ford et al. 2002, 37).  

 

9.3.4  Media 
Suchman (1995, 575) menar att legitimitet skapas då samhället har förståelse för en organisations 

verksamhet och dess orsak till existens. Detta fann vi empiriska bevis för då miljösamordnaren 

förklarade att Viking Line håller föreläsningar om sitt miljöengagemang samt systematiskt arbetar 

med aktiviteter i syfte av att skapa legitimitet och erhålla rätten till existens. Orsaken till att 
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legitimitet uppstår då samhället har en förståelse för en organisations verksamhet, kan bero på att 

samhället får klarhet i vilka värderingar organisationen arbetar utefter. Då samhället fått klarhet i 

detta kan individerna sedan utvärdera om värderingarna överensstämmer med deras privata 

värderingar. I detta fall har media en stor betydelse, eftersom de ofta fungerar som en kanal där 

individerna kan hämta information om organisationer samt att organisationer ofta använder media 

för att förmedla sitt budskap (Elkington 1997, 11). Vidare förklarar respondenten att det idag är 

lättare att acceptera organisationer som åtar sig ett ansvarstagande. Detta bekräftas med den 

moraliska legitimiteten, som innebär att individer granskar och utvärderar organisationers 

aktiviteter på basen av vad som anses vara rätt eller fel (Suchman 1995, 578).  

 

9.3.4.1 Makt/Beroende 

Med avseende på makt och beroende inbegriper detta graden av makt gentemot varandra samt 

graden av beroende. Har den ena parten makt och nyttjar detta gentemot den andra parten uppstår 

ett beroendeförhållande från denna (Emmersson 1962, 32). Elkington (1999, 12) beskriver att 

medias makt påverkar individerna i samhällets syn på  organisationer. Författaren skriver att 

samhället kontinuerligt kommer att kräva en transparens mellan organisationen och samhället, 

stakeholders vill enkelt kunna ta del av information, eftersom att de anser sig vara berättigade till 

det. Detta bekräftar informationschefen som förklarar att organisationen ständigt är bevakad och 

under press att hantera de situationer som dyker upp. Med detta menar informationschefen att media 

tenderar till att utveckla de negativa sakerna som händer organisationen och sällan de positiva, 

vilket sätter mer press på organisationen. Effekten av medias makt påverkar även legitimiteten, 

eftersom media förser allmänheten med information kring organisationens verksamhet. Således bör 

det vara viktigt att en organisation arbetar för att tillfredsställa denna stakeholder, så  att deras 

information verkar gynnande för organisationens legitimitetssökande bland övriga stakeholders. 

 

9.3.4.2 Öppenhet/Slutenhet 

 

Avseende öppenhet/slutenhet menar Metcalf et al (1990, 29) att långa relationer genererar 

pålitlighet, samt att desto öppnare  organisationen är desto lättare blir det att kommunicera med 

omvärlden. Vidare förklarar Ford et al (2002, 83) att graden av öppenhet/slutenhet baseras på hur 

mycket information som flödar mellan parterna. Elkington (1999, 12) menar att organisationer 

måste reagera snabbare och snabbare på förändringar genom att möta nyheter på marknaden och 

möjligen omstrukturera sin verksamhet därefter.  Det empiriska materialet delger att organisationen 

Viking Line är transparent med såväl sin verksamhet som sina aktiviteter. Såväl miljösamordnaren 

som informationschefen bekräftar att de hela tiden utvecklar organisationen mot att bli mer öppen, 
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och därmed inte verkar i det tysta.  Vidare berättar informationschefen att medias negativa påverkan 

får organisationen att ta till åtgärder och stå  till svars för vissa händelser som inträffat. 

Respondenten tillägger att Viking Line skulle behöva utveckla sin transparens på vissa områden.  

Kommunikation med omvärlden sker kontinuerligt, därav är graden av öppenhet hög med avseende 

på detta samt slutenheten obefintlig. Elkington (1999, 12) menar att organisationer kommer behöva 

vara mera transparenta för att inte slås ut från marknaden. Detta kan påverka legitimiteten, eftersom 

samhället värderar mera information krävs det att organisationer möter dessa krav för att kunna 

uppnå legitimitet.  

 

9.3.4.3 Samarbete 

 

Metcalf et al (1990, 29) beskriver att samarbete innebär att två parter arbetar gentemot samma mål. 

Fördelen med denna relationsegenskap är att den skapar effektivitet. Intervjuernas resultat visar på 
att det finns en viss grad av samarbete mellan de två parterna, detta tydliggörs då media bjuds in till 

presskonferenser i övrigt ser vi inget samband avseende gemensam målsättning. Effekten av dessa 

splittrade målsättningar kan resultera i att media strävar efter att belysa det negativa organisationen 

gör medan organisationen strävar efter att få  så  bra publicitet som möjligt. Detta kan skada 

legitimiteten, eftersom bägge parter strävar åt olika håll (Eriksson-Zetterquist 2009, 103). 

 

 

9.3.4.4 Förväntningar 

 

Furusten (2007, 103) menar att organisationens omvärldsaktörer kan utföra påtryckningar i syfte att 

få  organisationen att agera utifrån dess önskemål. Normer och värderingar i samhället formar 

huruvida omvärldsaktörernas syn på  organisationens verksamhet förändras över tid och således 

behöver organisationen ta del av detta för att inte bli skadade.  Det empiriska materialet belyser att 

det inte existerar en såpass stor grad av följande relationsegenskap, utifrån Viking Lines perspektiv 

då förväntningarna på media inte är särskilt stora. Detta kan bero på att organisationen vet att media 

gärna belyser de negativa aspekterna inom deras verksamhet. 

 

9.3.5 Resenärer 
 
Informationschefen berättar att det är de yngre resenärerna som önskar ett större ansvarstagande 

inom miljöområdet och att de äldre resenärerna inte är lika engagerade. Detta ser vi inom den 

institutionella teroin. Institutionell terori innebär att de de grundläggande antagandena, normer och 
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värderingar förändras över tid och att organisationer måste korrigera sin verksamhet i samma takt 

som dessa förändras (Eriksson-Zetterquist 2009, 5). Dock uppstår det några frågetecken kring den 

institutionella teorin som Eriksson-Zetterquist (2009, 5) redogör för. Då det empiriska fallet visade 

att det främst är de yngre personerna som värdesätter ett miljöengagemang medan de äldre inte är 

lika måna om detta, ter det sig som att det inte går att generalisera de förändrade normerna och 

värderingarna på det sättet som Eriksson-Zetterquist gör. Vissa individer, i detta fall åldersgrupper, 

verkar adaptera förändringar av normer och värderingar olika snabbt. För en organisations del kan 

det uppstå slitningar, eftersom de inte kan klargöra vad som krävs av dem. McWilliams och Siegel 

(2001, 112) menar att stakeholders har olika preferenser och förväntar sig att organisationen skall 

forma sig utefter dessa. Det är möjligt att dessa preferensen bland annat baserar sig på demografiska 

variabler. Denna adapterings problematik kan vara viktig att ta i beaktande, men vi saknar tydlig 

forskning inom detta område. 

 

Kassachefen berättar att resenärerna inte är beredda att betala mera för deras tjänster om de skulle ta 

ett utökat miljöansvar. Detta är något som motsäger att en differentiering, mot ökat ansvarstagande, 

skulle göra att konsumenterna är villiga att betala mera för varan eller tjänsten (McWilliams & 

Siegel 2001, 119). Viking Line har differentierat sig i och med sin investering av LNG-bränsle, men 

ändock är konsumenterna inte villiga att betala mera. Respondenterna för en diskussion om att det 

ställs alls hårdare krav på Vikng Lines ansvarstagande. Detta överensstämmer med Elkingtons 

(2004, 3) resonemang kring att organisationer ställs inför allt hårdare krav från bland annat 

konsumenter och att de måste anpassa sig till detta för att inte riskera att gå under. En förklaring till 

att resenärerna inte är villiga att betala mera för ett större miljöengagemang kan bero på att Viking 

Line inte har lyckats påvisa sitt engagemang på ett tydligt sätt. Teorin bakom differentiering säger 

att konsumenterna måste se differentieringen, för att den skall kunna lyckas (McWilliams & Siegel 

2001, 120). 

  

9.3.5.1 Makt/Beroende 

 

Då Viking Lines hela verksamhet bygger på att erbjuda resor till kunder, är det naturligt att anta att 

de är högst beroende av sina resenärer för att få verksamheten att gå runt. Således går det att anta att 

kunderna har en stor makt över Viking Line. Vidare finns det ett visst beroende från kundernas sida 

likväl. Miljösamordnaren berättar att många respondenter är beroende av den infrastruktur, som 

Viking Line arbetar med. Detta stämmer överens med teorin kring begreppet makt; den ena parter 

har kontroll över en resurs som den andra parten är beroende av för att nå  måluppfyllelse 

(Emmerson 1962, 32). I och med att en stakeholder har makt över en organisation, går det att anta 
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att denne utvärderar organisationen utifrån personliga vinningar. Detta benämner Suchman (1995, 

578) som pragmatisk legitimitet. Stakeholdern har en maktposition som möjliggör att denne kan 

utvärdera en organisations handlingar för att se hur dessa gynnar dem på ett personligt plan. Hade 

stakeholdern varit i ett beroendeförhållande till organisationen, är det möjligt att personliga 

vinningar är sekundära.  

  

9.3.5.2 Öppenhet/Slutenhet 

 

Informationschefen berättar att det finns vissa kunder som lämnar feedback efter sina resor men att 

det inte sker i någon stor utsträckning. Vidare berättar respondenten att Viking Line är väldigt 

öppna med vad de åtar sig beträffande miljö- och samhälls ansvar. Således ter det sig som att det 

finns ett stort informationsutbyte från Viking Lines sida och ett mindre informationsutbyte från 

resenärernas sida. En organisations strävan efter öppenhet kan vara en del i legitimitetssökande. 

Organisationen vill underrätta kunden om sitt ansvarstagande och på så sätt uppnå legitimitet hos 

dem. Då kunden i detta fall har makt över organisationen finns det ingen strävan från deras sida att 

nå legitimitet, eftersom organisationen är beroende av dem oavsett. Metcalf et al. (1990, 29) menar 

att öppenhet skapar långa relationer. Detta är önskvärt i en organisation då kunderna påverkar en 

organisations lönsamhet. Vidare är det känt att det är mer lönsamt att vårda relationer än att etablera 

nya. 

 

 

9.3.5.3 Samarbete 

Utifrån den insamlade empirin har vi inte kunnat hitta några tecken på  samarbete inom denna 

relation. Detta kan bero på att begreppet samarbete enligt Metcalf et al. (1990, 29) innebär att två 
parter strävar mot samma mål och i detta fall delar de två  parterna inom relationen samma 

målsättning.  

 

9.3.5.4 Förväntningar 

Då respondenterna berättat att resenärerna ställer krav på Viking Lines ansvarstagande bland annat 

genom att de krävt att Viking Line skall ha en uppförandekod. Således går det att anta att de därför 

har förväntningar på  organisationen. Om organisationen möter konsumenternas förväntningar 

gynnas relationen (Ford et al.2002, 155). Detta verkar stämma överens med den insamlade empirin, 

då informationschefen berättar att det enbart kommer in få klagomål; Viking Line verkar ha mött 

resenärernas förväntningar. Skulle organisationen inte möta stakeholderns krav och förväntningar 
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går det att anta att legitimiteten skadas, eftersom organisationens handlingarna inte stämmer 

överens med stakeholderns värderingar (Eriksson-Zetterquist 2009, 103). 

 

9.3.6 Ägare 
DiMaggio & Powell (1983,150) beskriver konkurrerande isomorfism, vilket innebär att 

organisationer måste vidga sitt perspektiv från det ekonomiska, det vill säga, frångå det originella 

synsättet med fokus på  kunder och resurser och istället se på  de faktorer som individerna i 

samhället anser som legitima. Det empiriska materialet visar att organisationens före detta VD, hade 

förståelse för detta eftersom att han implementerade sitt personliga miljöengagemang i 

organisationen. Det vill säga, fokuserade på den externa omvärlden, och erhöll på så sätt legitimitet 

bland individerna. Det frivilliga engagemanget kan förklaras utifrån den konkurrerande 

isomorfismen men även utifrån Carroll och Buchholtz (2003, 69), där de skriver att begreppet 

stakeholder betyder att en individ har ett särskilt intresse eller andel i ett åtagande. Denna koppling 

kan göras eftersom den före detta VD hade ett särskilt intresse i organisationens handlingar, då han 

dels hade en ledningsposition samt levde i den miljö  som organisationen verkade inom. Då  en 

stakeholder innehar en uppsättning av normer och värderingar, är det troligt att dessa kommer att 

försöka efterlevas i en organisation. Då en person i ledningsposition bör ha större inflytande på en 

organisations handlingar, är det troligt att dennes normer och värderingar kommer att styra 

handlingarna.  

 

9.3.6.1 Makt/Beroende 

 

Elkington (2004, 3) menar att i takt med att organisationer utvecklas måste de åta sig ansvar inom 

TBL:s tre olika delar, detta för att kunna överleva den ökade graden av konkurrens samtidigt som 

konsumenter ställer allt högre krav på  hur verksamheten drivs. Vidare belyser Jacobsen och 

Thorsvik (2010, 215) att det finns ett givet intresse i att maximera den ekonomiska nyttan, men att 

organisationer måste vidga sitt perspektiv för att undvika legitimitetsproblematik. Det empiriska 

materialet påvisar att det finns ett ekonomiskt intresse i varje beslut och att alla beslut måste kunna 

räknas hem. Vidare belyser kassachefen att organisationen är vinstdrivande och således ständigt  

söker bevis för att investeringar i CSR är lönsamma. Således finner vi en skillnad mellan de 

teoretiska resonemangen och empiriska materialet, eftersom de teoretiska resonemangen belyser att 

en organisation måste fokusera på flera faktorer än enbart de ekonomiska men verkligheten visar att 

ekonomiska faktorer är det som styr vid implementering av frivilligt ansvartagande. Detta kan 
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förklaras genom Eriksson-Zetterquists (2009, 6) resonemang kring “Economic man”, vilket innebär 

att en organisations beslut grundar sig på ekonomiska förutsättningar.  

  

9.3.6.2 Öppenhet/Slutenhet 

 

Metcalf et al (1990, 29) menar att det är viktigt att vårda relationer och upprätthålla transparens i 

syfte att skapa nära och långa relationer. Detta finner vi bevis för i empirin, där kontinuerlig kontakt 

med ägare belyser graden av öppenhet mellan stakeholdergruppen och organisationen Viking Line. 

Att upprätthålla transparens gentemot ägarna bör vara önskvärt, eftersom ägarna är den 

stakeholdergrupp som förser organisationen med kapital. Då  ägarna kan ses som en enhet 

tillsammans med organisationen, går det att anta att det inte finns några barriärer inom 

informationsflödet. Metcalf et al. (1990, 29) skriver att transparens skapar pålitlighet mellan 

parterna. För att organisationen skall få  stabilitet inom sin verksamhet är det viktigt att ägarna 

känner att de kan lita på dess ledning och att de förvaltar deras investerade kapital på bästa sätt. Då 
organisationen är beroende av ägarnas kapital är det av yttersta vikt att organisationen tillgodoser 

denna stakeholdergrupps önskemål. 

 

9.3.6.3 Samarbete 

Eftersom parterna i en relation som denna har en hög grad av samarbete är det naturligt för Viking 

Line att kontinuerligt se över dess investeringar i syfte att tillgodose stakeholdergruppen. Empirin 

visar tydligt att såväl stakeholdergruppen som Viking Line vill se organisationen växa och därav 

finns en hög grad av samarbete. Detta kompletterar resonemangen som beskriver hur samarbete 

skapar effektivt arbete mot ett gemensamt mål ( Metcalf et al 1990, 29), på grund av att både ägare 

och organisation strävar efter en så stor lönsamhet som möjligt.  

 

9.3.6.4 Förväntningar 

Ford et al.(2002, 155) menar att det är viktigt för organisationen att utvärdera relationen mellan en 

stakeholder och organisation i syfte att kunna se om det är värt att tillgodose dess förväntningar. 

Om organisationen inte lyckas med detta och inte tillgodoser en stakeholder av vikt finns det stor 

risk för att relationen kommer lida av konstanta kvalitetsproblem.  Det empiriska materialet belyser 

att intresset av att tillgodose ägarna är högt, och att vara vinstdrivande finns inskrivet i 

organisationens värderingar. Då organisationen och ägarna delar samma värderingar, att vara så 
lönsamma som möjligt, är det sannolikhet att legitimitet skapas. (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, 

192). Att dela värderingar kan  i sin tur förebygga kvalitetsproblem i en relation, eftersom att 

samtliga parter arbetar mot gemensam målsättning. 
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10. Slutsats 
En slutsats vi har kommit fram till är att organisationer inom ett organisationsfält styrs av dess 

fördefinierade aktörer, vilka kommer att kräva ett utökat ansvarstagande inom ett visst område av 

CSR. Aktörernas preferenser, beträffande fokusområde, avgörs utifrån det område organisationen 

orsakar mest skada. Lyckas organisationen tillfredsställa aktörernas preferenser, kommer legitimitet 

skapas. Vidare ser vi att dessa organisationsfält kan fungera som en förklaring till varför 

organisationer väljer att inrikta sig på  ett specifikt område inom CSR. En annan slutsats vi har 

kommit fram till är att organisationer bör tillfredsställa stakeholders som har ett stort inflytande på 
övriga stakeholders. Lyckas de möta dessa stakeholders önskemål kommer de uppfatta 

organisationen som legitim och sprida vidare denna uppfattning vidare till övriga stakeholders. 

Ytterligare en slutsats vi har kommit fram till är att en organisation med en väletablerad 

organisationskultur kommer kunna skapa legitimitet genom denna. Detta beror på  att 

organisationskulturen kommer att förse de anställda med dess normer och värderingar. Då  de 

anställdas normer och värderingar är samstämmiga med organisationen, kommer de anställda 

uppfatta organisationen som legitim.  

 

Beträffande relationsegenskaperna har vi funnit att stakeholders som innehar en maktposition 

gentemot organisationen kommer att uppleva organisationen som legitim om dess handlingar 

medför privat nytta för stakeholdern. Organisationer kommer således skapa legitimitet om de tillför 

privat nytta åt stakeholders i maktposition. En annan slutsats vi kan dra är att stakeholders kräver 

mer information idag och således måste organisationer arbeta proaktivt med sitt CSR arbete för att 

skapa legitimitet. Detta eftersom att konkurrensen på marknaden och ett bristfälligt arbete inom 

CSR kan skada legitimiteten avsevärt. Således måste en organisation arbeta förebyggande för att 

inte riskera att förlora legitimitet bland sina stakeholders. Vidare kan vi se att ett stort 

informationsutbyte från organisationen kommer att ha en positiv påverkan på dess legitimitet. Detta 

beror på att information tenderar att ge en ökad förståelse kring en organisations verksamhet och 

dess orsak till existens. Förstår och accepterar en stakeholder organisationen kommer de uppfatta 

den som legitim. 

 

En slutsats vi har kommit fram till är att samarbete mellan stakeholder och en organisation skapar 

legitimitet. Då parterna strävar mot samma mål tyder det på  att de innehar samma värderingar, 

vilket skapar legitimitet. Vidare kan vi se att organisationer som delar samma förväntningar som 

stakeholders samt strävar mot samma mål, möjliggör skapande av legitimitet för organisationen. 

Ytterligare en slutsats vi har kommit fram till beträffande relationsegenskapen samarbete är att 
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normer och värderingar samvarierar med samhällets utveckling. Detta gör att länders normer och 

värderingar kommer bero på  landets utvecklingstakt. Vidare kan vi se att samarbete utanför en 

organisations geografiska position kommer att underlätta legitimitetsskapandet för organisationer 

som befinner sig i olika stadier av utveckling och således har skilda normer och värderingar. Detta 

kan vi se eftersom att organisationen, genom samarbete, får en insikt i de andra ländernas normer 

och värderingar. Arbetar organisationerna utifrån dessa normer och värderingar kommer legitimitet 

skapas. 

 

 

11. Förslag till vidare forskning 
 
Vi fann i vår studie att det främst var de yngre personerna som krävde ett utökat miljöansvar från 

organisationens sida och de äldre personerna ansåg inte att detta var lika viktigt. Den institutionella 

teorin säger att normer och värderingar kommer att ändras över tid men inte hur denna förändring 

kan uttrycka sig bland olika demografiska variabler. En organisation som har stakeholders som 

består av både äldre och yngre individer hade gynnats av vetskapen kring hur deras stakeholders 

förhåller sig till normer och värderingar, detta eftersom de bör arbeta i enlighet med dessa för att nå 
legitimitet. Då  det uppstår splittringar i normerna och värderingarna kommer organisationens 

legitimitet skadas, vilket kan orsaka att en stakeholder grupp lämnar organisationen för en annan 

som arbetar i enlighet med deras preferenser. Genom vår studie har vi således funnit att normerna 

och värderingarna adapteras olika snabbt bland olika åldersgrupper, men vi saknar motiv till varför 

detta sker samt hur legitimiteten påverkas av detta. 

 

Vidare kan det vara av intresse att studera flera organisationer som lider av låg lönsamhet och hur 

dessa arbetar med CSR. Hur motiverar dessa organisationer sitt CSR arbete för dess ägare då deras 

ekonomiska resurser minskar ytterligare vid en investering av frivilligt ansvar. Då de ekonomiska 

resurserna är begränsade går det att anta att organisationernas frivilliga ansvarstagande blir 

avgränsat och det  hade således varit intressant att se om deras stakeholders har en förståelse för 

detta och om organisationerna trots avgränsningen kan nå legitimitet.  
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Bilaga 
Bilaga 1: Intervjuguide 1 

Samhälle & Ekonomi 

Uppvärmningsfrågor 

 - Vad heter du? 

 - Vad har du för position i organisationen? 

 - Hur länge har du jobbat här? 
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 - Hur kom det sig att du började jobba här? 

 - Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 

 

CSR allmänt: 

• Hur definierar ni CSR(Corporate Social Responsibility)? 

• Vad finns det för motiv till att arbeta med CSR frågor? 

- Har VGLI ett fokusområde inom CSR arbetet?( Ekonomi/Samhälle/Miljö?)  

• Vilka stakeholders riktar sig ert CSR arbete främst till? 

- Hur har dessa valts ut?(Internt/Externt?) 

- Hur påverkas ni av dem?(Beroendeförhållande? Öppenhet/Slutenhet? Samarbete, förväntningar) 

• Hur har arbetet inom CSR utvecklats de senaste åren? 

 

CSR på separata områden  

• Hur ser Viking Lines CSR arbete ut, beträffande samhällsansvar & ekonomiskt ansvar? (ev. 

beskrivning av CSR) 

• Vilka stakeholders har ni identifierat inom ekonomiområdet och samhällsområdet? 

- Hur uttrycker sig påtryckningar ifrån dessa?  

•  Hur upplever du personerna som anser att ett ekonomiskt och samhällsansvar är viktigt? ( 

Karaktärsdrag) 

• Hur sållar ni bland kraven från stakeholders? 

• Hur upplever ni gensvaret på ert arbete inom samhällsansvar och ekonomiskt ansvar? - Får ni 

positiv feedback? Hur uttrycker det sig? (Ökad försäljning, bra media?) 

 

• Har har ni någon gång mött sanktioner från stakeholders, då ni inte mött deras krav? 

---Skapar ert CSR arbete legitimitet, på vilket sätt?--- 

• I.o.m Grace, har er position på marknaden förändrats? 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 2 

Uppvärmningsfrågor 

 - Vad heter du? 

 - Vad har du för position i organisationen? 

 - Hur länge har du jobbat här? 

 - Hur kom det sig att du började jobba här? 

 - Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 
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CSR allmänt: 

• Hur definierar ni CSR(Corporate Social Responsibility)? 

• Hur viktigt är det med ett samhällsansvar inom er bransch? Går det att bortse från ett frivilligt 

ansvarstagande och bara göra det som lagen kräver? 

• Hur tror ni att VGLIs CSR arbete skiljer sig från andra företag? 

• Vad finns det för motiv till att arbeta med CSR frågor? 

- Har VGLI ett fokusområde inom CSR arbetet? 

• Vilka stakeholders riktar sig ert CSR arbete främst till? 

- Hur har dessa valts ut? 

- Hur påverkas ni av dem? 

* Skapar ert CSR arbete legitimitet, på vilket sätt? 

• Hur har arbetet inom CSR utvecklats de senaste åren? 

  

CSR på separata områden 

• Hur ser Viking Lines CSR arbete ut, beträffande miljöansvar? (ev. beskrivning av CSR) 

• Hur har klimatet kring miljöansvar ändrats genom åren? (inst. omvärld) 

• Hur uttrycker sig påtryckningar( i form av stakeholders) utifrån? Gällande miljöansvar? 

• Hur sållar ni bland kraven? Ni kan antagligen inte göra allt..                    

• Hur upplever ni gensvaret på ert arbete inom miljöansvar? Får ni pos. feedback? Hur uttrycker det 

sig? (Ökad försäljning, bra media?) 

• Har har ni någon gång mött sanktioner från stakeholders, då ni inte mött deras krav? 

• Hur upplever du personerna som anser att ett miljöansvar är viktigt? Karaktärsdrag? 

• Vad har investeringen utav Grace inneburit,? 

• I.o.m Grace, har er position på marknaden förändrats? 


