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ABSTRACT

 

 

Background: The legitimacy theory is built upon the idea that companies are a part of a system 

where it influences and gets influenced by the public. Companies must act in the interest of the 

public to obtain legitimacy, also described as a social contract. Legitimacy is however a concept 

that is hard to define and has been widely discussed in decades. Furthermore there is no consensus 

about how it can be used as a strategic resource and whether sustainability reporting has an im-

portance or not in the creation of legitimacy. Previous research related to the subject is contradic-

tory and the results have shown that sustainability reporting leads to various effects on the legiti-

macy in different contexts.    

 

Purpose: The purpose of this study is to examine how companies work with legitimacy in practice 

and the role of sustainability reporting in the strategic process of legitimacy. The aim is therefore 

to contribute to a better understanding of legitimacy and make it transferable to other contexts.  

 

Method: The strategic process of the legitimacy and the relevance of the sustainability reporting 

has been investigated in this research using qualitative interviews with 13 Swedish companies in 

different industries. The data has been analyzed through a directed content analysis, which means 

that it is based on theory. In total, 14 people’s perceptions were investigated.     

 

Findings: The findings suggest that legitimacy can be seen as a social contract divided into dif-

ferent types and levels. Which level of legitimacy that is expected of companies depends on the 

expectations of the public. Furthermore the research implies that companies can either be in a 

phase called establish, Social License to Operate (SLO), maintain or repair. These are depending 

on the current state of legitimacy and which type of legitimacy the company seeks. SLO has not 

been linked to legitimacy in previous research and implies that a general acceptance from the pub-

lic is needed. Sustainability reports can either be used in order to inform or manipulate.  

 

Conclusion: The conclusion that has been drawn from this research is that legitimacy is a concept 

that can be divided into different levels of legitimacy depending on the expectations of the public. 

Legitimacy is a strategic resource that companies use consciously and unconsciously, it can be 

used differently depending on the context and in which purpose it is used in. In other words com-

panies seeks different types of legitimacy depending on the situation. The sustainability reports 

have a little importance in the process of creating legitimacy. It can be seen as a basic document 

used to maintain legitimacy mostly by consulting with stakeholders. In summary, this study has 

contributed to new theoretical insights about how companies work with legitimacy.   
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Idag förväntas företag utöver det ekonomiska även visa på ansvar utifrån ett socialt och miljömäss-

igt perspektiv genom att öppet redovisa icke-finansiell information, det vill säga att hållbarhetsre-

dovisa (Frostensson, Helin & Sandström, 2012). Det är viktigt att företag visar på ansvarstagande 

eftersom det är nödvändigt för att uppnå samhällelig legitimitet samt rättfärdiga sin verksamhet 

inför den kritiska allmänheten (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). Exempelvis kan detta 

göras genom att publicera en separat hållbarhetsrapport eller integrera den med årsredovisningen. 

Trots att det i nuläget är frivilligt i de flesta länder väljer ändå alltfler företag att göra detta. Enligt 

en studie gjord av KPMG på de 100 största företagen i 41 länder, däribland Sverige, ger hela 71 

% ut separata hållbarhetsrapporter (KPMG, 2013). Denna siffra har på senare år fortsatt att öka. 

51 % av alla företag väljer dessutom att integrera finansiell- och icke-finansiell information. Det 

kan därmed konstateras att hållbarhetsredovisning är tämligen aktuellt idag.  

 

Hållbarhetsredovisningen är översatt från det engelska begreppet “sustainability reporting” och 

betraktas som ett sätt för företag att kommunicera sitt samhällsansvar (Frostenson et al., 2012). 

Fenomenet kan ses som ett resultat av bland annat företagsskandaler, miljöförstöring, korruption 

och arbetslöshet samt en ökad medvetenhet om dessa problem hos allmänheten. Det är däremot 

inget nytt fenomen utan härstammar från idén om CSR (Corporate Social Responsibility) som 

växte fram under 90-talet. CSR innebär att företag bör tar ansvar för sin påverkan på samhället ur 

ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. I vissa definitioner ingår även ett filantropiskt 

perspektiv som innebär att företag ibland bör engagera sig i samhället och bortse från ekonomisk 

vinning. Hållbarhetsredovisningen kan betraktas som ett konkret uttryck för ansvarstagande och 

idag väljer företag allt som oftast att prata om hållbarhet istället för CSR. Företag kan även kom-

municera sitt ansvar gentemot intressenter via mejl, hemsidan, delårsrapporter, sociala medier och 

pressreleaser etcetera (Dumay, Frost & Beck, 2015). Denna studie har dock ett fokus på den årliga 

hållbarhetsredovisningens roll. Företag har tidigare använt hållbarhetsredovisning som ett instru-

ment för ökad transparens, det vill säga att göra hållbarhetsarbetet synligt för intressenterna (Fros-

tenson et al., 2012). På senare år har det dock blivit vanligare att den används som ett medel för 

den interna verksamhetsstyrningen och att den på så vis tillämpas med syfte att uppnå organisato-

riska mål.          

 

Hållbarhetsredovisning har på vissa håll kritiserats för att vara en form av reklampelare och att det 

på så vis kan vara svårt att få informationen trovärdig (Frostensson et al., 2012). Helin, Sandström 

och Frostenson (2011) förklarar i deras studie att företag kan vara väldigt selektiva i sitt val av 

vilken information som ska publiceras och att det i sin tur leder till vad författarna kallar “profess-

ionaliserad kommunikation”. Dessutom innebär svårigheterna med att bestyrka icke-finansiell in-

formation att det blir problematiskt att avgöra om företag verkligen lever upp till det ansvar som 
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de påstår sig ta (Borglund et al., 2010). Även Larrinaga-Gonzalez, Carrasco-Fenech, Caro-Gonza-

lez, Correa-Ruiz och Paez-Sandubete (2001) ställer sig kritiska till hållbarhetsredovisningen då de 

anser att den innebär en skönmålning av företags verksamheter. Cho, Laine, Roberts och Rodrigue 

(2015) menar i sin tur att det finns ett stort gap mellan kommunikation av hållbarhet och faktiskt 

hållbarhetsarbete. Inom hållbarhetsredovisningen har detta benämnts som “window-dressing” vil-

ket till stor del kan förklaras av ett ökat tryck från allmänheten och myndigheter (Kolk, 2003). 

Enligt Moneva, Archel, och Correa (2006) har vissa standarder inom hållbarhetsredovisningen i 

själva verket bidragit till ett mindre fokus på konkret hållbarhetsarbete till förmån för signalering 

av detta. Men trots kritiken mot hållbarhetsredovisning menar ändå forskare att den kan ha en 

positiv påverkan på företags legitimitet (Buhr, 1998; O'Donovan, 1999; Deegan, 2002; Milne & 

Patten, 2002; Hrasky, 2012).   

 

1.2 Problemdiskussion 

Legitimitetsteorin är en av de mest använda teorierna inom hållbarhetsredovisningen (Owen, 

Adams & Gray, 2009; Fernando & Lawrence, 2014). Flertalet studier har använt sig av den för att 

förklara varför företag hållbarhetsredovisar (O’Donovan, 2002; Dumay et al., 2015), en av anled-

ningarna sägs vara för att visa på legitimitet. Andra studier har istället använt den för att undersöka 

redovisningens roll i legitimitetsskapandet (O’Donovan, 1999; Deegan, 2002; O’Dwyer, 2002). 

Legitimitet är dock ett komplext fenomen som inom forskningen inte har någon tydlig definition 

(Suchman, 1995; Deephouse & Carter, 2005). Några av de första att introducera en definition av 

legitimitet inom organisationsteori var Dowling och Pfeffer (1975) som menade att ett företag är 

legitimt när mål och medel överensstämmer med sociala normer, värderingar och förväntningar. 

Shocker och Sethi (1973) menar å andra sidan att sociala värderingar och förväntningar är motsä-

gelsefulla, föränderliga samt svåra att operationalisera. Pfeffer och Salancik (1978) myntade sedan 

en form av negativ legitimitet som säger att legitimitet är mer påtagligt när det saknas än när det 

finns. Vanligt förekommande är också en distinktion mellan tre huvudtyper av legitimitet inom 

detta forskningsfält vilka benämns som pragmatisk, moralisk och kognitiv (Suchman, 1995; Tho-

mas, 2005; Scherer & Palazzo, 2011). Dessa grundar sig på att företag har ett sorts socialt kontrakt 

med samhället som behöver fullföljas för att de ska få finnas till (Deegan, 2002). Det råder således 

ingen konsensus kring vad legitimitet faktiskt är. Trots detta anser Deegan (2002) att företag ändå 

behöver legitimitet för att överleva samtidigt som fenomenet har en betydande roll i forskningen 

inom området hållbarhetsredovisning.  

 

Det har även förekommit en rad studier som visar på att företag arbetar med strategier för att uppnå 

legitimitet (Galaskiewicz, 1985; Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995; Scherer & Palazzo, 

2011). Ashforth och Gibbs (1990) menar att företag arbetar med legitimitet genom en rad materi-

ella och symboliska metoder vilka syftar till att antingen öka, bibehålla eller reparera legitimiteten. 

Suchman (1995) utvecklade denna teori och delade in legitimitet i ett institutionellt samt strategiskt 

perspektiv. Det institutionella perspektivet förklarar hur exempelvis institutioner, organisationer, 
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stater andra större grupper uppnår legitimitet. I kontrast till detta handlar det strategiska perspek-

tivet om hur företag blir legitima. Enligt Suchman (1995) är det vanligtvis företag som arbetar 

strategiskt med legitimiteten, främst för att uppnå sina mål. Det finns även indikationer på att fö-

retag ofta förändrar sitt förhållningssätt, till vad och hur mycket information som avslöjas i årsre-

dovisningen, när de utsätts för negativ uppmärksamhet (Deegan, 2002). I en sådan situation syftar 

denna strategiska handling till att reducera skadan på legitimiteten. Detta stöds även av Bansal och 

Clelland (2004) som kom fram till att företag med en negativ miljöpåverkan ändå kan påverka 

allmänhetens uppfattningar till det bättre genom att avslöja information om deras miljömässiga 

ansvarstagande. Frost och Seamer (2002) menar att hållbarhetsrapportering har ett samband med 

interna ledningssystem och således gör rapporterna till en strategisk resurs. Det finns därmed in-

citament och stöd för att hållbarhetsredovisningen kan tillämpas i legitimitetsprocessen. 

 

Forskare som studerar legitimitet utgår oftast från Suchmans (1995) synsätt där fenomenet betrak-

tas som en social konstruktion i vilken det råder överensstämmelse mellan den legitimerade enhet-

ens beteende och uppfattningarna hos en viss samhällsgrupp (Dumay et al., 2015). Ashforth och 

Gibbs (1990) menar exempelvis att legitimiteten främst kan beskrivas som ett resultat av en social 

konstruktion, eller närmare bestämt något som konstrueras genom ett samspel mellan individer. 

Legitimiteten kan betraktas som mångfasetterad i sin karaktär och fungera på olika sätt beroende 

på sammanhanget (Suchman, 1995). De olika definitionerna genom åren och dess dynamiska ka-

raktär gör att det går att ställa sig frågande till hur legitimitet betraktas och angrips idag. Särskilt 

problematiskt blir det också eftersom legitimitet inte verkar gå att gradera, istället betraktas det 

ofta som något ett företag antingen har eller inte har (Deephouse & Carter, 2005). Eftersom det 

råder oklarheter kring vad legitimitet är, samt svårigheter med att avgöra hur legitimt ett företag 

är, kan det antas vara svårt att använda legitimitet som en strategisk resurs. Vad som anses vara 

legitimt och inte kan dessutom skilja sig mellan individer och grupper vilket ytterligare försvårar 

detta (Deegan, 2002). Hursomhelst är legitimitet något fundamentalt för organisationer idag, för 

andra kan det till och med vara ett måste för överlevnad (Scherer & Palazzo, 2011). Av den anled-

ningen kan det därför anses nödvändigt att utforska huruvida det går att arbeta med legitimitet 

strategiskt, ur ett företagsperspektiv.    

 

Det råder heller ingen konsensus kring vilken betydelse hålbarhetsredovisning har i legitimitets-

skapandet. O'Donovan (1999) har undersökt detta ur en australiensisk kontext och menar att de 

årliga hållbarhetsrapporterna kan vara användbara som ett sätt att skapa legitimitet. Även Deegan 

(2002) kommer fram till detta genom att samla in och analysera ett flertal andra studier kring 

ämnet. Han menar att legitimiteten grundar sig i allmänhetens uppfattningar och att hållbarhetsre-

dovisningen således kan användas för att påverka dessa uppfattningar. O’Dwyer (2002) fann där-

emot, i en studie gjord på irländska företag, att hållbarhetsredovisningen inte bidrog till att uppnå 

legitimitet utan att det snarare hade en kontraproduktiv effekt då allmänheten blev mer skeptiska 

till verksamheten. I teorin kan det dessutom antas problematiskt att använda hållbarhetsredovis-

ningen som en del av sin legitimeringsstrategi eftersom det är svårt att få informationen trovärdig 
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(Larrinaga-Gonzalez et al., 2001; Kolk, 2003; Moneva et al., 2006; Helin et al., 2011). Vidare 

påstår Dumay et al. (2015) att formella och publika rapporter minskar i betydelse till förmån för 

kommunikationskanaler som uppdateras på daglig basis. Det går att ställa sig frågande till om de 

årliga hållbarhetsrapporterna således är på väg att ersättas av nya metoder. Möjligtvis har hemsi-

dan, mejl, sociala medier, delårsrapporter och pressreleaser fått en större roll när det gäller att 

kommunicera hållbarhet som en del i företagens legitimitetsskapande.  

 

Utifrån tidigare nämnda resonemang finns det således ett behov av att undersöka hur företag arbe-

tar med legitimitet i praktiken och hållbarhetsredovisningens betydelse för legitimitetsskapandet. 

Detta blir särskilt intressant ur ett svenskt perspektiv eftersom studierna av O’Dwyer (2002) och 

O’Donovan (1999) visat att hållbarhetsredovisningens betydelse kan skilja sig beroende på kon-

text. Det är i synnerhet aktuellt eftersom hållbarhetsredovisningens utvecklats en del på senare år. 

Nya ramverk som integrerad rapportering har introducerats samtidigt som nya versioner av existe-

rande ramverk har publicerats (Frostenson et al., 2012).  

 

1.3 Syfte 

Denna studie ämnar undersöka hur företag arbetar med legitimitet i praktiken och hållbarhetsre-

dovisningens relevans i detta arbete. Ambitionen är att bidra till en ökad förståelse samt teori kring 

företags arbete med olika typer av legitimitet, dess strategiska relevans och hållbarhetsredovis-

ningens roll i legitimitetsprocessen. Denna studie kan i sin tur få praktisk relevans för företag som 

värdesätter legitimitet. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur arbetar företag med legitimitet? 

 

Vilken roll har hållbarhetsredovisningen i legitimitetsarbetet?  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenteras teorier kring legitimitet som syftar till att ge en översiktlig bild av kun-

skapsläget inom området. Därefter redogörs det för olika syntetiserade modeller och strategier, 

utifrån teorier kring strategisk legitimitet, för hur företag kan arbeta med den. Slutligen skildras 

hållbarhetsredovisningen roll i legitimitetsprocessen. Teorierna diskuteras och värderas löpande 

utifrån dess relevans.             

 

Därefter följer ett metodavsnitt där studiens upplägg konkretiseras. Metodologiska överväganden 

förklaras samtidigt som grundläggande antaganden diskuteras. Därutöver motiveras det för val av 

urval, tillvägagångssätt och analysmetod samt vilka konsekvenser dessa får. Metodavsnittet avslu-

tas sedan med en reflektion kring studiens begränsningar. Efter metoddelen återfinns resultat och 

analys integrerat. I detta avsnitt beskrivs och diskuteras legitimitetens strategiska betydelse samt 

hållbarhetsredovisningens roll. Resultaten relateras dessutom kontinuerligt till studies teoretiska 
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ramverk. Slutligen presenteras slutsatserna där de två frågeställningarna besvaras. Här introduce-

ras även ett nytt gap inom legitimitetsteorin som ett förslag till vidare forskning.  
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2 REFERENSRAM 

 
Enligt Deegan (2002) kan legitimitetsteorin klassas som en systemorienterad teori vilket innebär 

att företaget ingår i ett system där det influerar samt influeras av sin omgivning. Denna teori bygger 

i sin tur på politisk ekonomisk teori vilket handlar om samspelet mellan sociala, politiska och 

ekonomiska faktorer.    

 

2.1 Det sociala kontraktet 

Inom legitimitetsteorin är många forskare av uppfattningen att företag inte har en inneboende rätt 

till resurser eller att ens existera (Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995; Deegan, 2002). Företag 

existerar därmed endast i den mån samhället anser att de är legitima vilket kan relateras till kon-

ceptet om “det sociala kontraktet” (Deegan, 2002). Det innebär i sin tur att samhället, som består 

av en grupp individer, tillskriver företag deras legala ställning samt auktoriteten att använda na-

turresurser och anställa medarbetare. Mer konkret anses ett företags främsta intressenter vara sta-

ten, allmänheten, finansvärlden och media (Tilling & Tilt, 2010). Företaget bör ta hänsyn till alla 

dessa parter då de kontrollerar olika resurser. Staten antas ha makt över exempelvis kontrakt, bi-

drag, lagar och skatter. Vilka resurser som allmänheten kontrollerar beror däremot på om de har 

rollen som kund, medborgare eller arbetskraft. Finansvärlden är de med det finansiella kapitalet 

vilket också det är en viktig resurs för företaget. Media förutsätts dock inte ha någon direkt kontroll 

över en viss resurs, istället kan de ha en indirekt påverkan genom de andra tre parterna i samhället 

vilka de kan influera avsevärt. Företag utnyttjar i sin tur samhällets resurser för att producera varor 

och tjänster men även avfallsprodukter som påverkar miljön (Deegan, 2002). I gengäld förväntas 

fördelarna med verksamheten överstiga kostnaderna, annars bryts kontraktet och därmed företa-

gets rätt att existera. Om samhället upplever att ett företag har brutit det sociala kontraktet kommer 

det att återkallas. Detta kan komma till uttryck genom en minskad efterfrågan hos konsumenter, 

svårare att få arbetskraft och finansiellt kapital, högre skatt eller böter. Därtill kan staten genomföra 

lagförändringar med syfte att förbjuda åtgärder som inte överensstämmer med samhällets förvänt-

ningar. Legitimitet kan på så vis betraktas som ett resultat av en social konstruktion, det vill säga 

ett samspel mellan företag och dess omvärld (Ashforth & Gibbs, 1990).   

 

Därutöver beskriver Deegan (2002) att legitimitet kan betraktas som ett tillstånd där företagets 

värdegrund stämmer överens med samhällets värdegrund, vilket företaget är en del av. Om det 

däremot finns en verklig eller potentiell skillnad, ett så kallat gap, mellan dessa värdegrunder antas 

legitimiteten vara hotad. Pfeffer och Salancik (1978) menar att legitimitet är mer påtagligt i detta 

fall vilket de benämner som negativ legitimitet. Det vill säga att legitimitet uppenbarar sig tydligast 

när det saknas än när det finns. Vidare menar Deephouse och Carter (2005) att legitimitet är något 

ett företag antingen har eller inte. Enligt flera forskare (Pfeffer & Salancik, 1978; Deegan, 2002; 

Deephouse & Carter, 2005) tycks legitimiteten således bero lika mycket på företaget som på sam-

hället. I den enkla figuren nedan illustreras relationen mellan dessa två parter.            
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Figur 1 Egen modell. 

 

Ur ett företagsperspektiv kan legitimitet i sin enklaste form också betraktas som en operativ resurs 

(Suchman, 1995). Företag konkurrerar om denna resurs och ser den som nödvändig för att kunna 

fungera samt uppnå sina mål. Vissa handlingar kommer att ha en positiv effekt på legitimiteten 

medan andra istället kommer få en negativ effekt. En avsaknad av legitimitet kan i sin tur få ödes-

digra konsekvenser för företag. Nuförtiden är det svårt uppnå legitimitet genom att enbart följa 

lagen, istället krävs det att företag tar hänsyn till flera faktorer i sitt legitimitetsskapande, bland 

annat krav från olika samhällsgrupper (Scherer & Palazzo, 2011). Det går som tidigare nämnt att 

göra en distinktion mellan tre huvudtyper av legitimitet inom detta forskningsfält vilka benämns 

som pragmatisk, moralisk och kognitiv (Suchman, 1995; Thomas, 2005; Scherer & Palazzo, 2011). 

Dessa baseras i sin tur på olika beteenden hos både företag och dess publik. De utgår dock ifrån 

synsättet att företaget har ett socialt kontrakt med samhället (Deegan, 2002).  

 

Pragmatisk legitimitet har sin grund i egenintresset hos individer i samhället, exempelvis företa-

gets intressenter (Suchman, 1995). Om intressenterna anser sig gynnas av företagets handlingar 

tillskriver de företaget legitimitet, också kallad utbyteslegitimitet. En annan variant är legitimitet 

genom inflytande där intressenterna försöker påverka företaget i en viss riktning, om företaget går 

med på detta kan de erhålla legitimitet. Den sista pragmatiska varianten är dispositionslegitimitet 

vilket innebär att företag kommer beviljas legitimitet om de sätter intressenternas intressen främst 

samt delar deras värderingar. De ska dessutom anses vara ärliga, kloka och anständiga etcetera. 

Thomas (2005) påstår dessutom att olika sociala överenskommelser som policys och maktstruk-

turer kan vara viktiga för att uppnå en pragmatisk legitimitet. Det förekommer även att företagen 

använder sig av strategier för att erhålla denna form av legitimitet, exempelvis genom image-främ-

jande aktiviteter som PR, marknadsföring och reklam (Scherer & Palazzo, 2011). Med andra ord 

är det möjligt att manipulera samhällets uppfattningar genom att framställa sig på ett visst sätt.      

 

Moralisk legitimitet antas, likt pragmatisk legitimitet, baseras på intressenters bedömningar. Men 

avgörande för dessa bedömningar är inte om det gynnar intressenterna utan istället om företagets 

aktiviteter är “rätt och riktiga” ur en moralisk synvinkel (Suchman, 1995). Alternativt om indivi-

derna och institutionen i sig, det vill säga anställda och företag, anses legitima av dess intressenter 

(Scherer & Palazzo, 2011). Inom det moraliska perspektivet återfinns konsekvenslegitimitet vilket 

handlar om att företag blir bedömda för vad de faktiskt åstadkommer (Suchman, 1995). Legitimi-

teten antas därmed vara beroende av vilken kvalitet och värde som skapas av företaget. En annan 

form av moralisk legitimitet kan uppstå om ett företag använder sig av allmänt accepterade tillvä-

gagångssätt, så kallad procedurlegitimitet. Ytterligare en moralisk variant är strukturlegitimiteten 

där ett företag är legitimt om den bedöms vara den rätta för att utföra jobbet. Denna variant är nära 

förknippad med procedurlegitimiteten men med skillnaden att den fokuserar på hela system av 

aktiviteter istället för isolerade och diskreta rutiner. Den sista formen av moralisk legitimitet kallas 
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för personlig legitimitet och är beroende av karisman hos ledarna inom ett företag. Genom att måla 

ut en person som syndabock eller byta ut denna kan ett företag exempelvis klara sig undan ett 

misslyckande. Den moraliska legitimiteten baseras med andra ord på huruvida de sociala överens-

kommelserna inom företaget är i samklang med samhällets normer (Thomas, 2005).    

 

Kognitiv legitimitet består emellertid av begriplighet samt något som tas för givet (Suchman, 

1995). Inom begripligheten anses världen vara kaotisk vilket gör att individer måste anstränga sig 

med att strukturera sina erfarenheter för att de ska hänga ihop och kunna förstås. Företag kan bli 

legitima genom att vara förutsägbara, meningsfulla och inbjudande. Men det krävs också att de 

sätter sig in i ett större trossystem samtidigt som de har en förståelse för intressenternas verklighet 

och anpassar sig därefter. Thomas (2005) menar dessutom att de sociala överenskommelserna kan 

underlätta beslutsfattandet inom detta perspektiv. Legitimitet som tas för givet är den mest subtila 

och kraftfulla formen av legitimitet (Suchman, 1995). Den kan uppstå om företagets beteende och 

handlingar omedvetet uppfattas som oundvikliga och nödvändiga av allmänheten (Scherer & Pa-

lazzo, 2011). Företag som har denna legitimitet antas vara den enda som är lämpad för en viss 

uppgift, men få lyckas erhålla denna form av legitimitet (Suchman, 1995). I figuren nedan ges en 

översiktlig bild över de olika typerna och undertyperna av legitimitet.  

 

 
Figur 2 Egen modell inspirerad av Suchman (1995), Thomas (2005) samt Scherer och Palazzo (2011).   

 

Dumay et al. (2015) har i en nyare studie utvecklat detta synsätt den genom att dela in de tre 

typerna utifrån ett institutionellt- och strategiskt perspektiv. Här förknippas det institutionella per-

spektivet med den pragmatiska dimensionen av legitimitet eftersom det handlar om hur intressen-

ter “ser in” i företag, det vill säga vad som är viktigt för intressenterna. Det strategiska perspektivet 

kopplas istället till både den moraliska och kognitiva legitimiteten då det återspeglar hur ledningen 

“ser ut” och vad de anser är viktigt. Utifrån detta myntar författarna begreppet “materiell legitimi-

tet” vilket innebär att företag kan kombinera vad som är viktigt eller väsentligt för de själva samt 

deras intressenter. Denna teori kan i sin tur förklara på vilka grunder företag väljer att avslöja en 

viss typ av information i hållbarhetsredovisningen, det vill säga att företag strävar efter en balans 



 
 

9 
 

mellan vad som är viktigt för de själva samt deras intressenter. På så vis kan det skapa en ”win-

win-situation”.  

 

2.2 Strategisk legitimitet  

Legitimitetens dynamik och mångfald gör att företag kan ha olika strategier för hur de hanterar 

legitimiteten inom den miljön de verkar i (Ashforth & Gibbs, 1990). Det finns enligt Buhr (1998) 

två huvudsakliga dimensioner att ta hänsyn till för företag som vill uppnå legitimitet, varav den 

första avser huruvida handlingarna är i enlighet med vad samhället förväntar sig medan den andra 

handlar om hur detta framställs och således kommuniceras ut. Med andra ord innebär det att före-

tag först och främst ska välja en lämplig nivå av legitimerande aktiviteter, antingen i enlighet med 

vad som förväntas eller anta en ledarroll i branschen med aktiviteter som överträffar förväntning-

arna. Därefter väljs det hur mycket som ska avslöjas i redovisningen och kommuniceras ut, vilket 

enligt Buhr (1998) inte alltid stämmer överens med vad företaget faktiskt gör. Cho et al. (2015) är 

inne på samma linje och kallar detta fenomen för hyckleri i sin studie. Det är dock svårt att fullt 

tillgodose alla intressenter eftersom deras förväntningar skiljer sig samtidigt som företagsled-

ningen inte helt kan åsidosätta sina egna värderingar gentemot företaget (Suchman, 1995). Före-

tags sätt att arbeta med legitimitet har dock en påtaglig effekt och sker främst genom en kommu-

nikation med omgivningen. Utifrån tidigare forskning inom området går det att identifiera tre olika 

stadier som ett företag kan befinna sig i. Dessa tre stadier skiljer sig med avseende på om målet är 

att öka, bibehålla eller reparera legitimiteten (Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995; 

O’Donovan, 1999; Deegan, 2002; O’Donovan, 2002). Beroende på vad företagets mål är kommer 

olika strategier att användas för att uppnå en pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet.   

 

I stadiet öka legitimitet bör proaktiva strategier användas (Ashforth & Gibbs, 1990). Det kan anses 

fördelaktigt när företag ska etablera sig på nya marknader, ge ut nya produkter eller vid en föränd-

ring av aktiviteter. Företag bör då vara medvetna om att legitimiteten behöver stärkas och planera 

för hur de ska agera. Strategier för att öka legitimiteten kan användas på olika sätt beroende på 

vilken legitimitet som företaget vill uppnå (Suchman, 1995). Om det är en generell legitimitet som 

företaget strävar efter kan det ske genom att anpassa sig till den befintliga kontexten, välja en 

annan kontext eller försöka manipulera kontexten. Dessa strategier skiljer sig beroende på vilken 

typ av legitimitet som företaget vill öka. Den pragmatiska legitimiteten kan ökas genom att matcha 

de krav som råder, inrikta sig mot en specifik marknad eller med hjälp av marknadsföring (Scherer 

& Palazzo, 2011). För att matcha rådande krav kan företag exempelvis bygga upp ryktet eller infria 

behov. Inrikta sig mot en specifik marknad innebär mer konkret att företag bör välja publik och 

samarbetspartners som är tillmötesgående. Slutligen kan en pragmatisk legitimitet uppnås genom 

marknadsföring, antingen av en produkt eller i imagefrämjande syfte. För att öka legitimiteten ur 

ett moraliskt perspektiv bör företag anpassa sig till de ideal som råder, välja domän samt försöka 

övertyga omgivningen (Suchman, 1995). Idealen matchas genom att visa på goda resultat, samar-

beta med organisationer som redan är legitima i kontexten samt använda sig av symboler. Välja 

domän betyder att företag ska sätta upp mål. Med övertyga menas att företag bör visa när det går 
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bra och förkunna detta. För att öka den kognitiva legitimiteten bör företag anpassa sig till en viss 

modell genom att formalisera processer samt genom att följa en viss standard. Dessutom bör före-

tag sträva efter certifiering samt försöka manipulera kontexten genom att få aktiviteterna allmänt 

accepterade, exempelvis med hjälp av marknadsföring eller lobbying. I kontrast till detta menar 

O`Donovan (1999) i sin tur på att det går att öka legitimiteten genom att antingen ändra aktivite-

terna eller försöka förändra samhällets värderingar, förväntningar samt uppfattningar. 

 

Strategierna i stadiet bibehålla legitimitet framställs inom forskningen som relativt oproblematiska 

jämfört med strategierna i de andra stadierna (O’Donovan, 2002). Däremot kan de skilja sig åt 

mellan företag eftersom de kan ha olika nivåer av legitimitet att bibehålla. Ju bättre legitimitet ett 

företag har desto hårdare måste de jobba för att bibehålla den. Suchman (1995) argumenterar i sin 

tur för att det inte alls är så enkelt. Främst eftersom omgivningen ständigt förändras, vilket innebär 

att nya krav ständigt uppstår. Detta blir problematiskt då företag som anser sig legitima tenderar 

att slå av på takten och bli rutinmässiga i arbetet med legitimitet. Detta kan göra de sårbara vilket 

slutligen kan leda till minskad konkurrenskraft. Ett företag kan till och med förlora sin legitimitet, 

trots att de inte förändrat sina aktiviteter, enbart på grund av att samhällets förväntningar förändrats 

(Deegan, 2002). Strategierna för att bibehålla en generell legitimitet kan delas upp i att förutse 

förändringar och skydda tidigare framgångar (Suchman, 1995). Den första typen går som den låter 

ut på att förutse olika utmaningar som företag kan ställas inför. Det gäller att vara medveten om 

externa förändringar och vara beredd att agera om ett eventuellt hot uppenbarar sig. Den andra 

strategin går ut på att försöka skydda den legitimitet som företaget redan har erhållit. Det sker 

främst genom att omvandla legitimiteten från något tillfälligt till något mer kontinuerligt. Med 

andra ord innebär det en minskning av kommunikationen till förmån för andra mer hållbara och 

konkreta åtgärder (Ashforth & Gibbs, 1990). Företag bör väga fördelarna med aktiviteter eller 

initiativ som syftar till att ge legitimitet mot en eventuell granskning av dessa. Därutöver bör in-

terna aktiviteter som kan vara skadliga ses över, för att på så vis undvika negativ publicitet. Akti-

viteterna bör präglas av ett ansvarstagande för att undvika att ställas inför obehagliga överrask-

ningar.  

 

En pragmatisk legitimitet kan bibehållas genom att övervaka trender och konsultera med opinions-

bildare (Suchman, 1995). Dessutom bör företag genomföra interna kontroller, kommunicera ärligt 

och bygga upp ett starkt förtroende för att skydda tidigare framgångar. För att bibehålla en mora-

lisk legitimitet bör företaget vara uppdaterade kring etiska frågeställningar inom branschen genom 

att exempelvis kontinuerligt konsultera med olika professioner. Därtill är det viktigt att upprätt-

hålla ett gott moraliskt beteende vilket kan åstadkommas genom att kommunicera auktoritärt, 

bygga upp respekt och även i detta fall genomföra interna kontroller. För att bibehålla en kognitiv 

legitimitet gäller det istället att hålla koll på allmänhetens uppfattningar kring företaget och ha en 

kontinuerlig dialog med personer som tvivlar på deras verksamhet. Interna kontroller, att prata 

sakligt samt bygga upp kanaler till omgivningen är viktiga element i den kognitiva legitimiteten. 
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Dessa strategier för att bibehålla de olika formerna av legitimitet är vanligt förekommande ef-

tersom majoriteten av alla företag befinner sig i denna fas (Ashforth & Gibbs, 1990).      

 

Det tredje stadiet som ett företag kan befinna sig i är när legitimiteten behöver repareras. Strategi-

erna utgörs då ofta av en reaktiv respons på någon slags kris (Ashforth & Gibbs, 1990). Strategi-

erna som tidigare presenterats i samband med att öka legitimiteten kan även användas för att repa-

rera med förutsättningen att företaget har någon form av trovärdighet kvar (Suchman, 1995). 

O’Donovan (2002) påstår däremot att strategier för att öka eller bibehålla legitimitet är tämligen 

oanvändbara i en krissituation, exempelvis vid händelse av miljöförstöring, då företaget redan an-

ses skadliga. För att återfå en generell legitimitet bör företag omstrukturera, normalisera och inte 

få panik (Suchman, 1995). Pragmatisk legitimitet fås tillbaka genom att förneka eller införa en 

övervakning av aktiviteterna. Genom att ursäkta sina handlingar alternativt lägga över ansvar på 

vissa personer kan ett företag återfå moralisk legitimitet. Ytterligare exempel är att revidera och 

omstrukturera interna processer. Den kognitiva legitimiteten kan repareras om företaget lyckas 

förklara sig. Enligt Ashforth och Gibbs (1990) blir det viktigt att lösa det som är föremål för krisen 

innan fokus kan läggas på andra legitimitetskapande aktiviteter eller initiativ.   

 

Utifrån teorierna (Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995; O’Donovan, 1999; Deegan, 2002; 

O’Donovan, 2002) går det att betrakta de tre stadierna öka, bibehålla och reparera på följande sätt. 

Från stadiet bibehålla kan företaget således hamna i ett stadie där legitimiteten måste ökas eller 

behöver repareras, för att sedan gå tillbaka till att bibehålla. Därmed är det inte möjligt att gå 

mellan stadierna reparera och öka. Nedan illustreras detta.   

 

 
Figur 3 Egen modell över de tre stadierna. Baserad på teorierna av Ashforth & Gibbs (1990), Suchman (1995), 

O’Donovan (1999), Deegan (2002) och O’Donovan (2002). 

 

Tilling och Tilt (2010) har utvecklat dessa teorier genom att ta fram ytterligare tre stadier: etablera, 

avveckla och förlora legitimitet. När ett företag bildas hamnar de i fasen etablera legitimitet då de 

måste övertyga omgivningen att de har en viss kompetens och kan klara av att möta kraven som 

ställs. När ett företag har etablerat legitimitet bör de arbeta med att bibehålla den. Det kan dock 

hända att företaget behöver öka eller reparera legitimiteten likt tidigare nämnda teorier (Ashforth 

& Gibbs, 1990; Suchman, 1995; O’Donovan, 1999; Deegan, 2002; O’Donovan, 2002). Om företag 

däremot inte klarar av att reparera sin legitimitet hamnar de enligt Tilling och Tilt (2010) i en fas 

som de kallar förlora legitimitet. Detta stadie resulterar i att företag under en längre period förlorar 
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legitimitet. Det leder i sin tur till att de antingen återgår till att behöva etablera legitimitet på nytt 

eller i värsta fall en avveckling av verksamheten.  

 

2.3 Hållbarhetsredovisningens betydelse 

Legitimiteten kan, vilket tidigare nämnts, betraktas som en operativ resurs (Suchman, 1995). Den 

är nödvändig för att företag ska få tillgång till samhällets resurser och således överleva. Företag 

kan i sin tur påverka eller manipulera denna resurs för att säkerställa fortlevnad (Woodward, Ed-

wards & Birkin, 2001). För att möjliggöra detta krävs det däremot strategier av något slag. Ett sätt 

att göra detta är genom att avslöja viss information som dessutom riktar sig till en särskild grupp 

individer i samhället. Inom legitimitetsteorin anses redovisning, såväl finansiell som icke-finansi-

ell, utgöra ett viktigt sätt för ledningen att kunna påverka allmänhetens uppfattningar om deras 

företag (Deegan, 2002).         

 

Ashforth och Gibbs (1990) samt Suchmans (1995) teorier om de olika strategierna syftar till att 

förklara hur företag bör agera och kommunicera gentemot sin omgivning när deras legitimitet ställs 

inför olika utmaningar. Det nämns dock inte via vilka kanaler kommunikationen sker eller rappor-

teringens funktion. Dessa strategier torde ändå kunna appliceras inom hållbarhetsredovisning då 

den utgör en sorts kommunikationskanal för företag samtidigt som O’Donovan (1999) visat att 

publicering av icke-finansiell information kan ha en positiv effekt på legitimiteten. Lägg därtill det 

faktum att Tilling och Tilt (2010) utgått utifrån Suchmans teorier, samt utvecklat dessa, när de 

studerat frivilligt publicerad icke-finansiell information i årsredovisningar. Det är även intressant 

att applicera legitimitetsstrategierna i detta sammanhang eftersom kommunikationen genom redo-

visningen skiljer sig jämfört med andra kanaler såsom pressmeddelanden (Aerts & Cormier, 2009).  

 

Inom redovisningsforskningen tar Deegan (2002) upp fyra olika strategier där rapportering, i det 

här fallet årsredovisningar, kan vara ett medel där dessa kan tillämpas. Strategierna påminner en 

del om de som Suchman (1995) nämner, vilket ytterligare borde understryka relevansen av strate-

gierna i sammanhanget. Först kan rapporteringen enligt Deegan (2002) fungera som ett sätt att 

utbilda eller informera en “relevant publik” om aktuella förändringar kopplade till prestationer och 

aktiviteter. De kan också användas för att försöka förändra den relevanta publikens uppfattningar 

utan att förändra deras beteende. Nära relaterat till detta är den tredje strategin som går ut på att 

försöka påverka uppfattningar genom manipulation. Det kan ske genom att få ett problem att fram-

stå som positivt. Detta är med andra ord en form av det som bland andra Kolk (2003), Moneva et 

al. (2006) benämner ”window-dressing”. Slutligen så finns det en strategi som går ut på att för-

ändra omgivningens förväntningar på företagets prestationer. Rapporterna kan bland annat använ-

das för att kompensera eller motverka negativ publicitet samt för att göra omgivningen medveten 

om positiva saker som de annars inte hade känt till. Företag kan visa upp bra saker som har åstad-

kommits vilket kan vara ett miljöpris eller något dylikt. Samtidigt kan de också välja att tona ner 

negativa konsekvenser av verksamheten, exempelvis föroreningar eller arbetsplatsolyckor (Dee-

gan, 2002).  
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Det som enligt Aerts och Cormier (2009) kännetecknar en kommunikation med hållbarhetsfrågor 

genom årliga rapporter är att informationen är omfattande och fokuserar på bestående frågor. Detta 

kan ställas i kontrast till pressmeddelanden som ofta är kortfattade samt kan användas mer taktiskt 

och frekvent. Neu, Warsame och Pedwell (1998) menar att det finns flera olika kanaler som före-

tagen kan använda för att öka legitimiteten men menar samtidigt att de årliga rapporterna är den 

främsta kommunikationskanalen för att nå ut till den relevanta publiken. Detta stöds av Deegan 

(2002) som menar att det är den relevanta publiken som företag vill påverka. De andra kanalerna 

såsom reklam eller broschyrer används oftast för att nå ut till en mer generell publik. Med utgångs-

punkt i att det finns olika kommunikationskanaler och att kommunikationen mellan dessa kan 

skilja sig åt så bör det finnas utrymme för företag att utnyttja detta strategiskt. Det går att ifrågasätta 

hur väl hållbarhetsredovisning i form av årliga rapporter passar som kommunikationskanal vid en 

reaktiv respons eftersom de endast publiceras en gång per år. Å andra sidan skulle den kunna fylla 

en funktion med att bibehålla legitimiteten eller som en proaktiv åtgärd. Aerts och Cormier (2009) 

fann ett samband mellan en avsaknad av legitimitet, på grund av bristande hållbarhetsarbete, och 

en ökad kommunikation av hållbarhet i pressmeddelanden. Detta samband kunde inte urskiljas för 

årliga rapporter vilket enligt Aerts och Cormier (2009) tyder på att de används mer långsiktigt och 

strategiskt.  

 

2.4 Analysmodell 

Analysmodellen nedan illustrerar den tänkta kopplingen mellan olika stadier företag kan befinna 

sig i och olika typer av legitimitet som kan uppnås. Dessutom ska hållbarhetsredovisningens be-

tydelse analyseras, dels för i de olika stadierna samt som instrument för att uppnå de olika ty-

perna. Resultaten av studien kommer således att analyseras enligt denna modell.  
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3 METOD 

 

3.1 Undersökningens upplägg 

Valet av hållbarhetsredovisning som ämne baserades på det växande intresset för fenomenet, dels 

hos forskare (exempelvis, Deegan, 2002; O’Donovan, 2002; O’Dwyer, 2002; Dumay et al., 2015) 

men också hos utövare (se studien av KPMG, 2013). Inledningsvis genomfördes en gedigen litte-

ratursökning inom området för att bilda en uppfattning kring vad som redan undersökts samt för-

söka finna eventuella luckor och brister i forskningen. Legitimiteten betraktades som ett givet in-

slag eftersom den debatterats flitigt inom hållbarhetsområdet, samtidigt som det fanns en koppling 

mellan legitimitet och hållbarhetsredovisning. Bristerna med tidigare forskning inom detta område 

ansågs vara det faktum att de flesta studier (Deegan, 2002; O’Donovan, 2002; O’Dwyer, 2002; 

Dumay et al., 2015) främst fokuserat på legitimitet som förklaringsfaktor till varför företag håll-

barhetsredovisar. Därefter identifierades kunskapsluckor som tidigare inte undersökts, det vill säga 

legitimitetens strategiska relevans och hållbarhetsredovisningens betydelse i denna process. Häll-

gren (2012) poängterar att en genomgång av tidigare teorier samt problematisering kring möjliga 

frågor inom ett område är fundamentalt för att kunna bidra med något till den akademiska världen. 

Denna studies problematisering syftar, likt Sandberg och Alvessons (2011) definition, till att för-

söka ta reda på “hur och i vilken utsträckning det är möjligt att tänka annorlunda”. Det vill säga 

att ta någonting som oftast betraktas som bra och naturligt för att sedan göra det till något proble-

matiskt (Sandberg & Alvesson, 2011).  

 

Det är dessutom viktigt att redan i ett tidigt skede börja reflektera kring tillvägagångssättet för att 

undersöka ett fenomen, det vill säga vem eller vad det är som ska studeras och med hjälp av vilken 

data (Savin-Baden & Major, 2013). Denna studie kan beskrivas vara av kvalitativ karaktär, utifrån 

Bryman och Bells (2005) definition, och ämnade att utgå ifrån befintlig teori inom forskningsom-

rådet. Syftet med denna studie var att undersöka legitimitet utifrån ett företagsperspektiv och rela-

tera detta till tidigare teorier inom området i hopp om att generera en överförbar bild. Mer konkret 

avsåg denna studie att undersöka hur företag kan arbeta med legitimitet i praktiken samt hållbar-

hetsredovisningens roll i detta arbete.  

 

3.2 Urval 

Urvalet bestod av 14 representanter för 13 företag inom olika branscher, där 11 av dessa företag 

hållbarhetsredovisar. För ett av företagen intervjuades två personer med olika befattningar för att 

erhålla en bredare bild över hur legitimitet kan uppfattas men också för att se om uppfattningarna 

skiljde sig, vilket det inte gjorde. Som stöd i urvalsprocessen användes rapporten Sustainable 

Brand Index 2015 (Sustainable Brand Insight, 2015), som är en varumärkesranking med fokus på 

hållbarhet, för att identifiera lämpliga företag. Utifrån rankingen valdes sedan företag som håll-

barhetsredovisar genom ett bekvämlighetsurval, vilket är ett sorts icke-sannolikhetsurval eftersom 

vissa företag hade större chans att komma med än andra (Bryman & Bell, 2005). Denna typ av 

urval kan dessutom anses fördelaktig på så vis att lämpliga företag valts ut för att passa syftet med 
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studien, vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på datakvaliteten (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2010). Det bör poängteras att lämpliga företag i denna studies fall innebar företag som 

hållbarhetsredovisar. Syftet med studien var inte att generalisera resultaten till alla som hållbar-

hetsredovisar vilket heller inte är eftersträvansvärt inom kvalitativ forskning (Maxwell, 1992). 

Istället är det viktigt med en intern generaliserbarhet vilket handlar om att försöka säkerställa att 

de eller den personen som intervjuas ger svar som går att generalisera till övriga personer inom 

företaget, eftersom det oftast inte går att intervjua alla på ett företag. Den interna generaliserbar-

heten stärktes i denna studie genom att två personer på samma företag och på olika positioner 

intervjuades för ett av företagen. Detta kan även betraktas som en metod att säkerställa trovärdig-

heten i det som sägs, vilket även kan göras genom att komplettera med dokument (Denscombe, 

2009). För de andra intervjuerna kontrollerades således validiteten i intervjudatan genom att kolla 

på hemsidan samt års- och hållbarhetsredovisning, vilket i samtliga fall bekräftade mycket av det 

som sagts under intervjuerna. Exempelvis identifierades en del företagsaktiviteter i dessa doku-

ment som tidigare tagits upp under intervjuerna. Dessa källor var dock inte föremål för analysen.   

 

När företag hade valts ut kontaktades flera personer inom dessa för att få reda på vilka individer 

som hade insikt i företagets legitimitetsskapande. Anledningen till att denna metod valdes var för 

att inte påverka urvalet i alltför stor utsträckning så att exempelvis bara hållbarhetsansvariga fick 

komma till tals, då detta troligen skulle inneburit en förenklad och ensidig bild. Detta resulterade 

i sin tur i personer med ansvar för kommunikation, hållbarhet, PR, varumärke etcetera. Det faktum 

att det blev en relativt stor spridning gällande befattningarna kan betraktas som något positivt ef-

tersom det gav en nyanserad bild av det undersökta fenomenet. På nästa sida visas en samman-

ställning av urvalet utifrån företag, intervjuperson, befattning samt insamlingsmetod.   
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Företag Intervjuperson Befattning Insamlingsmetod 

Skellefteå Kraft Ann-Katrin Högdahl Marknadskommunikationschef Telefonintervju 

Scandic Marie-Therese Helmertz Varumärkeschef  Mejlintervju 

SJ Johan von Porat Varumärkeschef Intervju på plats 

Swedavia Henrik Kelfve  Samhällskommunikationschef Intervju på plats 

TeliaSonera Henrik Weinstedt Hållbarhetschef Telefonintervju 

SL Karin Crawford Kommunikationschef Telefonintervju 

Skånetrafiken Iris Rehnström Miljö- och hållbarhetsstrateg Telefonintervju 

Apoteksgruppen Birgitta Lange Sjöblom Kvalitetschef Telefonintervju 

E.ON Catja Appelros Hållbarhetschef Telefonintervju 

GodEl Elias Vieglins PR-ansvarig Telefonintervju 

TeliaSonera Markus Sjöqvist Kommunikationsstrateg Telefonintervju 

Saltå Kvarn  Åsa Lindeblad Kvalitetschef Telefonintervju 

Nordic Choice Hotels Gustav Stenbeck Hållbarhetschef Telefonintervju 

Hallvarson & Halvarsson Tommy Borglund Kommunikationskonsult Telefonintervju 

  

3.3 Tillvägagångssätt 

För att undersöka synen på legitimitet samt hållbarhetsredovisningens roll i legitimitetsskapandet 

genomfördes semi-strukturerade intervjuer med de utvalda företagen och dess representanter. Me-

toden anses vara ett bra angreppssätt för en kvalitativ studie enligt Bryman och Bell (2005), sam-

tidigt som den genererar djup och detaljerad information (Denscombe, 2009). Semi-strukturerade 

intervjuer kännetecknas av att intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide med vissa förutbestämda 

teman men där intervjupersonen har relativt stor frihet att utforma svaren (Denscombe, 2009). 

Innan de kvalitativa intervjuerna utformades således en intervjuguide där varje fråga härleddes 

utifrån studiens referensram (se bilaga 1). Frågorna kan tillsynes verka riktade mot enbart det spe-

cifika företaget men något som är viktigt att påpeka är det faktum att alla dessa frågor även disku-

terades allmänt. Intervjuguiden bestod av en tydlig uppdelning i tre teman: det sociala kontraktet, 

legitimitetsstadier samt hållbarhetsredovisningens betydelse. Detta gjordes för att kunna generera 

relevant data till undersökningens två frågeställningar. Frågorna var däremot öppna eftersom in-

tervjupersonen skulle få friheten att utforma svaren på sitt eget sätt, fördomsfritt och utan påverkan 

från intervjuarna. En ytterligare tanke med de öppna frågorna var också att de skulle innebära 

möjlighet att ställa följdfrågor och på så vis erhålla väl utvecklade svar. Inför varje intervju skick-

ades intervjuguiden ut i förväg, tillsammans med information om vilka vi var, så att intervjuper-

sonen skulle kunna förbereda sig samt känna en form av trygghet inför intervjun. Genom att ta 
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dessa saker i beaktande erhålls en bra kvalitet på det insamlade datamaterialet (Kvale & Brink-

mann, 2009).  

 

Ytterligare argument för valet av semi-strukturerade intervjuer var för att de enligt Bryman och 

Bell (2005) anses fördelaktiga då forskaren har en relativt tydlig bild av vad forskningen ska leda 

fram till samt hur dataanalysen ska genomföras. Bryman och Bell (2005) anser vidare att denna 

metod är lämpad för att ta reda på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt vilket denna 

studie också avsåg att göra. De semi-strukturerade intervjuerna ger också forskarna möjlighet att 

styra intervjun i önskad riktning med exempelvis följdfrågor eller avvika från intervjuguiden (Sa-

vin-Baden & Major, 2013). På så vis blir de effektiva eftersom intervjuarna kan styra intervjun så 

att den enbart fokuserar på relevanta aspekter. Ytterligare fördelar med intervjuer är också att in-

tervjupersonerna enkelt kan rangordna och utveckla sina tankar kring vad som är väsentligt, utifrån 

sina erfarenheter och kunskaper (Denscombe, 2009). Intervjuer på plats innebär ofta en möjlighet 

att kontrollera trovärdighet och relevans i samma veva som informationen genereras vilket också 

är positivt för de två intervjuer som genomfördes på detta sätt.       

 

Under intervjuerna förklarades det för intervjupersonerna vad det övergripande syftet var med 

undersökningen samtidigt som det betonades att det som sades skulle komma att behandlas i för-

troende och att det fanns möjlighet till anonymitet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är de första 

minuterna viktiga för att den intervjuade ska kunna få ett grepp om intervjuarna vilket förhopp-

ningsvis gör att denne känner sig redo att öppna upp sig och prata fritt om sina erfarenheter och 

tankar. Detta resonemang bestyrks även av Savin-Baden och Major (2013) som menar på att det 

är viktigt att tänka på småsaker i bemötandet, även de mest självklara. Det vill säga att exempelvis 

att le, presentera sig genom att skaka hand, tänka på att inte bli distraherad, nicka och ge korta 

uppmuntrande ord etcetera. Vidare poängterades att det inte fanns några krav på intervjupersoner-

nas svar vilket gjorde att de i flera fall påstod sig lugnare. Därefter ställdes en del personliga frågor 

såsom namn, position i företagen och kort bakgrundsinformation om intervjupersonen. Det gjordes 

främst för att få till en naturlig inledning av intervjun samt för att lättare kunna sätta sig in i inter-

vjupersonens svar. Något som undveks var att direkt fråga om hur företagen såg på legitimitet och 

hur de använde det strategiskt. Om frågor som är centrala för undersökningen ställs direkt kan det 

enligt Silverman (2009) styra intervjupersonerna i resterande frågor samtidigt som det kan göra att 

intervjuaren för tidigt nöjer sig med svaren.     

 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp en lista bestående av tio olika krav intervjuaren bör sträva 

efter att leva upp till vid en intervju. Intervjuaren ska vara påläst, strukturerad, tydlig, vänlig, käns-

lig, öppen, styrande, kritisk, tolkande samt minnesgod.  Dessa krav var något som togs i beaktande 

inför och under varje intervju. Efter varje intervju gjordes även en utvärdering av hur väl dessa 

krav efterföljts samt om något behövdes förbättras eller förtydligas till nästföljande intervju. Tack 

vare att dessa krav beaktades kunde väl utvecklade svar genereras vilket i sin tur underlättade 

analysen. Kort sagt innebär påläst, enligt Kvale och Brinkman (2009), att väsentliga frågor och 
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resonemang kan föras till följd av att intervjuaren är väl insatt i ämnet. Det är dock viktigt att denna 

kunskap inte används för att försöka överglänsa intervjupersonen. I detta avseende klargjordes det 

exempelvis att fenomenet legitimitet nödvändigtvis inte behövde vara något som användes i det 

vardagliga språkbruket ute på företaget samt att sättet de uttryckte sig på inte kunde vara felaktigt 

eller att någon värdering lades i det. Strukturerad handlar om att tydliggöra syftet i början av in-

tervjun, beskriva proceduren samt att avrunda intervjun (Kvale och Brinkman, 2009). Detta gjor-

des för samtliga intervjuer.  

 

När frågorna ställs så bör det göras på ett tydligt sätt (Kvale och Brinkman, 2009). Det innebär att 

frågorna är enkla, korta och lätta att förstå. Språkbruket bör inte vara för akademiskt. Frågornas 

komplexitet innebar att dessa ibland behövdes förtydligas. Det var därför viktigt att inte försöka 

styra intervjupersonen att svara på ett visst sätt. Med vänlig menas främst att intervjupersonen får 

tala till punkt, ta pauser samt även tillåta att de uttrycker sig på ett okonventionellt och utmanande 

sätt (Kvale och Brinkman, 2009). Detta kunde vid telefonintervjuerna ibland vara problematiskt 

eftersom att det inte gick att utläsa om personen var klar med sitt svar eller om denne satt och 

funderade på ytterligare saker att ta upp i samband med en viss fråga. Kvale och Brinkman (2009) 

menar också att det är viktigt att vara öppen och känslig för att visa på intresse samt för att kunna 

följa upp viktiga aspekter när intervjupersonen pratar. Intervjuaren bör dock vara styrande så att 

intervjun styrs i rätt riktning. Det som intervjupersonen säger bör även kritiskt ifrågasättas för att 

testa validiteten och reliabiliteten i svaren. Slutligen så bör intervjuaren komma ihåg vad som sägs 

och försöka tolka vad intervjupersonen säger på ett sätt som gör att inget uppfattas fel ifrån inter-

vjuarens sida. Bryman och Bell (2005) pratar även om att det är viktigt att vara balanserad samt 

etiskt medveten. Balanserad innebär att intervjuaren håller en nivå som gör att denne inte tar för 

lite eller för stor plats under intervjun. Intervjupersonen vill ha respons för att inte bli osäker, men 

den bör även ges tid och plats. Etiskt medveten innebär exempelvis att intervjuaren klargör att 

informationen kommer behandlas konfidentiellt.   

 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter varav de flesta genomfördes via telefon medan några gjor-

des på plats hos företagen. Vid en telefonintervju är det svårare för intervjuaren att tolka svaren då 

intervjupersonens kroppsspråk samt kontext inte framgår (Kvale & Brinkmann, 2009). Det var 

något som togs i beaktande men som inte bedömdes ha en större påverkan på resultatet eftersom 

fokus i undersökningen låg på att identifiera intervjupersoners uppfattningar i form av ord. Savin-

Baden och Major (2013) poängterar också att telefonintervjuer inte nödvändigtvis behöver vara 

något dåligt utan att de istället möjliggör ett större urval på grund av att de är snabba och effektiva. 

I de fall där intervjupersonerna gav sitt godkännande, spelades samtliga intervjuer in för att sedan 

transkriberas. När tillåtelse inte gavs gjordes noggranna anteckningar istället. Det är nödvändigt 

att transkribera och anteckna för att underlätta analysen samt för att undvika misstolkningar (Bry-

man & Bell, 2005). Det bör även nämnas att en av intervjuerna genomfördes via mejl på grund av 

tidsbrist hos intervjupersonen på företaget. Trots nackdelarna med detta intervjusätt bedömdes den 

ändå kunna tillföra något till studien. Savin-Baden och Major (2013) menar på att mejlintervjuer 
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kan vara en nödvändig metod då det är svårt att få till ett möte med en person eller en telefoninter-

vju. Fördelen är att den intervjuade då kan ta god tid på sig att tänka och således ge väl utvecklade 

svar. En ytterligare fördel är även att det som de intervjuade säger verkligen är det som menas, det 

går inte att höra fel som vid andra intervjuer där en transkribering måste göras (Denscombe, 2009). 

 

I samband med de sista intervjuerna uppnåddes en empirisk mättnad, vilket enligt Bryman och 

Bell (2005) innebär ett stadie där datan enbart bestyrks och inga nya infallsvinklar genereras. Sam-

tidigt växte det fram ett behov av att undersöka hur det såg ut för företag som inte hållbarhetsre-

dovisade. Syftet med detta var att komplettera urvalet med ytterligare perspektiv. Därmed valdes 

livsmedelsföretaget Saltå Kvarn ut som, trots att de inte hållbarhetsredovisade, hade blivit utsedda 

till Sveriges mest hållbara varumärke. Dessutom intervjuades en kommunikationskonsult från PR-

byrån Hallvarsson & Halvarsson. Denna person hade en bred erfarenhet inom området eftersom 

han tidigare hade varit kommunikationsansvarig för ett globalt företag som omsätter miljarder, 

medan han nu arbetade som kommunikationskonsult åt andra företag. Mer specifikt arbetar han 

idag med CSR, kommunikation, marknadsföring, hållbarhetsfrågor, upprätta hållbarhetsredovis-

ning etcetera. Beroende på vilket stadie företaget befinner sig på kan de därmed få hjälp med att 

strategiskt kommunicera till olika grupper i samhället. Trots att dessa två undersökta företag, Saltå 

Kvarn och Hallvarsson & Halvarsson, inte upprättade egna hållbarhetsredovisningar genererades 

ändå värdefulla insikter om legitimitetsskapande för företag som inte använder sig av denna kanal. 

Det ansågs dock minst lika viktigt att kommunicera hållbarhet i dessa två företag, men i andra 

kanaler.    

 

Transkriberingen var tidskrävande samtidigt som det resulterade i en stor mängd data att analysera. 

Den var dock nödvändig eftersom det enligt Bryman och Bell (2005) underlättar en noggrann ana-

lys. Svaren kunde analyseras flera gånger och inget riskerades att glömmas bort. Under transkri-

beringen markerades sedermera ord och meningar som ansågs signifikanta för studien, vilka också 

sammanställdes i avsnittet resultat och analys. Det signifikanta betraktades enligt Savin-Baden och 

Majors (2013) definition, det vill säga sådan information som är värd att uppmärksamma och lyfta 

fram. Flera teman identifierades redan i detta stadie vilket enligt Denscombe (2009) innebär att 

uppfattningen kring vissa idéer eller frågor delas av en större grupp och sålunda ger en mer tro-

värdig bild. När transkriberingen sedan var färdig fick de intervjuade ta del av materialet med syfte 

att kontrollera att informationen var korrekt återgiven och att de kunde stå för det som hade sagts. 

Det är viktigt att göra detta för att “ställa saker och ting till rätta” (Denscombe, 2009).       

 

3.4 Analysmetod 

För att analysera det empiriska materialet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys eftersom den 

ansågs kompatibel med denna studies insamlade material. Datamaterialet i kvalitativa studier är 

ofta innehållsrikt och detaljerat vilket ger forskare möjligheten att gå på djupet (Denscombe, 

2009). Följaktligen är kvalitativa analyser fördelaktiga eftersom de kan hantera komplexa sociala 

situationer och generera alternativa förklaringar till vissa fenomen. Metoden som användes i denna 
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undersökning kan sägas vara en form av riktad innehållsanalys. Kännetecknande för en sådan är 

att analysen utgår ifrån redan existerande teori och forskning kring ett fenomen (Hsieh & Shannon, 

2005). Teorin kan dessutom vara vägledande kring vilka variabler som kan undersökas och hur 

kodningen kan se ut. Målet med analysen var att relatera till samt utöka befintlig teori inom områ-

det legitimitet och hållbarhetsredovisning. Med hänsyn till detta resonemang anses valet av en 

riktad metod motiverat. 

 

Den analytiska processen var något som startades redan inledningsvis av denna studie och delades 

in i enligt de sju stegen: formulering av forskningsfråga, val av undersökningsobjekt, definiering 

av kategorier, planering av kodningsprocessen, genomförande samt beskrivning av kodningspro-

cessen, diskussion om dess pålitlighet och slutligen analys av kodningsprocessens resultat (Hsieh 

& Shannon, 2005). Det bör även tilläggas att dessa steg ständigt reviderades under hela arbets-

gången. Silverman (2011) påpekar att det är viktigt att redogöra hur innehållsanalysen gick till. Av 

den anledningen presenterades samtliga kategorier och exempel på minst en meningsenhet (se bi-

laga 2,3 och 4). De transkriberade intervjuerna kodades med inspiration utifrån teorier av Antons-

son, Korjonen och Rosengren (2012) samt Granheim och Lundman (2004). Dessa författare före-

språkar ett strukturerat tillvägagångssätt med en tydlig flerstegsprocess som i denna studie såg ut 

enligt nedan.  

 

Meningsenhet Kondenserad 

enhet 
Kod Subkategori Kategori Tema 

“sen tar vi action, nämligen 

gör vi det här, pang pang 

pang pang… att vi vidtar åt-

gärder när människor brister i 

omdöme eller bryter mot våra 

regelverk.” 

Viktigt att agera 

och faktiskt göra 

något när legiti-

miteten hotas, ex 

vid kriser 

Konkreta 

reaktiva åt-

gärder vid 

kriser 

Handling Reparera le-

gitimitet 
Legitimitets-

stadier 

Figur 4 Exempel på innehållsanalysens process i denna studie  

 

Denna kodningsprocess genomfördes med hjälp av programvaran NVivo. En riktad innehållsana-

lys utgår dock från förbestämda kategorier vilket innebär att kodningen går från tema till menings-

enhet (Hsieh & Shannon, 2005). Utifrån tidigare undersökningar och teori inom området hade 

relevanta koncept och begrepp identifierats och bildat kategorier. I denna studies fall innebar det 

kategorin olika typer av legitimitet under temat det sociala kontraktet. Olika typer av legitimitet 

delades i sin tur in i subkategorierna pragmatisk, moralisk och kognitiv. För temat legitimitetssta-

dier utgicks det från kategorierna öka, bibehålla, reparera, etablera, avveckla, förlora legitimitet. 

Hållbarhetsredovisningens betydelse bestod i sin tur av kategorierna informera och manipulera. I 

ett nästa skede operationaliserades kategorierna utifrån teorin, vilket innebar att de bröts ned i 

subkategorier (de slutgiltiga kategorierna specificeras i resultat och analys). Nästa steg blev seder-

mera, likt Hsieh och Shannon (2005) förespråkar, att läsa hela transkriberingen och markera all 
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text som vid ett första anblick kan anses representera en viss kategori. De markerade meningsen-

heterna kodades sedan utifrån det förbestämda kodningsschemat. Däremot hände det att flera av 

de förbestämda kategorierna och subkategorierna reviderades, vissa togs bort medan andra tillkom.  

 

För de meningsenheter som inte passade in i kodningsschemat genomfördes innehållsanalysen mer 

induktivt där kategorier istället växte fram. Detta sätt lämpar sig väl när syftet är att generera ny 

teori och då det finns begränsad forskning att ta ansats i (Zhang & Wildemuth, 2009). Meningsen-

heterna som valts ut kondenserades sedan, vilket innebär att data skalas ner till en mindre mängd 

utan att för den skull förlora sin poäng (Silverman, 2011). Därefter grupperades de i olika subka-

tegorier och kategorier som långsamt växte fram i denna analysprocess. Enligt Zhang & Wilde-

muth (2009) bör resultatet av en kvalitativ innehållsanalys presenteras med en balans mellan be-

skrivande och tolkande. Detta har tillämpats i denna studie genom en användning av citat som ger 

stöd åt resultatet av innehållsanalysen. Intervjupersonerna har dessutom tilldelats en slumpmässig 

siffra, dels för att skydda de som ställt upp i denna undersökning. Men också eftersom det inte 

ansågs relevant för studiens syfte att nämna personernas namn i samband med resultaten. 

 

3.5 Metodreflektion 

Utöver flertalet löpande reflektioner kring metodologiska överväganden, presenteras här några yt-

terligare men övergripande tankar kring studiens begränsningar samt hur dessa hanterats. Förutom 

detta redogörs det även för några av denna studies kvalitativa kriterier. Syftet med detta är att visa 

på medvetenhet kring de valda metoderna.    

 

Det är viktigt att vara medveten om att en kvalitativ analys, enligt Denscombe (2009), baseras på 

tolkningar av respondenters subjektiva värderingar. I detta fall kan den ändå visa på intressanta 

tendenser för hur personer inom företag uppfattar och arbetar med legitimitet, samt vilken roll 

hållbarhetsredovisningen har i den processen. Något som dessutom använts för att minska denna 

effekt är den tidigare nämnda metoden där fler än en person på samma företag intervjuats men 

också med hjälp av kompletterande källor som hemsida och dokument. En ytterligare begränsning 

med studier av denna art är forskarnas påverkan i hela forskningsprocessen, exempelvis kan för-

utfattade meningar styra tolkningen av data och således resultatet av en studie (Denscombe, 2009). 

Ett annat exempel kan vara ifall det som sägs lyfts ur sin kontext under kodningen och att inne-

börden då går förlorad. I denna studie har det gjorts försök att motverka detta, bland annat genom 

att låta de intervjuade ta del av resultaten för att på så vis bekräfta att det som sagts har tolkats på 

rätt sätt. Denscombe (2009) nämner vidare att kvalitativa analyser tenderar att bli förenklade då 

forskare ofta väljer att enbart ta med det som passar in. Detta motverkades genom att även beakta 

information som vid ett första anblick inte ansågs relevant för studien. Materialet har därmed be-

arbetats för att kunna generera en så bred bild som möjligt.  

 

En kvalitativ innehållsanalys baseras ofta på teman, kategorier och mönster som ger viktiga insik-

ter i den sociala verkligheten (Zhang & Wildemuth, 2009). Enligt Zhang och Wildemuth (2009) 
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är validitet, reliabilitet och objektivitet viktiga kriterier att beakta för att kunna säkerställa kvali-

teten på en undersökning av denna karaktär. Validitet handlar om trovärdighet och hur väl studien 

undersökt det som den avsett att undersöka (Savin-Baden & Major, 2013). Den kan kopplas till 

alla steg i undersökningsprocessen (Kvale och Brinkmanns, 2009). Alltifrån att forskningsfrågorna 

härleds från teorin på ett logiskt sätt till kvaliteten på intervjuprocessen och analysen. Redan från 

början utvärderades forskningsfrågornas relevans och eventuella bidrag. Därefter valdes en under-

sökningsdesign som på ett lämpligt sätt kunde besvara frågeställningarna. Intervjuerna genomför-

des med stöd av Kvale och Brinkmanns (2009) tio krav på intervjuaren för att säkerställa kvaliteten 

på intervjuerna. Med tanke på att frågorna var härledda utifrån teorin kan flera av dem anses le-

dande vilket kan ha påverkat resultaten och således studiens trovärdighet. Vissa av frågorna kunde 

ha operationaliserats annorlunda för att minska denna påverkan.    

 

Att presentera resultat från en kvalitativ innehållsanalys kan vara utmanande enligt Zhang och 

Wildemuth (2009). Något som gjordes för att öka trovärdigheten med resultaten var som tidigare 

nämnt att presentera citat från intervjupersonerna för att stödja tolkningarna utifrån dessa. Relia-

bilitet handlar istället om huruvida undersökningen kan upprepas och om den då kan generera 

samma resultat igen (Savin-Baden & Major, 2013). Det som är av vikt för att öka reliabiliteten vid 

en kvalitativ innehållsanalys och som tagits i beaktande är att vara transparent och visa på hur 

kodningsprocessen har genomförts. Reliabiliteten har således stärkts genom att visa på exempel 

hur kodningens flerstegsprocess genomförts. Dessutom har intervjuguiden som legat till grund för 

datainsamlingen presenterats samtidigt som det redogjorts för undersökningens tillvägagångssätt. 

Reliabiliteten har ytterligare stärkts genom att noggrant dokumentera allt som har gjorts under 

studiens gång. Objektivitet handlar om huruvida forskaren har varit objektiv och neutral under 

forskningsprocessen (Savin-Baden & Major, 2013). Detta har som tidigare nämnts stärkts med 

hjälp av återkoppling med intervjupersonerna. Det ska dock tilläggas att det är problematiskt att 

vara helt objektiv och att det egentligen enbart är betraktaren som kan bedöma det.  

 

Denscombe (2009) samt Savin-Baden och Major (2013) nämner ytterligare ett kriterium som är 

viktig för att säkerställa en studies kvalitet, överförbarhet. Det handlar om i vilken utsträckning 

resultaten kan överföras till andra fall i liknande situationer. I denna undersöknings fall skulle 

resultaten kunna tillämpas på företag som värdesätter legitimitet. Överförbarheten kan även rela-

teras denna studies teoretiska bidrag vilket presenteras i slutsatserna. Slutligen är det av stor vikt 

att vara medveten om att intervjupersonerna, i denna studie, förmodligen pratar om legitimitet och 

hållbarhet utifrån olika perspektiv. I vissa fall kan det handla om dessa begrepp utifrån sin egen 

roll och befattning på företaget eller utifrån personliga åsikter, vilket på så vis kan ha en inverkan 

på dennes svar. I andra fall kan svaren istället handla om hur hela företaget arbetar. Oavsett vilket 

perspektiv gäller det, enligt Denscombe (2009), att hela tiden bedöma rimligheten i det som sägs. 

Det vill säga om den intervjuade kan anses befinna sig i en sådan position att den har kunskap om 

detta. Förmodligen har de det eftersom flera personer kontaktats inom varje företag för att få fram 

personen med bäst insikt kring legitimitetsskapandet. En ytterligare begränsning med denna studie 
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är att endast en av de medverkande parterna i legitimitetprocessen har undersökts, det vill säga 

företag. Däremot kan de antas ha någorlunda insikt i olika samhällsgruppers förväntningar. Främst 

eftersom de har kontinuerlig dialog med många av dessa grupper vilka de strävar efter att tillfreds-

ställa.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Nedan specificeras de olika kategorierna och subkategorierna under tillhörande tema vilka dessu-

tom bestyrks med citat från intervjupersonerna. Därtill redogörs det för huruvida kategorierna är 

sprungna ur teori eller empiri. I bilaga 2,3 och 4 visas det ytterligare hur kategorierna härletts 

utifrån olika meningsenheter samt meningsenheter som exemplifierar de förbestämda kategori-

erna. För temat socialt kontrakt blev kategorierna ”typer av legitimitet” och “nivåer av legitimitet”. 

Typer av legitimitet delas in i subkategorierna pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. Ni-

våer av legitimitet består i sin tur av subkategorierna minsta grunden för legitimitet, lönsamt, mer-

värde, ge tillbaka och hållbart. Kategorierna för temat legitimitetsstadier blev “etablera”, “Social 

License to Operate (SLO)”, “bibehålla” och “reparera”. Etablera består av subkategorierna bygga 

upp förtroendekapital samt identifiering av ett behov. SLO utgörs endast av en subkategori, allmän 

acceptans. Bibehålla innehåller subkategorierna förutse framtida förväntningar, skydda tidigare 

framgångar och proaktiva åtgärder. För stadiet reparera blev subkategorierna handling och kom-

munikation. Det sista temat, hållbarhetsredovisningens betydelse, består av kategorierna “infor-

mera” och “manipulera”. Informera operationaliserades till subkategorierna internt och externt, 

medan manipulera delades in i direkt och indirekt.  

 

4.1 Det sociala kontraktet 

Utifrån resultaten går det att relatera flera exempel på legitimitet som är förenliga med detta kon-

cept i teorin. Det sociala kontraktet enligt Ashforth och Gibbs (1990), Suchman (1995) och Deegan 

(2002) kan sägas existera bland de undersökta företagen, i flera fall nämns det att olika grupper av 

individer i samhället ställer krav och vidare att det är de som tillskriver företag deras legala ställ-

ning i form av legitimitet. Intervjupersonerna uttryckte allt som oftast att legitimitet handlar om 

ett sorts socialt kontrakt där olika grupper i samhället är de som avgör när ett företag är legitimt.   

 

“Huruvida vi är trovärdiga och transparenta ligger i betraktarens ögon. Så det tycker 

jag egentligen bara våra konsumenter, kunder, leverantörer, odlare och övriga sam-

arbetspartner kan svara på.” (Intervjuperson 8) 

 

“Som jag tolkar legitimitet handlar det i detta fall om att verksamheten ska upplevas 

ha ett existensberättigande och anses etiskt gångbar.” (Intervjuperson 1) 

 

“När man kan visa vilka värden, det vill säga värdeskapandet. Alltså när vi säger att 

vi kan härleda och visa på att vår existens leder till såhär många jobb, såhär mycket 

tillväxt och så vidare.” (Intervjuperson 5) 

 

För ett utav företagen förekom exempel på när kontraktet bryts och legitimiteten hotas. I detta fall 

påpekade företaget att de hade svårare att få tillgång till finansiellt kapital då flera ägare sålde sina 

aktier vilket stämmer överens med Tilling och Tilts (2010) teori kring vilka resurser intressenterna 
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kontrollerar. Det faktum att ett företag inte beviljas finansiellt kapital kan även betraktas som en 

form av återkallelse av kontrakt vilket Deegan (2002) nämner i sin studie. Tilling och Tilts (2010) 

föreställning om ett företags fyra viktigaste intressenter och deras påverkan kan i olika grader ur-

skiljas hos samtliga av de undersökta företagen. Dessa var som tidigare nämnts staten, allmän-

heten, finansvärlden och media. Dock skiljer det sig mellan företagen vilka av dessa intressenter 

som är viktigast då dessa nämns i olika omfattningar. 

 

“Legitimitetskris i form av att vi inte kunnat leverera tjänster så som det varit avtalat 

med kunder, ja en förtroendekris i allra högsta grad. Vi har haft investerare som har 

lämnat oss, som då sålde aktierna i sina fonder.” (Intervjuperson 10)  

 

”Våra viktigaste intressenter är främst kunder och medarbetare. Sedan har vi ju inte 

riktig samma situation som större företag exempelvis. Där har de investerare, leve-

rantörer, politiker och nätverksorganisationer som är väldigt viktiga.” (Intervjuper-

son 13) 

 

Det sociala kontraktet kan se annorlunda ut beroende på kontext då en del intervjupersoner upple-

ver att deras bransch exempelvis granskas hårdare än andra. Enligt flera intervjupersoner handlar 

det i de flesta fall om hur väl företaget lever upp till samhälleliga förväntningar som exempelvis 

att vara etiska, värdeskapande och att man således har samhällets stöd. Förväntningarna kan dess-

utom skilja sig beroende på hur pass stort företaget är.   

 

Vi är ju en väldigt hårt reglerad och granskad bransch och det ska man ju vara. Med 

tanke på alla säkerhetsaspekter, miljöaspekter och sådant.” (Intervjuperson 5) 

 

“Jag skulle säga att det är en förutsättning för vår existens. Om inte vi kan motsvara 

förväntningarna som vi har på oss så påverkar det ju hela vår affär.” (Intervjuperson 

2) 

 

“Eftersom att vi är en dominerande aktör på flera av våra olika marknader så tar vi 

ett väldigt stort ansvar. Rättvist eller inte, men vi upplever att vi har höga krav på oss, 

kanske högre än andra operatörer.” (Intervjuperson 14) 

 

Miljöfrågan var också något som diskuterades i samband med legitimitet. Media nämns samtidigt 

som en viktig intressent med inflytande på andra intressenter, vilket går att relatera till studien av 

Tilling och Tilt (2010).   

 

“Om jag summerar det här med legitimitet… det är jätteviktigt för alla att vara legi-

tima åt sina viktiga intressenter, om det så är ägarna, kunderna eller de som sätter 

spelreglerna… Och så har vi miljösidan… där är det jätteviktigt för oss att jobba med 
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legitimiteten. Förklara att såhär ser det ut, såhär många värden skapar vi, de här 

problemen finns men såhär tacklar vi de… men att förklara internt värdet av relat-

ioner, med våra intressenter och att vi just uppfattas som legitima… Vi arrangerar 

seminarier och har massa möten. Vi kan till och med gå på rosémingel och dricka vin, 

det finns ett jättestort jätteviktigt värde i det. För när vi går på det där roséminglet så 

pratar vi med massa andra folk som finns runt omkring som kanske inte direkt är be-

slutande över våra förutsättningar, men det kanske är en journalist eller någon annan 

opinionsbildare, de som pratar om denna bransch och är tonsättande i samhällsde-

batten. Det är superviktigt att vi har de relationerna att de vänder sig till oss när de 

har frågor och att vi hela tiden kan förse vår omvärld med relevanta fakta, att när vi 

säger saker så lyssnar man och tar det som sanningar liksom. Så legitima ska vi vara 

att man uppfattar det vi säger som seriöst. Det är superviktigt, alltså relationsarbetet 

med vår omvärld.” (Intervjuperson 5) 

 

Det går att ifrågasätta huruvida legitimitet är något som går att gradera. Flera av de intervjuade 

personerna menar på att företag kan vara olika legitima genom att de kan ha avvikande grader av 

trovärdighet, rykte, förtroende etcetera. Men frågan är om dessa begrepp verkligen är helt förenliga 

med begreppet legitimitet. Dessutom påpekas det av samma personer att legitimitet uppstår när det 

råder överensstämmelse mellan företagets- och samhällets värdegrund samt att företag som inte 

lyckas med detta kan anses “illegitima”. Detta innebär att legitimitet tenderar att vara något som 

företag antingen har eller inte vilket kan relateras till Deephouse och Carters (2005) teori kring 

fenomenet. Således uppenbarade sig även svårigheten att avgöra när ett företag är legitimt. Det går 

även att ifrågasätta om ett företag är illegitimt så fort det finns, vad Deegan (2002) kallar för, ett 

verkligt eller potentiellt gap mellan företaget och någon samhällsgrupp. I sådana fall är förmodli-

gen majoriteten av företagen illegitima då flera av intervjupersonerna påpekar att det är svårt att 

göra alla i samhället nöjda varje dag. 

 

”Det finns säkert grupper i samhället som anser att vi inte är legitima. Skulle väl över-

raskat om det inte fanns folk som hade åsikter om vårt miljö- och hållbarhetsarbete.” 

(Intervjuperson 9) 

 

En ytterligare intressant aspekt är att i stort sett alla intervjupersoner ser legitimitet som något 

problematiskt. Detta grundar sig dels i att flera personer påpekar att legitimitet är något som är mer 

aktuellt och intressant för företag som skadar miljön, bryter brunkol, gör vapen etcetera. Men också 

för att det verkar vara jobbigt, svårt att greppa och något som ingen någonsin blir klar med. Detta 

skulle kunna förklaras av att begreppet legitimitet är något som är mer påtagligt när det saknas 

vilket går att relatera till Pfeffer och Salanciks (1978) teori om det de kallar för negativ legitimitet. 

Det kan även ha att göra med att samhällets förväntningar som, enligt Shocker och Sethi (1973), 

är motsägelsefulla och föränderliga vilket ytterligare bidrar till att utmåla legitimitet som något 

problematiskt.  
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”… I den bemärkelsen ser jag att legitimitet kanske blir mer intressant att fundera 

över för verksamheter som befinner sig mer i ett gränsland eller anses mer kontrover-

siella. Exempelvis casinon, betalchatlinjer på telefon, Sverigedemokraterna, brunkols-

brytning och så vidare.” (Intervjuperson 1) 

 

4.1.1 Typer av legitimitet 

Det Suchman (1995), Thomas (2005) samt Scherer och Palazzo (2011) benämner som pragmatisk-

, moralisk- och kognitiv legitimitet anträffades upprepade gånger. Utifrån intervjuerna gick det att 

urskilja olika tendenser av en pragmatisk legitimitet när intervjupersonerna pratar om intressen-

terna. Det faktum att intressenterna får ett stort fokus kan med andra ord påvisa denna form av 

legitimitet som grundar sig i huruvida intressenterna anser sig gynnas. Detta kan relateras till det 

Dumay et al. (2015) nämner i sin studie, att legitimiteten kan främjas ur ett institutionellt perspek-

tiv genom att beakta intressenternas uppfattningar kring vad som är viktigt.  

 

“Mycket handlar såklart, om vi fortsätter prata hållbarhetsspråk, om det som man 

kallar för intressentdialog. Att prata med de människor som påverkas av vårt arbete.” 

(Intervjuperson 5) 

 

“Alltså att skapa trovärdighet och legitimitet genom integritet och visa att vi gör affä-

rer på ett schysst sätt. Det är ju otroligt viktigt. Då talar vi trovärdighet, inte bara så 

att säga gentemot kunder utan också om att vi måste övertyga våra aktieägare där den 

svenska staten är störst med 37 %, att vi gör affärer på ett sätt som motsvarar våra 

egna etiska- och hållbarhetsriktlinjer, men också deras riktlinjer. Självklart har de 

flesta av våra ägare stora krav på oss, vi ska givetvis respektera mänskliga rättigheter, 

inte ha otillbörlig negativ miljöpåverkan så att säga.” (Intervjuperson 10) 

 

“Vi blev precis utsedda till Sveriges mest hållbara varumärke utifrån en studie gjord 

på 9000 konsumenter.” (Intervjuperson 8) 

 

Det gick även att urskilja en form av moralisk legitimitet utifrån vad vissa intervjupersoner säger, 

det vill säga huruvida ens handlingar är rätt och riktiga (Suchman, 1995).   

 

“Legitimitet… att vara liksom etisk.” (Intervjuperson 10) 

 

“Som jag tolkar legitimitet handlar det i detta fall om att verksamheten ska upplevas 

ha ett existensberättigande och anses etiskt gångbar… ” (Intervjuperson 1) 

 

“Och på det sättet ifrågasätts ju företagets legitimitet… sköts det här företaget utifrån 

ett etiskt arbetssätt?” (Intervjuperson 14) 
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Ett ytterligare exempel av den moraliska legitimiteten var när några av intervjupersonerna nämnde 

att en legitimitetskris hanterats genom att avskeda en eller flera personer med ledande befattning. 

Detta kan betraktas som personlig legitimitet inom den moraliska dimensionen. Likt Suchmans 

(1995) teori målade företagen ut en syndabock för att klara sig lindrigare undan.  

 

“Styrelsen och Vd:n fick ju avgå i samband med att det här hände. Så det var ju väldigt 

konkreta saker som hände.” (Intervjuperson 2) 

 

“Ja alltså i grund o botten handlade det om att det visade sig att den tidigare ledningen 

i det här företaget hade gjort affärer på ett oetiskt sätt kan man säga. De personerna 

är inte kvar, större delen av styrelsen har avgått, nästan alla har avgått, den tidigare 

ledningen är mer eller mindre helt försvunnen. Vd:n påstår att han avgick själv men i 

praktiken så hade han inte styrelsens förtroende.” (Intervjuperson 10) 

 

Den personliga legitimiteten kan på samma sätt vara positiv då karisman hos ledare kan ha en 

inverkan på legitimiteten. Vilket möjligen också förefanns då exempelvis Vd:n beskrevs som vik-

tig för ett av företagens förtroendeskapande.  

 

”Jo men det är klart att vi skulle kunna få negativ publicitet och att det skulle kunna 

påverka vår legitimitet. Nu har vi ju inte det riktigt. Vi har inte fått det ännu och vi har 

en väldigt stor fördel i att vi har den Vd som vi har, hon är oerhört driven. Hon har 

dessutom jobbat med alla transportslagen. Hon driver det här med hållbarhetstänket 

hela vägen, hon är stenhård på det.” (Intervjuperson 5) 

 

Det går därutöver att urskilja en annan typ av moralisk legitimitet, i form av en procedurlegitimitet 

som handlar om en användning av allmänt accepterade tillvägagångssätt (Suchman, 1995). Håll-

barhetsredovisningen skulle kunna betraktas som detta då många verkar vara av uppfattningen att 

den är en viktig kanal för att kommunicera hållbarhet. För en del företag gick det att urskilja att 

kunderna kunde vara nöjda med tjänsten de erbjöd samtidigt som att de inte hade något större 

förtroende för företaget i sig. Det kan i detta fall vara så att företaget har en procedur- eller struk-

turlegitimitet utifrån Suchmans (1995) teori, medan det saknas legitimitet i andra avseenden. Al-

ternativt att de ansågs legitima enligt vissa samhällsgrupper och mindre legitima enligt andra. 

 

”Det är också intressant för efter en tågresa om du är nöjd ombord, för det är du som 

kund för det mesta. När du sedan kliver av är du mindre nöjd, för då är det inte okej 

att vara nöjd med vårt företag. Så stark är rösten där ute.” (Intervjuperson 4) 

 

Suchmans (1995) kognitiva dimension av legitimitet kunde kännas igen på vissa ordval hos de 

intervjuade personerna. Ord som meningsfulla och inbjudande nämndes av flera intervjupersoner.  
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“Alla som jobbar hos oss kan våra värderingar: pålitliga, engagerade, nytänkande 

och välkomnande.” (Intervjuperson 5) 

 

“För vi ska vara välkomnande, engagerande och drivande. Och då är det viktigt att 

kunden kommer först. Det är viktigt för oss. I varumärkesplattformen att både imple-

mentera det internt men även mot våra trafikföretag.” (Intervjuperson 11) 

 

“Men med tanke på att vi har en så annorlunda affärsmodell pratar vi gärna om vår 

mening. Vårt syfte är vi väldigt stolta över… vi som jobbar här.” (Intervjuperson 12) 

 

Därtill gick det att se tendenser på Scherer och Palazzos (2011) teori om legitimitet som tas för 

givet, då ett av företagen pratade om sin bransch som fördelaktig eftersom produkten i sig inte 

behöver säljas in. Självklart hade de konkurrenter men det fanns inget substitut, det vill säga ett 

annat alternativ, till deras produkt på marknaden.  

    

“Alltså informations-, kommunikationstjänster och teknik… trenden är ju så otroligt 

stark, det finns ju ingenting som går emot den. Så på ett sätt kan man säga att vi be-

höver ju inte sälja in nyttan eller syftet med de tjänster vi levererar. Så det är inte 

liksom, varför ska jag ha en bil? Det finns ju gott om människor som klarar sig utan 

en bil, så är man i bilindustrin så behöver man inte bara sälja in att varför ska man 

köpa just vår bil utan varför ska man ha en bil.” (Intervjuperson 10) 

 

Nedan illustreras resultatet med huvudkategorin typer av legitimitet samt respektive subkategorier. 

De olika typerna är sprungna ur teorier av Suchman (1995), Thomas (2005) samt Scherer och 

Palazzo (2011).   

  

 
Figur 5 Egen figur över de olika typerna av legitimitet 
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4.1.2 Nivåer av legitimitet 

Förutom de olika typerna av legitimitet gick det att urskilja olika nivåer av den utifrån intervjuerna. 

Nivåerna baseras på vad intervjupersonerna tror att samhället förväntar sig av deras respektive 

företag. Minsta grunden för legitimitet, lönsamt, mervärde, ge tillbaka, hållbart. Detta kan betrak-

tas som ett tvärsnitt där legitimiteten delas in i mindre beståndsdelar. Lägsta nivån kan beskrivas 

som den minsta grunden för legitimitet vilket innebär att det finns ett behov och därefter något 

som kan tillgodose detta behov.   

 

“... här nere är basen och lite det vi diskuterar, det bara måste finnas. I vårt fall så 

måste, vi är transportörer, kan du inte ta dig från “A till B” på ett pålitligt och enkelt 

sätt då finns vi ju inte, det är ju där vi jobbar.” (Intervjuperson 4) 

 

På nästa nivå handlar det inte bara om att tillgodose ett behov, istället är det viktigt att göra det 

effektivt och lönsamt för att kunna erhålla legitimitet. Är ett företag känt för att inte bara överleva 

utan också kunna göra bra affärer kan ett företag antas befinna sig på denna nivå. 

 

“Och nästa nivå är då att göra det effektivt, låt säga.” (Intervjuperson 4) 

 

“Så att i grund och botten, det enklaste möjliga syfte, det är ju att vi som aktiebolag 

ska generera avkastning till våra aktieägare.” (Intervjuperson 10) 

 

För att leva upp till nästa nivå i pyramiden gäller det att skapa mervärde. Förutom att samhället är 

medvetna om att ett företag kan tillgodose ett behov och vara lönsamma ställer vissa samhälls-

grupper, främst kunder och anställda, krav på någon form av mervärde.  

 

“Tittar man på de anställda så finns det tydliga krav på att vi ska ta ett ansvar och där 

märker vi att egentligen oavsett hur många initiativ vi rullar ut så återkommer våra 

anställda med att det här bara blir viktigare och viktigare och de känner inte att det 

blir för mycket. Så jag tror att om det är några någonstans på efterfrågesidan på det 

här, skulle jag säga att våra anställda ställer väldigt höga krav på oss att vi sköter de 

här frågorna.” (Intervjuperson 9) 

 

“Här har vi någon form av mervärde… och här då så har du ju något som är lite feel 

good eller något sådant. Vi har alla det här med status, vi har liksom något mervärde 

att du sitter och ler. Det är lite lust, men framförallt kan du förverkliga dig själv. Alltså 

att du har någon image…” (Intervjuperson 4) 

 

Nästa nivå innebär att företag förväntas ge tillbaka till samhället. Det vill säga att visa på hur 

verksamheten skapar värde för samhället och inte enbart vissa grupper.  
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”När man kan visa vilka värden, alltså värdeskapandet. När vi kan härleda och visa 

på att vår existens leder till såhär många jobb, såhär mycket tillväxt och så vidare. Då 

får vi en legitimitet.” (Intervjuperson 5) 

 

“... jag tror det finns någon grej här också som handlar om att ge tillbaka, som är 

större än ett självförverkligande. Det kan ju inte vara en slump att alla de här som har 

ofantliga rikedomar känner efter och tänker till att de ska ge bort hälften liksom. För 

goda ändamål, att göra någonting gott för degen.” (Intervjuperson 4) 

 

“Vi kan ju gå lite mot ett mer socialt företagande eftersom vi vill återinvestera allt 

tillbaka rakt in i samhället.” (Intervjuperson 12) 

 

Högsta nivån av legitimitet är alltså vid det stadie när företag inte bara tänker och kommunicerar 

hållbarhet, vilket de flesta aktörer i samhället ställer krav på, utan när de även handlar hållbart. 

Vid denna nivå ställs det som störst krav på företag. På denna nivå förväntas alltså företag leva 

upp till samtliga nivåer. En ytterligare intressant aspekt är också att det allt som oftast är stora 

företag som hållbarhetsredovisar vilket kan bero på att dessa företag också har störst förväntningar 

att leva upp till. 

 

“... det är absolut så att det är de stora bolagen som oftast har en hållbarhetsredovis-

ning, det är en väldigt tydlig stor och liten-effekt.” (Intervjuperson 13) 

 

“Därför att stora företag är exponerade i media på ett helt annat sätt. Är du ett stort 

bolag så sätts ju mycket av anseendet och legitimiteten i företag i den allmänna debat-

ten.” (Intervjuperson 13) 

 

“De ställer ju krav på vår hållbarhet, att vi jobbar med hållbarhetsperspektiven och 

har hållbarhetsmål. Men också att vi lever upp till våra hållbarhetsmål” (Intervjuper-

son 5) 

 

“Legitimitet… det är en jätteprocess, den är inte klar och det är lite samma sak där 

liksom. Kan man någonsin vara klar? Det här med att jobba med hållbarhet och etik, 

jag tror att man får se det lite som det här med lönsamhet. Ingen skulle ju ställa frågan 

om ni är slutgiltigt lönsamma. Man kan alltid bli lite mer lönsam, och på samma sätt 

funkar det med hållbarhet, man kan alltid bli lite mer hållbar, man kan alltid bli lite 

bättre på att vara etiska, schyssta, starka, sammanhållna och där man skapar sam-

hällsvärde. Det finns inget slut på resan så att säga.” (Intervjuperson 10) 

 

“Miljöfrågan är liksom hela grunden för oss, det är en del av allas vardag. Vår vardag 

hela tiden… vår vision är att rädda Östersjön.” (Intervjuperson 8) 
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Hållbarhet tenderar att bli viktigare vilket inte minst exemplifieras i ett av de undersökta företagen 

som placerat hållbarhetsfunktionen i affärsutvecklingsfunktionen. Enligt intervjuperson 10 har de-

ras företag på så vis integrerat hållbarhetsarbetet med företagets strategiska arbete för affärsut-

veckling. Därtill nämner personen att samhället dessutom ställer högre krav på deras företag jäm-

fört med konkurrenterna.   

 

”Jag har suttit i en grupp som heter sustainability strategy, det är en liten grupp som 

ligger under vår corporate development, affärsutvecklingsfunktion liksom på koncern-

nivå. Det är ganska vanligt att man lägger de här hållbarhetsfunktionerna under kom-

munikationsenheten och någonstans är det inte riktigt där man ska ligga. Man talar 

om att man ska gå mot, och det säger nästan alla företag, att integrera hållbarhet i 

affärsstrategin… Rättvist eller inte, men vi upplever att vi har höga krav på oss, kanske 

högre än andra operatörer.” (Intervjuperson 10) 

 

En ytterligare sak som diskuterades under intervjuerna var att begrepp som trovärdighet, förtro-

ende och rykte i vissa fall var lättare att gradera då företag enklare kunde jämföras utifrån dessa. 

Detta i kontrast till legitimitet som tycks bero på många olika faktorer, exempelvis vilka samhälls-

grupper som ställer krav och vilka dessa krav är. Dock kan legitimiteten brytas ned i olika nivåer 

(se figur 6). Dessa är härledda utifrån intervjupersonernas uppfattningar om vilka krav som ställs 

på företag. Ifall ett företag lever upp till samhällets förväntningar anses de legitima. Företag kan 

dock ligga på en högre nivå än vad som förväntas utan att för den skull vara mer legitima då denna 

modell utgår ifrån Deephouse och Carters (2005) synsätt där ett företag antingen är legitimt eller 

inte.  

 

”Men legitimitet är en viktig förutsättning för långsiktig lönsamhet och tillväxt såklart 

och visst kan man påverka den genom att möta eller överträffa förväntningar.” (Inter-

vjuperson 3) 

 

Således kvarstår problemet med att gradera legitimitet i de fall då den inte har operationaliserats 

till något annat begrepp eller koncept. Pyramiden (se figur 6) symboliserar de olika nivåerna av 

legitimitet, från den minsta grunden längst ner till hållbarhet högst upp. Beroende på hur företag 

presterar och vilka förväntningar samhället har kan företag antingen klättra upp eller falla ner olika 

antal steg. Det går också att se det som att kraven på ett företag ökar ju högre upp de kommer i 

denna. Dock kan kraven skilja sig beroende på kontext då exempelvis vissa branscher och företag 

granskas hårdare av samhället, ibland med all rätt då en del företag antas ha en negativ miljöpå-

verkan.  
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Figur 6 Egen figur över olika nivåer av legitimitet (legitimitetspyramiden) 

 

4.2 Legitimitetsstadier 

Det faktum att personer med varierande befattning utpekades, när vi frågade oss fram till den per-

son som är bäst insatt i legitimitetsskapandet, kan sägas ge en indikation på hur pass diffust be-

greppet legitimitet är. Detta visar även att legitimitet är något som många personer i varje företag 

arbetar med, möjligtvis alla beroende på hur det betraktas. Det går att diskutera kring hur pass 

medvetna intervjupersonerna är om deras legitimitetsskapande. Förmodligen är det något alla ar-

betar med omedvetet då de operationaliserar det utifrån sin egen kontext. Möjligtvis används inte 

legitimitet i vardagligt språkbruk men andra ord som förtroende, trovärdighet etcetera kan kopplas 

till legitimiteten på ett eller annat sätt. Utifrån resultaten går det att antyda tendenser på att legiti-

mitet är något företag dessutom använder strategiskt. I flertalet fall kunde detta kopplas till teorin 

(Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995; O’Donovan, 1999; Deegan, 2002; O’Donovan, 2002; 

Tilling & Tilt, 2010) om de olika stadierna inom vilka det strategiska arbetet med legitimitet sker. 

Etablera, bibehålla och reparera. Därtill växte det fram ytterligare ett stadie, Social License to 

Operate (SLO), utifrån det empiriska materialet i form av intervjupersonernas uppfattningar. Nå-

got som också kunde urskiljas var olika strategier för att påverka samtliga typer av legitimitet 

(pragmatisk, moralisk och kognitiv).  

 

4.2.1 Etablera legitimitet 

Etablera legitimitet är ett stadie där teorin, i jämförelse med bibehålla och reparera, kan anses 

bristfällig. Stadiet myntades av Tilling och Tilt (2010) vilka menar att företag i detta skede måste 

övertyga omgivningen om att de är rätt företag för uppgiften. Hur detta uppnås mer konkret besk-

rivs dock inte. Denna studies resultat tyder dock på att företag dels försöker att identifiera ett behov 

hos allmänheten som de strävar efter att uppfylla på ett etiskt sätt, vilket kan relateras till Suchmans 

(1995) moraliska legitimitet. Dessutom tycks det enligt intervjupersonerna vara nödvändigt att nå 

ut till allmänheten på olika sätt för att bygga upp ett förtroendekapital. Stadiet etablera legitimitet 

resulterade således i subkategorierna identifiering av behov och bygga upp förtroendekapital. Iden-

tifiering av behov visade sig enligt följande.   

 

“Hur legitimitet uppstår… jag tror att det behöver finnas ett behov någonstans, att det 

är någon som har behov av verksamhetens tjänster. Sedan behöver det finnas ett sätt 

att infria de behoven som känns relevant och rätt. Som inte är smutsigt eller fel. Då 
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har man fått kvittens på att man faktiskt behövs, att det är någonting som har ett 

värde.” (Intervjuperson 4)  

 

Den andra subkategorin som identifierades var att företag behöver bygga upp ett förtroendekapital 

i början. Det är enligt flera intervjupersoner viktigt att företaget profilerar sig och blir känd för rätt 

saker i början. För de undersökta företagen användes marknadsföring i form av exempelvis tv-

reklam med en känd person, men även annan extern kommunikation. Därutöver kan företag ta 

hjälp av tillmötesgående samarbetspartners samt försöka övertyga omgivningen om företagets 

nytta. Det kan således betraktas som nödvändigt att nå ut till allmänheten genom marknadsföring 

för att bygga upp ett förtroendekapital. Denna tendens tydliggörs ytterligare i och med att varu-

märkeschefer och PR-ansvariga i vissa fall pekats ut som de med bäst koll på legitimitetsskapande 

inom några av de undersökta företagen. Dessa personer betonade vikten av exempelvis reklam och 

marknadsföring för att etablera legitimitet, vilket i sådana fall genererar en pragmatisk legitimitet 

enligt Suchman (1995) samt Scherer och Palazzo (2011). Samtidigt kan marknadsföring enligt 

Suchman (1995) även användas i syfte att erhålla en kognitiv legitimitet, i form av begriplighet, 

genom att vara inbjudande och meningsfulla. Detta går att relatera till teorin av Scherer och Pa-

lazzo (2011) som hävdar att imagefrämjande aktiviteter kan användas för att arbeta med legitimi-

teten strategiskt. Ett intressant faktum är också att en PR-ansvarig blev utpekad som den med bäst 

insikt i legitimitetsskapandet för ett av de undersökta företagen vilka dessutom var relativt nyeta-

blerade på marknaden. Det ger en indikation på att marknadsföring och imagefrämjande aktiviteter 

är något som är viktigt vid etableringsfasen. 

 

“Det är en känslig tid i början, det finns ju exempel på bolag som är små och som 

direkt har fått förtroendekris och inte överlevt… Blir du känd för fel sak är du väldigt 

sårbar i början, för du har inte byggt upp något förtroendekapital.” (Intervjuperson 

13)  

 

“Lasse Åberg som gjorde vår logga och skänkte den pro bono. Det var många som 

gick in pro bono eller till förmånliga priser och hjälpte oss att bygga upp stiftelsen och 

då gick vi mer ut och pratade om vår affärsmodell för det var något nytt… nu är vi 

hyfsat etablerade ändå… Nu kanske man får hitta nya sätt att prata, för man kan ju 

inte prata samma sak om och om igen.” (Intervjuperson 12) 

 

“Det var väl mycket tv då för att nå ut till alla. Att tala om att verksamheten är lika 

bra som tidigare fast med andra ord. Alla aktörer på den här marknaden försökte ju 

på olika sätt aktivt arbeta med att prata om att det var precis lika bra som det var förut 

innan omregleringen.” (Intervjuperson 3) 

 

Ett ytterligare sätt för att bygga upp förtroendekapital är att i ett tidigt stadie formulera mål och 

vision samt kommunicera detta. Detta går att relatera till strategin att övertyga, vilket hänger ihop 
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med den moraliska legitimiteten som enligt Suchman (1995) handlar om huruvida företagets akti-

viteter anses rätt och riktiga. På så vis positionerar sig företaget på marknaden.  

 

“Sedan bildades vi, då formulerade vi fyra mål. Det är det som är hållbarhetsmålen. 

80, 80, 9, 0. Vi ska ha 80 % nöjda medarbetare, 80 % nöjda kunder, 9 % avkastning 

på eget kapital och 0 % utsläpp från egen verksamhet.” (Intervjuperson 5) 

 

Förtroendekapital kan även byggas upp genom standardisering. Mer konkret skulle en standardi-

sering kunna främja en kognitiv legitimitet i form av en legitimitet som tas för givet (Suchman, 

1995). Detta var något som vissa av intervjupersonerna också reflekterade kring.  

 

“Det handlar ju om en solid grund, ett starkt fundament av etiska affärsprinciper och 

en ordentlig bolagsstyrning. Att ha alla riktlinjer på plats och dokumentera de riktlin-

jerna, framförallt när det gäller etik och riskhantering.” (Intervjuperson 10)  

 

“Man kan ju se det som att vi har två stycken grundvärden som vi aldrig ändrar på. 

Det ena är vår multibrandingstrategi, det vill säga att vi just tillhandahåller det enkla 

varumärket mot marknaden. Det andra är vårt hållbarhetsarbete.” (Intervjuperson 9)  

 

4.2.2 Social License to Operate (SLO) 

Flera intervjupersoner nämner också begreppet “Social License to Operate” (SLO) i samband med 

legitimitet. Fenomenet kan betraktas som en utveckling av legitimitetsteorin eftersom den tidigare 

inte har nämnts inom detta forskningsfält. Utifrån intervjupersonerna tycks SLO handla om en 

sorts allmän acceptans i samhället, som mer specifikt innebär att ett företag har alla licenser och 

således får finnas till. SLO kan i sin tur bestå av olika nivåer av acceptans enligt intervjuperson 7. 

Förtroende, respekt och beundran.  

 

“Jag tror att Social License to Operate är en grundläggande del. Det är en grund och 

sedan kommer kanske förtroende och respekt. Nästa kanske är beundran vilket är väl-

digt svårt att komma upp till i Sverige.” (Intervjuperson 7) 

 

“... om jag ska försöka översätta legitimitet till ett språk som jag pratar och förstår så 

talar man ibland om det här med “Social License to Operate”... att man upplever att 

man har ett stöd i samhället och att man bedriver sin verksamhet på ett sätt som gör 

att man har samhällets stöd.” (Intervjuperson 10)  

 

“Vi förtjänar också legitimitet… vi strävar efter att verksamheten ska skötas på ett sätt 

som innebär att den kan få stöd hos svenska folket.” (Intervjuperson 14)  
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“För oss handlar legitimitet om att vi agerar i enlighet med samhällets värderingar 

och förväntningar” (Intervjuperson 2)  

 

4.2.3 Bibehålla legitimitet 

Bibehålla legitimitet beskrivs av O’Donovan (2002) som något relativt oproblematiskt. Det är dock 

ett stadie där det pågår ett ständigt arbete med att försöka förutse förändringar samt skydda tidigare 

framgångar vilket kan relateras till studien av Suchman (1995). Ur ett strategiskt perspektiv är 

legitimitet något som kontinuerligt behöver underhållas enligt flertal intervjupersoner, även när 

företag kommit över stadiet där legitimitet etablerats och SLO erhållits. Samtliga intervjupersoner 

anser att det är en process som företag aldrig blir helt klara med.   

 

”Legitimitet är något alla jobbar med varje dag, på olika sätt. Beroende på vilken roll 

medarbetarna har jobbar man med det på olika sätt. Oavsett om du sitter på en in-

köpsavdelning och ansvarar för att utvärdera olika leverantörer som kan ha fabriker 

i Kina, det är en sorts legitimitet som de jobbar med där. Eller de som driver miljöar-

betet utifrån en viss anläggning för att se till att vi minskar risken för oljespill, alltså 

det är ju hela tiden.” (Intervjuperson 7) 

 

“Det är ett ständigt pågående arbete, det går aldrig att luta sig tillbaka och tänka att 

nu är vi klara. Det kan man inte göra även om du ligger etta i alla undersökningar. 

Du måste ju hela tiden jobba med det här ändå för att bibehålla det. För det går ju 

fort att tappa det. Det tar tid att bygga ett varumärke men du kan slå sönder det på 

nolltid.” (Intervjuperson 2) 

 

Stadiet bibehålla legitimitet operationaliserades i subkategorierna förutse framtida förväntningar 

samt skydda tidigare framgångar. Detta skedde utifrån teorin av Ashforth och Gibbs (1990), Such-

man (1995) samt Tilling och Tilt (2010). Dessutom tillkom subkategorin proaktiva åtgärder i sam-

band med intervjuerna vilket gjorde att kategorierna bibehålla och öka behövde revideras. Proak-

tiva åtgärder ingick tidigare i stadiet öka enligt Suchman (1995) men ansågs vara mer förenligt 

med stadiet bibehålla baserat på det insamlade materialet i denna studie. Strategin att förutse för-

ändrade förväntningar kan ske på olika sätt. Omvärldsanalys, riskhantering och att konsultera med 

olika intressentgrupper. Exempel på omvärldsanalys och riskhantering illustreras nedan.   

 

“Vi gör ju riskanalyser. Vi har en egen befattning som jobbar med riskhantering, ris-

kanalys och vad som skulle kunna gå snett. Det är alltifrån kvalitetsperspektiv till sä-

kerhetsperspektiv till miljöperspektiv. Man kan inte förutse allting men man ska lära 

sig av sina misstag och det är självklart viktigt”. (Intervjuperson 11) 

 

“Ja det är ju mycket omvärldsanalys då förstås.” (Intervjuperson 3) 
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Att föra en dialog med olika intressentgrupper överensstämmer med det som Suchman (1995) 

anser att företag bör göra för att bibehålla alla tre former av legitimitet. Den pragmatiska legitimi-

teten kan bibehållas genom att konsultera med opinionsbildare vilket intervjuperson 5 också näm-

ner. Genom att konsultera med olika professioner, vilka sitter med expertkunskaper, kan en mora-

lisk legitimitet bibehållas. Ett exempel på det var när intervjuperson 5 nämnde att de ibland tar in 

forskare. Slutligen kan en kognitiv legitimitet bibehållas genom att, likt intervjuperson 7 nämner, 

konsultera med företagets tvivlare vilket i detta fall var Greenpeace. Genom att bygga upp kom-

munikationskanaler kan en kognitiv legitimitet bibehållas. Flera personer, bland annat intervjuper-

son 13, nämnde att de exempelvis kommunicerade i flera olika kanaler för att nå ut till olika in-

tressentgrupper. 

 

“Vi behöver ju vara lyhörda, vad tycker vår intressenter? Vi kan inte sitta här och tro 

en massa. Vi behöver hela tiden hålla örat utåt, vad är den faktiska bilden?” (Inter-

vjuperson 2) 

 

“Det kanske är en journalist, det kanske är någon annan opinionsbildare, de som pra-

tar om branschen och är tonsättande i samhällsdebatten. Det är superviktigt att vi har 

de relationerna att de vänder sig till oss när de har frågor och att vi hela tiden kan 

förse vår omvärld med relevanta fakta. Att när vi säger saker så lyssnar man och tar 

det som sanningar liksom.” (Intervjuperson 5) 

 

“När det gäller Greenpeace tror jag inte att vi skulle vinna så mycket på att skaka 

hand med dem. Men där har vi ju ändå en respektfull dialog på något sätt… exempelvis 

så finns ju Greenpeace med i en av våra jurygrupper för vårt E-Price, det här energi-

effektiviseringspriset. Även på Twitter så har man ju vissa dialoger och sådär.” (In-

tervjuperson 7) 

 

“Då kan vi plocka in någon forskare som visar på att det kommer innebära att såhär 

många jobb försvinner, det kommer innebära det här och det här. Då kan vi ju ändå 

försöka skapa en legitimitet på det sättet.” (Intervjuperson 5) 

 

“För att säkerställa en trovärdighet. Då är det ju en mosaik av kanaler. Egentligen 

samtliga kommunikationskanaler som finns.” (Intervjuperson 13) 

 

Strategin att skydda tidigare framgångar handlar om att fortsätta stärka det förtroendekapital som 

tidigare byggts upp under etableringsfasen, men hos ännu fler aktörer, bland annat genom att kom-

municera ärligt. Detta gynnar enligt Suchman (1995) den pragmatiska legitimiteten vilket också 

nämndes av flera intervjupersoner. 

  

“Stora företag har ett upparbetat förtroendekapital sen lång tid tillbaka hos många 

olika intressenter och det tar tid att ta bort allt det förtroendet.” (Intervjuperson 13) 
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“Det finns ett ganska stort förtroendekapital, för vi som jobbar med kollektivtrafiken 

har ett tydligt samhällsansvar men sedan ska vi leva upp till det här förtroendekapi-

talet vi får av regionen och samhället… ” (Intervjuperson 11) 

 

“Vi skapar trovärdighet genom att vara extremt ärliga i vår kommunikation.” (Inter-

vjuperson 12)  

 

“Vi har väl haft ett förflutet kanske där vi har varit monopolister där vi haft ett språk 

som kanske varit lite mer åt myndighetshållet. Nu går vi åt transparens, öppenhet, 

ärlighet. Genom att förklara hur det är hoppas vi kunna vinna förtroende och det tror 

jag funkar.” (Intervjuperson 4) 

 

För att ytterligare skydda tidigare framgångar är det enligt Suchman (1995) dessutom viktigt, oav-

sett vilken legitimitet som vill uppnås, med interna kontroller vilket flertalet företag också gjorde. 

Detta är också ett arbete som sker jämt och ständigt.   

 

“Och det tror jag också är en viktig del i det här med att känna sig legitim. Att man 

kan visa på att det finns kopplingar till det vi gör hela tiden. Det här är inte bara något 

som vi gör en gång om året utan det är något vi gör konstant… beroende på vilken roll 

medarbetarna har, jobbar man med det på olika sätt. Oavsett om du sitter på en in-

köpsavdelning och ansvarar för att utvärdera olika leverantörer som kan ha fabriker 

i Kina. Det är en sorts legitimitet som de jobbar med där. Eller de som driver miljöar-

betet utifrån en viss anläggning för att se till att vi minskar risken för oljespill. Alltså 

det är ju hela tiden.” (Intervjuperson 7)  

 

“Ha alla riktlinjer på plats och dokumentera de riktlinjerna framförallt när det gäller 

etik och riskhantering. T.ex. antikorruption eller leverantörsgranskningar, kundin-

tegritet och så vidare.” (Intervjuperson 10) 

 

Det går även att relatera det som O’Donovan (2002) tar upp till de undersökta företagen, nämligen 

att ju bättre legitimitet ett företag har desto hårdare måste de arbeta för att bibehålla den. Intervju-

personerna förklarar att större företag blir utsatta för ett hårdare tryck från media och att förvänt-

ningar ifrån allmänheten oftast är högre i dessa fall, ibland orättvist höga. 

 

“Därför att stora företag är exponerade i media på ett helt annat sätt. Är du ett stort 

bolag så sätts ju mycket av anseendet och legitimiteten i företag i den allmänna debat-

ten.” (Intervjuperson 13) 
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Proaktiva åtgärder innebär att företagen genom sitt handlande avvärjer eller försöker minska hot 

som de är medvetna om. Detta kan relateras till Suchmans (1995) studie och sker utifrån intervju-

personerna genom att bland annat kommunicera ut en handlingsplan för eventuella hot samt prak-

tiskt arbete i form av underhåll.     

 

“Inför varje vinter så brukar vi proaktivt föregå media, åtminstone kunder och säga 

att det här har vi gjort sedan förra vintern. Här är 100 åtgärdspunkter och nu har vi 

genomfört 100 av 100.” (Intervjuperson 4)   

 

“Den mest effektiva krishanteringskommunikationen är ju liksom att vara proaktiv, att 

föregå snarare än att föregås. Att en vecka innan uppdrag granskning ska köra något 

program går vi ut och säger själva att vi vet att vi har ett problem.” (Intervjuperson 

10) 

 

4.2.4 Reparera legitimitet 

När legitimiteten har behövts repareras så har den reaktiva responsen varit att dels kommunicera, 

ofta benämnt som kriskommunikation, samt att handla genom att exempelvis avsätta styrelse och 

Vd. För stadiet reparera legitimitet blev således subkategorierna handling och kommunikation. 

Dessa är baserade på intervjupersonernas uppfattningar men går att relatera till de två dimension-

erna som Buhr (1998) menar är viktiga för legitimiteten generellt sett. Handlingen att utse en syn-

dabock kan kopplas till Suchmans (1995) personliga legitimitet inom den moraliska legitimiteten. 

 

“Det finns ju nästan ingen annan fråga när det gäller etik och CSR-kris som kan få 

koncernchefen och ordföranden utbytt på kort tid… det är mindre konsekvenser vid 

minskad försäljning, exempelvis stigande kostnader. Men det är när de här etikfrå-

gorna kommer in som du har den farliga sprängkraften.” (Intervjuperson 13) 

 

“Styrelsen och Vd:n fick ju avgå i samband med det här hände. Så det var ju väldigt 

konkreta saker som hände.” (Intervjuperson 2) 

 

De personerna är inte kvar, större delen av styrelsen har avgått, nästan alla har av-

gått, den tidigare ledningen är mer eller mindre helt försvunnen. Vd:n han påstår att 

han avgick själv men i praktiken så hade han inte styrelsens förtroende.” (Intervjuper-

son 10) 

 

Utöver att avsätta personer på viktiga positioner så genomförs även andra handlingar i syfte att 

förbättra eller komma tillrätta med de problem som uppdagats. Detta kan ske genom omstrukture-

ringar exempelvis, vilket kan relateras till Suchmans (1995) teori om hur en generell legitimitet 

kan återfås.   
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“I grund och botten handlar det om att vi har gått igenom avtal, vi har haft externa 

granskare… en tredje part som har gått igenom våra olika affärsavtal och de trans-

aktioner som har gjorts. Vi har börjat göra leverantörsgranskningar, inrättat policys 

på plats där det tidigare inte funnits policys, vi har gjort ett hästjobb med att imple-

mentera dessa policys vilket är det svåra. Det är svåra är såklart inte att skriva en 

policy utan det svåra är att implementera en policy. Vi har utbildat anställda face to 

face som tar extremt mycket tid och ork från organisationen. Sakta men säkert skulle 

börjar vi befinna oss där vi vill vara. Men det är fortfarande en väldigt lång resa kvar 

om man säger så.” (Intervjuperson 10) 

 

Det gick att urskilja exempel på förnekelse, vilket enligt Suchman (1995) är en strategi som kan 

hänföras till pragmatisk legitimitet. Detta sätt att kommunicera bidrog enbart till att försämra le-

gitimiteten ytterligare. Det går således att ifrågasätta om denna strategi är lämplig i detta samman-

hang. Något som istället gick att se var att företagen lägger stor vikt vid empati och öppenhet i 

kommunikationen.  

 

“Jag skulle säga att kommunikationen är som natt och dag, jag tror att vi framhålls 

som det riktiga mardrömsexemplet på hur man inte ska göra kriskommunikation. Om 

man tittar på hur vi hanterade det här för 2,5 till 3 år sedan när uppdrag gransknings 

program kom och bomben small, då var det mycket att förneka och säga att det inte är 

några problem. Nu har vi dock en ledning och en styrelse som är otroligt mycket mer 

ödmjuka och visar att vi har problem.” (Intervjuperson 10) 

 

“Vid krissituationer är nummer ett att visa empati. Usch vad jobbigt, oj oj oj, ja det är 

bedrövligt, så ska det inte vara, fy vad jobbigt, du är sen och du missar mötet, det är 

hemskt... tills det tar slut, när det inte finns mer att tömma, för det är jobbigt. Då är 

det bara okej, men vi tar ansvar för det här.” (Intervjuperson 4) 

 

Andra sätt att kommunicera på, för att reparera legitimiteten, var genom att förklara samt slå ifrån 

sig. Att förklara är synonymt med den kognitiva legitimiteten och begriplighet (Suchman, 1995).  

 

“Sen har vi en jourhavande kommunikationschef som är en direktlinje till hela interna 

organisationen. Men också som en länk mellan de som är ansvariga för flygplatsen 

och flygbolag. Så det gör ju att, om det händer minsta lilla grej så har vi liksom en 

person som bara försöker ta reda på vad det är som har hänt, som sätter budskapet vi 

ska säga. Och den som håller pressjour kan bara leverera, det är bara att hålla kontakt 

med journalister leverera.” (Intervjuperson 5) 

 

Slå ifrån sig handlar om att lägga över en del av ansvaret på andra vilket enligt Suchman (1995) 

genomförs med syfte att återfå en moralisk legitimitet. 
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”På vissa områden handlar det just om det här med ansvar och det folk stör sig på 

säkert det här med att det är en verksamhet där det är så många olika aktörer inblan-

dade. Det blir lätt hänt att kunderna tycker att man skyller på varandra, det är ungefär 

som i tågtrafiken ni vet där det blir problem. Det är så många aktörer. Och folk trött-

nar, de vill ju bara att någon ska ta ansvar för det.” (Intervjuperson 6) 

 

Något som framgått och stöds av Suchman (1995) är att processen att reparera kan ta lång tid. 

Handlingarna och kommunikationen skulle möjligtvis kunna riktas mot en viss form av legitimitet 

om företag är medvetna om var det brister. Det vill säga om det är den pragmatiska, kognitiva eller 

moraliska legitimiteten. Reparera legitimitet kan även kopplas till vad Pfeffer och Salancik (1978) 

kallar för negativ legitimitet då denna blir mer påtaglig när den saknas än när den finns.  

 

Det strategiska arbetet skiljer sig som sagt beroende på vilket stadie ett företag befinner sig i. Figur 

7 beskriver hur tillstånden är relaterade till varandra. Efter att legitimiteten är etablerad gäller det 

att försöka uppnå en allmän acceptans i samhället. Ifall företaget lyckas med detta handlar det 

därefter om att bibehålla denna, ända fram tills när eller om legitimiteten utsätts för hot och på så 

vis skadas. Då handlar det istället om att reparera denna, dels genom reaktiva handlingar och kom-

munikation för att sedan långsamt bygga upp legitimiteten ända tills den tidpunkt när företaget 

anses ha återhämtat sig. Då kan de återigen börja arbeta med bibehållandet och exempelvis de 

proaktiva åtgärderna, tills det händer något igen. På så sätt sker det kontinuerliga och oändliga 

arbetet med legitimiteten.    

 

 
Figur 7 Egen figur över de fyra stadierna av den strategiska legitimiteten 

 

Legitimitetspyramiden (se figur 6) och de olika nivåerna baseras på vad intervjupersonerna upp-

lever att samhällets förväntningar sig av deras respektive företag, de benämns dessutom vara för-

änderliga. I ett etableringsstadie gäller det för företag att identifiera och fylla ett behov vilket kan 

betraktas som minsta grunden för legitimitet tillsammans med Social License to Operate (SLO). 
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SLO innebär som tidigare nämnt att företag bör sträva efter ett allmänt stöd i samhället, likt ett 

kontrakt som ger ett existensberättigande. Om företaget lyckas erhålla denna acceptans, samtidigt 

som samhällets förväntningar överensstämmer med nivån som företaget anser befinna sig på, kan 

företaget betraktas som legitimt och behöver då arbeta för att bibehålla legitimiteten. Med andra 

ord anses ett företag vara legitimt om det ligger på minst samma nivå som samhället faktiska för-

väntningar. Huruvida det går att ta reda på de faktiska förväntningarna kan dock vara problematisk 

enligt de flesta intervjupersonerna. Alla företag förväntas inte heller nå upp till alla nivåer. Däre-

mot kan samhället antas ha högre förväntningar på företaget än vad de faktiskt lever upp till. Ett 

exempel kan vara om företaget förväntas ge tillbaka till samhället men i själva verket ligger på 

nivån minsta grunden för legitimitet. I detta fall föreligger ett legitimitetsgap, enligt Deegan 

(2002), som behöver repareras. Intervjuperson 7 påpekade att SLO skulle kunna betraktas som en 

grund och att högre nivåer av denna i sin tur bestod av respekt, förtroende och beundran. Även 

detta resonemang skulle kunna hänföras till legitimitetspyramiden där kraven anses öka ju högre 

upp ett företag kommer. Möjligtvis innebär de ökade kraven också en ökad grad av respekt, större 

förtroende och förhoppningsvis en beundran om företag klarar av att leva upp till dessa ökade krav. 

 

Utifrån Deephouse och Carters (2005) synsätt att legitimitet är något som företag har eller inte går 

det att ifrågasätta huruvida det är möjligt att öka legitimiteten om ett företag redan är legitimt. Om 

ett företag lyckats etablera legitimitet bör det endast vara möjligt att bibehålla eller tappa den. 

Aktiviteterna som är synonyma med att öka legitimiteten, enligt Ashforth och Gibbs (1990), Such-

man (1995) och Tilling och Tilt (2010), gick endast att urskilja för företag i faserna bibehålla- och 

etablera legitimitet. De beskrivs enligt teorin som proaktiva vilket mer ryms inom stadiet bibehålla 

legitimitet. Den generella strategin att försöka anpassa sig till en redan befintlig kontext är mer 

förenlig med stadiet etablera legitimitet, där strategierna är att identifiera ett behov samt bygga 

upp ett förtroendekapital. Strategin för att öka legitimitet genom att välja kontext var inget som 

kunde urskiljas, den kan dock ifrågasättas eftersom det idag bör vara svårt att undgå medial upp-

märksamhet oavsett kontext. Slutligen kan strategin att manipulera kontexten mer hänföras till när 

legitimitet ska etableras. Detta eftersom intervjupersonerna poängterar att det är viktigt med mark-

nadsföring, att övertyga omgivningen samt att bli känd för rätt saker i början. Enligt Tilling och 

Tilt (2010) är det i etableringsfasen av vikt att just övertyga omgivningen om att de har den kom-

petens som krävs. Utifrån resultatet gick det att urskilja att företag i detta stadie använt både tv-

reklam och en känd person. Det var desto svårare att identifiera Tilling och Tilts (2010) stadier 

förlust av legitimitet och avveckling hos de undersökta företagen. Förmodligen för att inget av 

dem befann sig i dessa stadier för tillfället. Företagen hade endast haft tillfälliga och mindre kriser 

vilket är mer synonymt med stadiet reparera. 

 

Baserat på intervjupersonernas beskrivningar antas personer jobba med legitimitet på olika sätt i 

olika nivåer. Därtill kan företags strategiska legitimitetsarbete skilja sig beroende på var de anses 

befinna sig i legitimitetspyramiden (se figur 6) och således vilket stadie de är i (se figur 7).     

 



 
 

43 
 

4.3 Hållbarhetsredovisningens betydelse 

Betydelsen av hållbarhetsredovisningen skiljer sig åt mellan de undersökta företagen. Oftast är det 

större företag som hållbarhetsredovisar enligt intervjuperson 13. Vissa av intervjupersonerna 

tyckte att denna rapport var viktig för legitimitetsskapandet medan andra tyckte att den var mindre 

viktig. Några av de som ansåg den viktig menade att den hade en betydande roll som ett grunddo-

kument i legitimitetsprocessen men att nyttan i stort sett var obefintlig när det handlade om reaktiva 

åtgärder för legitimiteten. Vissa nämnde också hållbarhet och hållbarhetsredovisning direkt när 

legitimitet kom på tals. När det sedan diskuterades kring olika kanaler för att kommunicera ut 

legitimitet, eller operationaliserade begrepp som förtroende och anseende etcetera, började några 

av de intervjuade genast att prata om hållbarhetsredovisning.    

 

“Den har en betydande roll för i den så redovisar vi vilka våra intressenter är och hur 

ser vår dialog med dem ut. Vi gör massa undersökningar också, vi ställer frågor till 

resenärer.” (Intervjuperson 5) 

 

“Hållbarhetsredovisningen är ett exempel på hur vi kommunicerar bilden av oss. Den 

grundar sig på standarden GRI, där lyfter vi saker som vi behöver förbättra och som 

vi jobbar med. Så det är ju inte enbart en redovisning om vad vi gör utan även de 

andra delarna som jag sa, språk och tillgänglighet.” (Intervjuperson 2) 

 

“Men det hållbarhetsredovisningen också driver är ju en utveckling på de områden 

som är viktigt för en långsiktig hållbarhet… och det är ju något som påverkar legiti-

miteten i positiv riktning.” (Intervjuperson 3) 

 

Det fanns vissa som ifrågasatte i vilken utsträckning intressenterna läser den. Andra frågade sig 

om det inte vore bättre att fokusera på kommunikation i kanaler som används mer frekvent än en 

separat hållbarhetsredovisning. Detta är även något som Dumay et al. (2015) kom fram till i sin 

studie. Intervjupersonerna ansåg att hållbarhetsredovisningen, som endast ges ut en gång om året, 

fort blev inaktuell samt saknade betydelse vid krissituationer. 

 

“Hållbarhetsredovisningen blir fort inaktuell och gammal. Om man släpper den i maj 

och sedan redan i augusti känner man att hållbarhetsredovisningen är tre månader 

gammal. Så vi måste hitta ett sätt att gå från hållbarhetsrapport till hållbarhetskom-

munikation, där kommunikation är något som sker löpande så att man känner att det 

händer något nytt, så att det känns aktuellt och relevant så att man kan koppla det 

tydligare till den dagliga verksamheten.” (Intervjuperson 7) 

 

“Den har ju ingen speciell roll i krissituation eller vid en allmän debatt, det är en 

annan typ av dokument. Då är det kommunikation via media och på webben som gäl-

ler.” (Intervjuperson 13) 
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“Vi gör ju en hållbarhetsredovisning och vi har märkt att det inte är sådär jättemånga 

som egentligen läser den. Och då har vi tänkt, eller jag har tänkt, att vi ska komplettera 

vår hållbarhetsredovisning genom att ha mer information om hållbarhet på vår hem-

sida. Där vi ska bli bättre på att berätta om hur vi jobbar med hållbarhet i kollektiv-

trafiken.” (Intervjuperson 6) 

 

“Vi lägger stora resurser på att hållbarhetsredovisningen ska bli bra och heltäckande 

och korrekt. Men jag tror att en enskild produkt, katalog, redovisning, pamflett, flyg-

blad eller liknande gör väldigt liten påverkan… Men om man ska skapa legitimitet i 

en vidare bemärkelse gentemot en större målgrupp då kanske det i första hand inte är 

hållbarhetsredovisningen som de tar till sig utan mer massmediala uppgifter och vad 

man har i tidningen.” (Intervjuperson 14) 

 

4.3.1 Informera 

Trots meningsskiljaktigheter kring hållbarhetsredovisningens roll så gick det att urskilja att den 

används för att informera enligt flera intervjupersoner. Detta går att relatera till Deegans (2002) 

teorier om årsredovisningens användbarhet där informera är en av fyra legitimitetsstrategier som 

tas upp. Som en del i att informera, såväl internt som externt, används den för att utvärdera verk-

samheten. Exempelvis för att stämma av hur pass väl företaget levt upp till hållbarhetsmålen. Den 

tycks således ha en nytta som en kontrollerande funktion internt. 

 

“Ja men den har ju legitimitet för att den informerar de här intressenterna över tid 

var bolaget befinner sig, vilken position man har och vad man gör. Så den är ju ett 

grunddokument när det gäller att sprida kunskap. Den har ju en väldigt proaktiv roll.” 

(Intervjuperson 13) 

 

“Framförallt är det viktigt att vi kommunicerar våra siffror så att någon kan granska 

oss. Att vi är så transparanta som möjligt. Det är redovisningen, våra verksamhets-

planer, vår redovisning om hållbarhet och miljönyckeltal och vår kvalitetsredovisning 

som är de viktiga delarna i det här. Man måste kunna granska oss. Vi ska vara så 

transparanta som det bara går.” (Intervjuperson 11) 

 

“Den har en granskande funktion eller på något sätt en övervakningsfunktion för oss 

själva. Det är en viktig kontrollerande funktion.” (Intervjuperson 11) 

 

4.3.2 Manipulera 

Förutom att informera så finns det tendenser på att hållbarhetsredovisningen används i syfte att 

manipulera. Detta kan relateras till ytterligare ett av sätten att använda årsredovisningen strategiskt 

enligt Deegan (2002). Det tycks ske genom att antingen vända sig direkt till en viss intressentgrupp 
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eller indirekt genom att exempelvis rikta sig till media och opinionsbildare. Att kommunicera håll-

barhetsarbete för syns skull, som en form av window-dressing enligt Kolk (2003) samt Moneva et 

al. (2006) med flera, eller att skönmåla verksamheten är något som är möjligt enligt flera intervju-

personer. Detta kan hänföras till det Buhr (1998) menar på är vanligt förekommande, att handling 

och kommunikation inte stämmer överens. Det kan dessutom betraktas som hyckleri enligt Cho et 

al. (2015). I vilken utsträckning det utnyttjas är dock mer oklart då bland annat intervjuperson 10 

påpekar att det i sådana fall skulle bli ödesdigert för företag om detta uppdagades. Däremot före-

kommer det förmodligen mildare former av manipulation hos de flesta företag. Utifrån intervju-

personerna kan hållbarhetsredovisningen användas för att påverka intressenternas uppfattningar 

och värderingar. Enligt intervjuperson 10 händer det att företag tonar ner en negativ miljöpåverkan 

för att på så vis rättfärdiga sin verksamhet vilket enligt Deegan (2002) är en form av manipulation. 

Dessutom kan företag utifrån Deegans (2002) studie förändra omvärldens förväntningar på före-

taget vilket intervjuperson 5 nämner att de försöker göra genom exempelvis opinionsbildare.  

 

“Det är också ett problem mot kunder exempelvis, när man liksom säger att nu är vi 

gröna därför att nu släpper våra bensinmotorer ut 90 gram koldioxid istället för 110. 

Alltså då tänker jag såhär, men vadå hållbarhet? Ni är liksom inte hållbara på riktigt. 

Det är fortfarande en bensinmotor.” (Intervjuperson 10) 

 

“För det är ju klart, det är jättelätt att säga att vi ska ha noll utsläpp från allt. Ja men 

då kan vi lägga ner allt vi håller på med också, allting handlar om att vi måste väga 

saker mot varandra, minimera de negativa konsekvenserna så mycket som möjligt och 

öka nyttan så mycket som man bara kan. Så mycket nytta som möjligt till en sådan liten 

kostnad som möjligt. Men att vi inte skulle ha någon påverkan alls, ja men då kan vi 

ju börja beta.” (Intervjuperson 5)  

 

“Det ska man komma ihåg, det finns liksom ingen domare eller domstol som avgör om 

en redovisning är en GRI-redovisning med alla principer och allt. Det är viktigt att 

komma ihåg att det inte finns någon som prövar att principerna har applicerats fullt 

ut liksom. Utan någonstans så gör man ju en redovisning för att den ska tjäna företa-

gets syften också.” (Intervjuperson 10) 

 

“Vem är den trovärdige och den mest legitima avsändaren, ibland är det inte vi själva. 

Ibland kanske det är bättre att det är andra som är avsändare… som kanske inte direkt 

är beslutande över våra förutsättningar men det kanske är en journalist, det kanske är 

någon annan opinionsbildare.” (Intervjuperson 5) 
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Ett ytterligare exempel på manipulation, i form av window-dressing enligt Kolk (2003) och Mo-

neva et al. (2006), var när en av intervjupersonerna lyfte fram hållbarhetsmålen i deras hållbar-

hetsredovisning. Dessa handlade om att den egna verksamheten inte skulle ha några utsläpp, trots 

att deras verksamhet ändå gör det möjligt för andra aktörer att släppa ut föroreningar.   

 

“Det är det som är hållbarhetsmålen. 80, 80, 9, 0. Vi ska ha 80 % nöjda medarbetare, 

80 % nöjda kunder, 9 % avkastning på eget kapital och 0 % utsläpp från egen verk-

samhet. 0 % utsläpp är till 2020 och där är vi på väg ner, det målet är det enda vi har 

kvar.” (Intervjuperson 5) 

 

I figur 8 sammanställs hållbarhetsredovisningens betydelse utifrån dess två huvudfunktioner, in-

formera och manipulera vilka också utgör kategorierna. Dessa är härledda utifrån Deegans (2002) 

teorier kring årsredovisningens funktion. Betydelsen för ett företags legitimitet kan som tidigare 

nämnts skilja sig men det råder ingen tvekan om att den utgör ett grunddokument och således har 

en viss roll för legitimiteten.       

 

 
Figur 8 Egen figur över hållbarhetsredovisningens betydelse 

 

Hållbarhetsredovisningen är främst relevant i det strategiska arbetet med legitimitet när företaget 

befinner sig i stadiet bibehålla, bland annat eftersom den utgör ett bra grunddokument för att 

skydda tidigare framgångar samt som ett proaktivt instrument. Hållbarhetsredovisningen skulle 

kunna bidra till att ytterligare stärka det redan etablerade förtroendekapitalet vilket gör att en prag-

matisk legitimitet kan bibehållas. Den skulle kunna vara ett instrument för att förutse förändringar 

eftersom resultaten visar att den kan användas för att föra en dialog med intressenter, vilket enligt 

Suchman (1995) är något företag bör göra för att bibehålla legitimiteten. Eftersom de som läser 

hållbarhetsredovisningen främst utgörs av media, experter och tvivlare skulle samtliga typer av 

legitimitet kunna påverkas beroende på vilka den riktar sig till.   

 

I stadiet reparera legitimitet har den inte en lika viktig roll för de undersökta företagen vilket kan 

förklaras av att det i ett första skede oftast krävs en snabb och reaktiv respons enligt Ashforth och 

Gibbs (1990). Detta kan även relateras till Aerts och Cormiers (2009) teori om att hållbarhetsre-

dovisningen används mer långsiktigt. Däremot kan den antas ha en informerande roll om hur ex-

empelvis olika kriser hanterats och hur de arbetar med att förebygga att det inte händer igen. Pro-

cessen att reparera legitimitet är något som sker över en lång tid enligt intervjupersonerna. Utifrån 



 
 

47 
 

detta resonemang bör hållbarhetsredovisningen också kunna användas för att påverka den prag-

matiska, moraliska samt kognitiva legitimiteten genom att förneka, förklara eller slå ifrån sig i 

samband med en längre kris.  

 

Hållbarhetsredovisningen skulle också kunna ha en roll i stadiet etablera då den kan antas ha en 

påverkan på förtroendebyggandet i och med att ett företags mål och vision kan spridas genom 

denna, vilket enligt Suchman (1995) bidrar till en moralisk legitimitet. Det ska dock tilläggas att 

nystartade företag tenderar att inte använda hållbarhetsredovisning i någon större utsträckning vil-

ket förmodligen innebär att den inte har så stor betydelse i etableringsfasen. Hållbarhetsredovis-

ningens betydelse i stadiet SLO har dock inte undersökts närmare eftersom detta stadie växte fram 

först i samband med analysen.   

 

Trots ökade krav på hållbart företagande samt ett ökat antal företag som hållbarhetsredovisar ten-

derar de fysiska och årliga rapporternas betydelse på legitimitetsskapandet att minska. Åtminstone 

vad det gäller strategisk relevans på daglig basis. De undersökta företagen verkar gå mot en an-

vändning av pressreleaser, sociala medier och andra kanaler där information kan nå ut till en större 

mängd människor på ett betydligt snabbare sätt. Detta kom även Dumay et al. (2015) fram till i sin 

studie. Det ska också tilläggas att de flesta företagen inte trodde att hållbarhetsredovisningen lästes 

av så många intressenter i övrigt. Det går således att ifrågasätta om de årliga rapporterna är den 

främsta kommunikationskanalen för att nå ut till sin relevanta publik som Neu et al. (1998) och 

Deegan (2002) menar.  
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5 SLUTSATS 

 

Ur ett företagsperspektiv innebär legitimitet en slags överensstämmelse mellan hur samhället för-

väntar sig att företag ska agera och hur företag faktiskt agerar. Det kan självklart vara svårt att 

avgöra hur väl det stämmer överens. Däremot kan företag som ett första steg försöka reda ut hur 

det sociala kontraktet ser ut. Det vill säga vilka som är ens intressenter, vilka av dessa är viktigast, 

vilka förväntningar har de och vilka resurser anses de kontrollera. Det bör också tilläggas att för-

väntningarna kan delas in i olika nivåer och i det fall där företaget når upp till den förväntade nivån 

anses de legitima (se figur 6). Därutöver bör hänsyn även tas till vad som kan hända om kontraktet 

bryts. Förutom förväntningar kan legitimitet operationaliseras till att handla om respekt, förtro-

ende, anseende, rykte, transparens, ärlighet etcetera. Om legitimitet kan graderas eller inte beror 

således på hur den betraktas. Utifrån teorierna av Suchman (1995), Thomas (2005) samt Scherer 

och Palazzo (2011) kan legitimitet som tidigare nämnts delas in i tre olika typer: pragmatisk, mo-

ralisk och kognitiv. Även om varken legitimitet eller dessa tre typer nämns som begrepp i vardag-

ligt sammanhang har ändå vissa exempel på olika former av dessa kunnat påvisas utifrån det in-

samlade datamaterialet.  

 

Beroende på vilket stadie företag befinner sig i finns det olika användbara legitimitetsstrategier. 

Dessa stadier är etablera, Social License to Operate, bibehålla och reparera. Användbarheten tycks 

även vara beroende av vilken legitimitet som vill uppnås då vissa strategier tenderar att vara mer 

effektiva än andra vid olika syften. Det vill säga om det är en pragmatisk, moralisk eller kognitiv 

legitimitet. Genomgående går det att se att företag ständigt arbetar med legitimitet både medvetet 

och omedvetet. Arbetet med legitimiteten är alltså något som sker kontinuerligt i allt företag gör, 

i både handling och kommunikation. På så vis är legitimitet något ett företag egentligen aldrig blir 

klara med. Genom att ha detta i åtanke, att allting företag gör påverkar legitimiteten, kan den också 

användas strategiskt. Att medvetet handla eller kommunicera på ett visst sätt kan således betraktas 

vara ett strategiskt tillvägagångssätt för att påverka legitimiteten. Med hjälp av exempelvis reklam 

eller CSR-kommunikation i en mängd olika kanaler, riktade mot strategiskt utvalda intressentgrup-

per kan dessa personers förväntningar och uppfattningar påverkas.     

 

Hur legitimiteten betraktas och operationaliseras kan också påverka hur företag jobbar med den 

och vad det är de lägger vikt vid. För vissa företag kan det handla om att värna om sitt rykte och 

förtroende där de tar ett större samhällsansvar än vad som förväntas. Medan andra företag möjligt-

vis arbetar mer för att rättfärdiga verksamheten och enbart fokuserar på att göra det som förväntas, 

exempelvis att följa lagar och regler. Beroende på kontexten och vilken verksamhet som bedrivs 

kan företag också tänkas arbeta olika. Vissa företag befinner sig i en bransch där de inte ens behö-

ver sälja in nyttan med sin tjänst medan andra måste arbeta hårt för att rättfärdiga deras negativa 

miljöpåverkan.  
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Hållbarhetsredovisningens roll i legitimitetsprocessen beror till stor del på hur många som läser 

den, vilka som läser den och vad som valts att ta upp i denna. Denna studie visar på att det inte är 

så många som läser den bortsett från media, experter och tvivlare. Möjligtvis har den en betydelse 

för bibehållandet av legitimitet på längre sikt eftersom den används för att föra en dialog samt 

konsultera med intressenterna om viktiga åtaganden. Det underlättar framförallt arbetet med att 

förutse förändringar. Företag tenderar dock att använda andra kommunikationskanaler som är mer 

fördelaktiga när det krävs en reaktiv respons och som dessutom kan tillämpas på en mer daglig 

basis. Eftersom hållbarhetsredovisningen främst upprättas av stora företag bör användbarheten i 

etableringsfasen vara begränsad. Den kan däremot ses som ett sorts grunddokument för att infor-

mera internt och externt. Dessutom finns det indikationer på förekomsten av manipulation vilket 

kan relateras till Deegans (2002) teori kring detta. Enligt intervjupersonerna kan företag manipu-

lera genom att vända sig direkt till intressenterna eller indirekt via media och andra opinionsbil-

dare. 

 

Denna studie har bidragit till en ökad förståelse kring hur företag arbetar med olika typer av legi-

timitet, dess strategiska relevans samt hållbarhetsredovisningens roll i legitimitetsprocessen. På så 

vis har ny teori inom detta område genererats. Legitimitetspyramiden med de olika nivåerna ger 

ett nytt perspektiv på hur det sociala kontraktet ser ut i praktiken. Stadierna av Ashforth och Gibbs 

(1990), Suchman (1995) samt Tilling och Tilt (2010) har reviderats och utvecklats. Således har en 

ny bild av hur stadierna förhåller sig till varandra genererats samtidigt som konkreta strategier 

inom dessa identifierats. Dessutom har ett nytt stadie utvecklats, Social License to Operate. Slut-

ligen har denna studie bidragit till nya insikter kring hållbarhetsredovisningens strategiska bety-

delse i legitimitetsprocessen ur ett svenskt perspektiv. Dessa bidrag kan tänkas vara betydelsefulla 

för företag som har ett behov av att arbeta med legitimitet. Det behövs däremot mer forskning 

kring stadiet Social License to Operate samt hållbarhetsredovisningens roll i detta stadie. Det kan 

dock antas problematiskt att erhålla en allmän acceptans med hjälp av en kommunikationskanal i 

vilken informationen kan manipuleras.   
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 

Lite kort om oss: Vi heter Emil Wik och Erik Martinsson, födda 1990, vi båda läser civilekonompro-

grammet på Örebro universitet och tar examen i juni. Just nu skriver vi D-uppsats, vilket är vårt exa-

mensarbete. Det vi skriver om är alltså det abstrakta begreppet legitimitet och hur man kan arbeta med 

det. Tänkte samtidigt passa på att fråga om det är okej att vi spelar in intervjun?  
 
Känner du sedan att du inte vill svara på en fråga behöver du inte göra det. Vi ställer heller inga krav på 

dina svar utan du har stor frihet att utforma svaren på ditt eget sätt. Denna studie kommer inte att an-

vändas i något kommersiellt syfte, resultaten kommer samtidigt att behandlas i förtroende. Vill du vara 

anonym så får du vara det. Det finns dessutom ingen baktanke med frågorna då vi inte syftar till att 

sätta dit er på något sätt. 
 
Nedan följer en översiktlig guide med de frågor vi är intresserade av att få svar på, vi vill dock ha möj-

lighet att vara flexibla kring dessa frågor. Många av frågorna går säkert in i varandra lite dessutom.   

 
Personliga frågor 

- Namn, position i företaget, arbetsuppgifter, hur länge du jobbat inom företaget 

 
Det sociala kontraktet 

- Vad är syftet med er verksamhet?  

- Hur gör ni för att skapa trovärdighet för er verksamhet? 

- Hur gör ni för att folk ska köpa era varor/använda era tjänster?  

- Vilka förväntningar har ni på er?  

- Hur väl lever ni upp till alla förväntningar? 

- Vad innebär legitimitet för er på ert företag?  

- Varför är legitimitet viktigt för er?  

- Varför anser ni er legitima?  

- Vilka andra anser er legitima?  

- Varför är det bra att vara legitim?  

 
Hur ni arbetar med legitimitet 

- Hur kan man påverka legitimiteten? 

- Hur gör ni praktiskt för att arbeta med legitimiteten?  

- Vilket syfte har ni med detta arbete?  

- Hur hanterar ni hot mot legitimiteten?  

- När behövde ni öka legitimiteten senast? 

- Hur etablerade ni legitimitet?  

- Hur gör ni för att bibehålla legitimiteten? 

 
Hållbarhetsredovisningens betydelse 

- Hur kommunicerar ni ut bilden av er, vilka kanaler använder ni? 

- Vilka riktar ni er till då?  

- Hur använder ni er hållbarhetsredovisning? 

- Vad är er uppfattning om hållbarhetsredovisning i allmänhet?   

 
Då tror jag att vi är nöjda, hur känner du? Är det något mer du vill tillägga? Då tackar vi för oss! Vill 

du ta del av våra resultat sen så kan vi skicka arbetet till dig. Tusen tack för att du tog dig tid. Lycka till 

med er legitimitet i framtiden.  
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BILAGA 2 – DET SOCIALA KONTRAKTET (KODNING) 

 

Meningsenhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori Tema 

“Legitimitet… Att man upplever 

att man har ett stöd i samhället och 

att man bedriver sin verksamhet på 

ett sätt som gör att man har sam-

hällets stöd” 

Legitimiteten baseras 

på stöd från samhället 

och hur man bedriver 

sin verksamhet 

Huruvida grup-

per i samhället 

anser sig gynnas 

av det man gör 

Pragmatisk le-

gitimitet 
 
 

 
 
 
 
 
 
Typer av le-

gitimitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det soci-

ala kon-

traktet 

“Det handlar i detta fall om att 

verksamheten ska upplevas ha ett 

existensberättigande och anses 

etiskt gångbar” 

Legitimitet grundas på 

att det man faktiskt 

gör anse stämma över-

ens med normerna  

Det man gör an-

ses rätt och rik-

tigt enligt grup-

per i samhället 

Moralisk legiti-

mitet 

“Men med tanke på att vi har en så 

annorlunda affärsmodell så pratar 

vi gärna om vår mening. eller vårt 

syfte” 

Försöker skapa me-

ning hos individer i 

samhället 

Viktigt att upp-

fattas som me-

ningsfulla 

Kognitiv legiti-

mitet 

“Vi reflekterar jättemycket kring 

begreppet legitimitet och det är just 

det här med att städa framför egen 

dörr, att vara väldigt tydliga med 

de tre hållbarhetsperspektiven, och 

säga att vi ser helheten... allt vi gör 

utgår från hållbarhet hela tiden.” 

Det är fundamentalt 

att ta hänsyn till de tre 

perspektiven för att 

kunna bli legitim 

Hållbarheten 

präglar hela ar-

betet med legiti-

mitet 

Hållbart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivåer av 

legitimitet 

“Det finns någon grej här också 

som handlar om att ge tillbaka… 

kan ju inte vara en slump att alla de 

här som har ofantliga rikedomar 

känner att de ska ge bort hälften 

liksom” 

Viktigt att bidra och 

ge tillbaka till sam-

hället av egen fri vilja  

Behov av att ge 

tillbaka   
Ge tillbaka 

“Vi har liksom något mervärde att 

du sitter och ler och det är lite lust 

och framförallt kan du förverkliga 

dig själv” 

Tillföra mervärde i 

form av lust och själv-

förverkligande 

Lust och mer-

värde 
Mervärde 

“Här nere är basen och lite det vi 

diskuterar... och nästa nivå är då 

kanske att göra det effektivt, låt 

säga” 

Utöver behov är nästa 

steg att göra det på ett 

effektivt sätt 

Nödvändigt att 

vara effektiv 
Lönsamt 

“Hur legitimitet uppstår… det be-

höver finnas ett behov någonstans, 

att det är någon som har behov av 

verksamhetens tjänster, och sen be-

höver det finnas ett sätt att infria de 

behoven som känns relevant och 

rätt” 

Förutom ett behov 

måste man kunna till-

fredsställa behoven 

Behov samt nå-

got som fyller 

behovet 

Minsta grunden 

för legitimitet 
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BILAGA 3 - LEGITIMITETSSTADIER (KODNING) 

 

Meningsenhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori Tema 

“Det är en känslig tid i början, det 

finns ju ex på bolag som är små och 

som direkt har fått förtroendekris och 

inte överlevt… för du har inte byggt 

upp nått förtroendekapital” 

Känslig för förtroen-

dekriser i början då 

man inte har byggt 

upp något förtroen-

dekapital 

Viktigt att 

bygga upp för-

troendekapital 

inledningsvis 

Bygga upp för-

troendekapital 
 
 
 
 
 
Etablera le-

gitimitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legitimi-

tetssta-

dier 

“Det behöver finnas ett behov någon-

stans, att det är någon som har behov 

av verksamhetens tjänster, och sen 

behöver det finnas ett sätt att infria de 

behoven som känns relevant och 

rätt.”  

Det behöver finnas 

ett behov av en viss 

tjänst, sedan någon-

ting som kan fylla 

dessa behov 

Man har något 

som någon an-

nan behöver 

Identifiering av 

ett behov 

“... om jag ska försöka översätta legi-

timitet till ett språk som jag pratar 

och förstår så talar man ibland om det 

här med “Social License to 

Operate”... att man upplever att man 

har ett stöd i samhället och att man 

bedriver sin verksamhet på ett sätt 

som gör att man har samhällets stöd.” 

Upplever att verk-

samheten bedrivs på 

ett sådant sätt att 

man upplever att 

man har samhällets 

stöd 

Bedriver en 

verksamhet 

som accepteras 

i samhället  

Allmän accep-

tans 
 

 

Social Li-

cense to 

Operate 

(SLO) 

“Vi har en egen befattning som job-

bar med riskhantering och riskanalys 

och vad som skulle kunna gå snett.” 

Analys av eventu-

ella förändringar i 

samhällets förvänt-

ningar 

Föregå föränd-

rade förvänt-

ningar 

Förutse framtida 

förväntningar 
 
 
 
 
 
 

 

Bibehålla 
legitimitet 

“Inför varje vinter så brukar vi proak-

tivt föregå media åtminstone kunder 

o säga det här har vi gjort sen förra 

vintern, det här är hundra typ så här 

är 100 åtgärdspunkter, nu har vi ge-

nomfört 100 av 100.” 

Proaktiva aktiviteter 

för att förebygga le-

gitimitetshot 

Underhåll och 

förbättringsåt-

gärder 

Proaktiva åtgär-

der 

“Det är ett ständigt pågående arbete, 

det går aldrig att luta sig tillbaka och 

tänka att nu är vi klara. Det kan man 

inte göra även om du ligger etta i alla 

undersökningar… du måste ju hela ti-

den jobba med det här ändå för att bi-

behålla det här för det går ju fort att 

tappa det.” 

Viktigt att kontinu-

erligt arbeta med att 

bibehålla legitimite-

ten eftersom man 

lätt kan förlora den  

Interna kon-

troller för att 

säkerställa le-

gitimiteten  

Skydda tidigare 

framgångar 

“sen tar vi action, nämligen gör vi det 

här, pang pang pang pang… att vi 

vidtar åtgärder när människor brister i 

omdöme eller bryter mot våra regel-

verk.” 

Viktigt att agera och 

faktiskt göra något 

när legitimiteten ho-

tas, ex vid kriser 

Konkreta reak-

tiva åtgärder 

vid kriser  

Handling  
 
 

 

Reparera 

legitimitet 
“Då är det bara okej, men vi tar an-

svar för det här… det här är vårt an-

svarsområde… sen är det ju i det, 

transparens, i det ett språk så att män-

niskor begriper, alltså inte myndig-

hets-/kanslisvenska” 

Kommunicering av 

vad som har hänt, 

vad man gör åt det 

samt att man tar an-

svar vid krissituat-

ioner 

Kommunicera 

information 

vid kris 

Kommunikation 
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BILAGA 4 - HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS BETYDELSE (KODNING) 

 

Meningsenhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori Tema 

“Som jag ser det så är hållbarhets-

redovisningen en rapport över hur 

vi har presterat under fjolåret… där 

lyfter vi saker som vi behöver för-

bättra och som vi jobbar med” 

Rapporten används för 

att utbilda och infor-

mera internt om vad 

som görs och vad som 

borde göras 

Informerar in-

ternt kring vissa 

frågor 

Internt  
 
 
 
 
Informera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hållbar-

hetsredo-

visning-

ens bety-

delse 
 

“Ja men den har ju legitimitet för 

att den informerar ju de här intres-

senterna över tid vad bolaget befin-

ner sig, vilken position man har 

och vad man gör. Så den är ju ett 

grunddokument när det gäller att 

sprida kunskap.” 

Rapporten fungerar 

som ett grunddoku-

ment för att sprida 

kunskap till intressen-

terna 

Informerar ex-

ternt kring vissa 

frågor 

Externt 

“Det är också ett problem mot kun-

der t.ex. när jag menar när man lik-

som säger att nu är vi gröna därför 

att nu släpper våra bensinmotorer 

ut 90 gram koldioxid istället för 

110. Alltså då tänker jag såhär men 

vadå hållbarhet. Ni är liksom inte 

hållbara på riktigt. Det är fortfa-

rande en bensinmotor… utan nå-

gonstans så gör man ju en redovis-

ning för att den ska tjäna företagets 

syften också” 

Att säga att man är 

gröna eftersom man 

minskat sina utsläpp är 

att manipulera hållbar-

hetsbilden av företaget   

Påstå att man är 

hållbar fast man 

egentligen inte 

är det 

Direkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipulera 

“Vi riktar oss mot de som främst 

läser hållbarhetsredovisningen, 

journalister… Vem är den trovär-

dige och mest legitima avsändaren, 

ibland är det inte vi själva. ibland 

kanske det är bättre att det är andra 

som är avsändare… som kanske 

inte direkt är beslutande över våra 

förutsättningar men det kanske är 

en journalist, det kanske är någon 

annan opinionsbildare… de som är 

tonsättande i samhällsdebatten… 

media har så stort genomslag och 

påverkar värdet på ditt varu-

märke… det finns liksom ingen 

domare eller domstol som avgör 

om en redovisning är en GRI-redo-

visning… utan någonstans så gör 

man ju en redovisning för att den 

ska tjäna företagets syften också” 

Riktad kommunikat-

ion mot exempelvis 

media, i syfte att nå ut 

med sina budskap till 

en större mängd män-

niskor, finns ingen 

som avgör om en re-

dovisning lever upp 

till alla standarder  

Går att vinkla 

en redovisning 

och använda 

den strategiskt 

Indirekt 

 
 

 


