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Abstract 

Businesses participate in an ongoing legitimization process that allows them to compete 

within their markets. Legitimization helps companies maintain their business and market 

position and stems from corporate behaviour. This essay examines how annual reports are 

used by businesses to maintain their legitimacy through organization values. There is little or 

no research regarding how Swedish organizations maintain legitimization through 

organization values in annual reports. The interest for the subject comes from how Swedish 

companies use annual reports. This formed the purpose of the essay, to get a better 

understanding over how companies can maintain legitimization. This essay uses neo-

institutional theory to analyse and interpret how companies utilize annual reports to maintain 

legitimacy. The essay concludes the strategies that companies can use annual reports to show 

their companies’ goals, values, purpose, and developments that can maintain legitimacy. 

Companies can also show measures taken to improve themselves and society at large, 

something that could give companies trustworthiness if their actions are consistent with the 

norms and values of society. Annual reports are used in a way that creates trust in the 

company. If the company have high legitimization then the public will trust them more and 

could also help attract employees to the company. 

Keywords: Legitimacy, organization values, action & annual reports



Sammanfattning 

Företag deltar i en ständig process av legitimitet som tillåter dem att konkurrera inom sin 

marknad. Legitimitet hjälper företag att bibehålla sin marknadsställning och baseras på 

företags beteende. Uppsatsen syftar till att undersöka hur årsredovisningar används av företag 

för att behålla sin legitimitet genom företagsvärderingar. I sökandet inom ämnet hittades lite 

eller ingen tidigare forskning som undersöker hur svenska företag behåller legitimitet genom 

företagsvärderingar i årsredovisningar. Intresset för ämnet kom från hur svenska företag kan 

använda årsredovisningar. Detta formade syftet för uppsatsen, dvs. för att få en bättre bild 

över hur svenska företag kan använda årsredovisningar för att behålla sin legitimitet genom 

företagsvärderingar. Uppsatsen har använt sig av nyinstitutionell teori för att analysera och 

tolka den data som samlades in från aktiebolag. Uppsatsen kommer fram till att företag kan 

använda årsredovisningar som en form av strategi för att behålla sin legitimitet. 

Årsredovisningar användas för att visa de mål, värderingar, syften och utveckling som företag 

har för att behålla legitimitet. Företag kan även visa upp de åtgärder de vidtar för att förbättra 

sin verksamhet och samhället i stort, något som kan ge företag trovärdighet om dessa åtgärder 

stämmer överens med de normer och värderingar samhället i stort har. Årsredovisningar 

används på ett sätt som skapar tilltro till företaget. Om företag har hög legitimitet litar 

allmänheten mer på det som företaget visar och står för vilket skulle även kunna hjälpa att 

attrahera arbetskraft. 

Nyckelord: Legitimitet, företagsvärderingar, handling & årsredovisningar
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1. Inledning 

Legitimera kopplat till beteenden, åsikter eller institutioner och handlar om att det som visas 

blir trott på och offentligt blir accepterat (Glassman & Murvar, 1984, 53, 55; Alvesson & 

Spicer, 2019, 201). För företag handlar legitimitet om att bli berättigat från andra liknande 

företag och i samhället. Företag behöver legitimitet för att kunna konkurrera och överleva på 

marknaden genom att bli berättigad och behålla sin legitimitet. 

Legitimitet är intressant inom socialpsykologin eftersom legitimitet utgår från vad människor 

tänker och känner samt skapar emotionell tro och trovärdighet (Glassman & Murvar 1984, 56; 

Weber, 1984a, 33–34, 36). Utifrån socialpsykologi är det människor som skapar legitimitet 

(Zelditch, 2001, 51), och fokus ligger på den effekt legitimitet har på gruppen (Tilling & Tilt, 

2010, 65). Legitimitet skapas och ges av människor och i sin tur påverkar detta dem själva när 

legitimiteten omsätts i ord eller handling (handlingar som skapas från individers beteende 

och mening: definition i avsnitt 3.1) (Svagzdiené, Jasinskas & Simanavicius, 2017, 104, 107; 

Siegall & McDonald, 2004, 299; Cennamo & Gardner, 2008, 898; Reyes, 2011, 788). Företag 

eller institutioner som har en hög legitimitet har också en högre trovärdighet när de uttalar sig 

(Jost & Major, 2001, 15). T.ex. IKEA kan anses vara ett familjevänligt företag som säljer 

produkter till barnfamiljer, de åtnjuter då en legitimitet när det gäller att vara familjevänligt. 

Men Ikea har under åren återkallat produkter tillägnat för barn. De kanske största incidenten 

2016 hos Ikeas där en byrå återkallades över hela världen (Schwab, 2019, 14 februari). Efter 

åt erbjuder nu Ikea full återbetalning och fästen för att förhindra byråer till att tippa över 

(Brownlee, 2016, 28 juni). Om ett barn skadas av IKEA barnmöbler kan deras legitimitet som 

familjevänliga skadas. IKEA går då ut med ny information, och eventuellt även ny design, för 

att förhindra barn från skador av deras möbler, så att de kan fortsätta att sälja möbler. 

Det finns olika strategier för företag att bibehålla eller öka sin legitimitet och hur dessa i sin 

tur kan mätas. Ett sätt för ett företag att bibehålla legitimitet är via kommunikationen i sin 

årsredovisning, genom att visa vad företag vill framföra i form av företagsvärderingar, mål, 

syften och utveckling. I denna uppsats kommer därför utgår från företags årsredovisningar för 

att mäta legitimitet och förstå hur företag arbetar med att bibehålla legitimitet genom denna 

kanal.  

I Sverige måste större företag ge ut ett bokföringslut i from av en årsredovisning och 

offentliggöra den (ÅRL 1995:1554, 1§ & BFL 1999:1078, 6 kap 2§). Intresset för ämnet 

ligger i hur företag kan använda årsredovisningar som en strategi för att bibehålla legitimitet. 
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Med ny-institutionell teori kan perspektivet ses från hur företag presenterar sig i 

årsredovisningar för att behålla sin legitimitet genom tro och målinsättning. Vilket leder oss 

till nästa punkt i hur företag presenterar sig i sina årsredovisningar och går utöver de 

minimikrav som måste ingå i en årsredovisning (mer förklaras i begreppsprecisering, punkt 

1.3.1).  

Om årsredovisningar används för att bibehålla legitimitet, attrahera kunder eller arbetskraft, i 

konkurrens med andra liknande företag är det intressant att undersöka om och i så fall hur 

dessa används för att bibehålla legitimitet. Sedan om det finns ett mönster som pekar på 

företagsvärderingar vars bas möjligen ses som legitimerande. I förundersökningen av 

uppsatsen hittades mycket lite tidigare forskning av ämnet inom socialpsykologin och ingen 

tidigare forskning som gjorts i Sverige. Vilket innebär att det finns en kunskapslucka för 

denna frågeställning.  Uppsatsen kommer undersöka ämnet och kommer utgå ifrån hur företag 

använder årsredovisningar för att bibehålla legitimitet och diskutera resultatet i relation till 

konkurrensen om relevant arbetskraft. 

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur årsredovisningar används av svenska 

fastighetsbolag för att bibehålla legitimitet. Detta kommer att analyseras genom legitimitet 

och nyinstitutionell teori. Fokus ligger på att studera vilka centrala aspekter som utgör 

företagsvärderingar i årsredovisningar, såsom åsikter, mål, syften samt utveckling, i syfte att 

bibehålla legitimitet. Uppsatsen ämnar därför besvara följande frågeställning: 

• Vilka strategier använder svenska företag i sina årsredovisningar för att bibehålla 

legitimitet? 
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1.3 Begreppsprecisering 

1.3.1 Årsredovisning 

Årsredovisning kommer i uppsatsen att förklaras utifrån årsredovisningslagen (ÅRL 

1995:1554) och bokföringslagen (1999:1078). Det avser till de företag som är 

bokföringsskyldiga enligt BFL (1999:1078) 1 kap 1§ & 2§ och ÅRL (1995:1554) 1 kap 1 & 

3§ samt årsredovisningar som måste offentliggöras. Begreppet årsredovisning kommer även 

innefatta utifrån ÅRL (1995:1554) 1 kap 1§ & 8 kap 3§ och svensk författningssamling 

(2014:1386) 2 kap 7§ innehåll av en balansräkning, resultaträkning, noter samt en 

förvaltningsberättelse. Stora företag måste även inkludera en kassaflödesanalys. Begreppet 

årsredovisning som det behandlas i uppsatsen kommer att utgå ifrån dessa lagar och principer. 

1.3.2 Företagsvärderingar 

Företagsvärdering avser de grundläggande värden och mål som företaget har valt att sträva 

efter. Exempel på det är "engagerade medarbetare" eller "hållbar verksamhet". Det kan 

uttryckas i form av delmål som företag strävar efter. Vidare utgår företagsvärderingar från 

Gordon Allports och Robin A.B. Hollis. Hollis (2012, 102) syn på företagsvärderingar är en 

bedömning eller ställningstagande där något är bra eller dåligt och är baserat på 

samhällsuppfattning. Gordon Allports klassiska definition av värderingar (Schein, 1996, 229; 

Allports & Vernon, 1960): ”Värderingar är summan av en individs attityder”. I uppsatsen ses 

värderingar också från företagens sida, där en individs attityder byts ut till företagets attityder. 

När det i uppsatsen talas om ett företags "värderingar" eller kärnvärden är det helt enkelt 

summan av ett företags attityder. Därtill är även individers attityder relevanta i den mån dessa 

kan påverka ett företags upplevda legitimitet. Gordon Allports definition utvecklas på så sätt 

att attityder från flertal individer skapar en allmän åsikt (public opinion) (Schein, 1996, 229). 

1.3.3 Mening 

Uppsatsen kommer använda sig av ordet mening och är en översättning från engelska ordet 

meaning. Mening kommer definieras som: en uppfattning som uttrycks i form av ett syfte eller 

innebörd (Mening, u.å.; Meaning, u.å.), t.ex. på användning: ”Mening med livet”. För att 

förtydliga när ordet används med specifika definitionen kommer mening att skrivas ut på 

kursivt. Annars definieras ordet efter sin kontext, t.ex. mening: i form av språklig enhet. 
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1.4 Disposition  

Uppsatsen innehåller sex kapitel och börjar med inledningen (1), som följs av tidigare 

forskning (2). I tidigare forskning redovisas en översikt av för uppsatsen relevant tidigare 

forskning och består av åtta avhandlingar och tre vetenskapliga artiklar. Avhandlingarna och 

artiklarna som har valts ut handlar om legitimitetsprocess, legitimitet från företagsvärderingar 

samt sociala misslyckandets inverkan på legitimitet från årsredovisningar. Detta följs av 

kapitel som berör det teoretiska ramverket (3), här introduceras nyinstitutionell teori vilket är 

uppsatsens perspektiv som även kommer användas för analysen. Andra begrepp som 

legitimitet och handling kommer definieras och förklaras i kapitlet. Därefter kommer 

metodkapitlet (4) med den metodologiska ansatsen, med beskrivning av material, 

tillvägagångssätt och det begränsningar som gjorts. Dessutom kommer urvalet beskrivas och 

etiska överväganden som gjorts. I det efterföljande resultatanalyskapitlet (5) visas det 

empiriska resultatet med de tolkningar som gjorts. Vilka strategier som svenska 

fastighetsbolag använder för att bibehålla legitimitet och en diskussion om hur dessa resultat 

förhåller sig till tidigare forskning. I detta avsnitt utvärderas hur frågeställningen kan besvaras 

utifrån slutsatserna i avsnittet. Slutligen i diskussionskapitlet (6) diskuteras resultatet i relation 

till uppsatsens syfte och ett avsnitt om hur företag kan använda årsredovisningar för att 

attrahera arbetskraft såväl som kunder. Uppsatsen avslutas med en diskussion om av vad 

uppsatsen kommit fram till, koppling till rekrytering och avslutningsvis förslag till framtida 

forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Kapitlet kommer att presentera strategin för sökandet av tidigare forskning, sedan kommer 

nyckelord och avgränsningar att diskuteras. Vidare kommer avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar och doktorsavhandlingar presenteras med hänsyn till det ämne som undersöks. Först 

kommer forskning om legitimering presenteras och diskuteras, därefter en diskussion av olika 

strategier företag kan använda för att behålla legitimitet. Vidare diskuteras hur samhället 

påverkar företagsvärderingar och generationsskillnader av företagsvärderingar som 

anställda identifierar med. Avslutningsvis kommer forskning kring huruvida årsredovisningar 

har en inverkan på företags legitimering att diskuteras.  

 

I sökningar på uppsatsens ämne hittades en del träffar av avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar. Fokus på sökandet av tidigare forskning har varit på nyinstitutionell teori och företag, 

årsredovisning och legitimitet, anställda samt företagsvärderingar. Inom svensk forskning 

hittades inget inom området som undersöks, däremot återfanns en del internationell forskning. 

Allt sökande har gjorts via Uppsala universitetsbibliotek och Google Scholar. Först valdes 

specifika nyckelord för ämnet i syfte att finna relevant forskning. Det som har använts är: 

Annual reports, companies, legitimacy, employees, neo-institutional theory, company och 

organisation value. Motsvarande svenska ord har använts men gav inga träffar som var 

relevanta för denna studie. Totalt gav sökandet cirka 54 000 träffar. Åtta avhandlingar och tre 

vetenskapliga artiklar och valdes från träffarna. Författarna till avhandlingarna är Lee (2012), 

Hollis (2012), Warsame, Neu & Pedwell (1998), Kent & Zunker (2013), Tyler (2006), Tilling 

& Tilt (2010), Reyes (2011) och Cennamo & Gardner (2008). Vetenskapliga artiklar är 

skrivna av Schuman (1995), Meyer & Rowan (1977) och Pattern (1991). Författarna med 

deras respektive avhandlingar och artiklar har valts eftersom de undersöker samma eller 

liknande område som uppsatsen undersöker. Den tidigare forskningen motsvarar även det 

syfte uppsatsen har. Med hjälp av den tidigare forskningen kan vi få en bild över det som 

tidigare forskning har kommit fram till, dvs. hur och vad tidigare forskning säger om företags 

legitimitet.  

Den tidigare forskningen som valdes bort fokuserade inte på det som uppsatsen avser att 

studera eller följer inte syftet. Ett flertal träffar valdes bort på grund av att de fokuserade på 

universitetsvärlden, politik eller institutioner. Detta ligger utanför ramen för denna studie och 

har därför valts bort på grund av de avgränsningar som gjorts i uppsatsen.   
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2.1 Företags legitimitet 

2.1.1 Legitimitet 

Legitimitet har inte en klar definition (Tyler, 2006, 377), begreppet definieras olika beroende 

på forskare och deras inriktning av ämne. Begreppet är kopplat till makt och kontroll (Tyler, 

2006, 377; Lee, 2012, 53) och inom företag syftar Tyler (2006, 377) och Lee (2012, 53) till 

hur företag använder sin legitimitet för att påverka andra människors. Vilket skulle kunna 

vara ett företag med höglegitimitet påverkar sina kunder att köpa deras produkt. Tilling & Tilt 

(2010, 57–58) definierar begreppet legitimitet Tyler (2006), och Lee (2012) i hur legitimitet 

påverkar andra men tillägger att legitimitet är något som är önskvärda och lämpliga enligt 

normer, värderingar och samhällsuppfattningar. Företag behöver legitimitet för att överleva på 

marknaden. Det här avsnittet kommer gå igenom olika strategier för vad företag kan göra för 

att påverka allmänheten och/eller sina anställda. 

Inom socialpsykologin är legitimitet fokuserad på de handlingar som påverkar hela gruppen, 

vilket kan vara de anställda på ett företag (Tilling & Tilt, 2010, 65). Lee (2012, 53) visar i sin 

undersökning hur företags påverkan av anställda på grund av deras legitimitet bara kan nå till 

en viss punkt, genom att undersöka hur företag försökt förbättra sina anställdas hälsa genom 

att  försöka få dem att sluta röka. Lees (2012) avhandling är kvantitativ och utför två 

experiment där enkäter används. Lee (2012) har flera hypoteser där fokus är på de anställda 

och legitimitet. För att undersöka ämnet används legitimitetsteori och input-progress-output 

framework (IPOF). Resultatet av Lees (2012, 112) undersökning är att företag kan enbart 

påverka sina anställda till en viss nivå innan den i princip börjar stanna av. Företag kan bara 

ändra anställdas beteende om de är inom de anställdas eget intresse, t.ex. om en anställd tänkt 

att de borde sluta röka kan företag mycket lättare övertyga den anställda att sluta än en 

anställd som inte vill sluta. För att anställdas beteende ska ändras beror det på hur företag 

förmedlar sin åsikt till de anställda, hur åsikten tas emot och om åsikten är rättvis, med andra 

ord om åsikten är rimlig. Kärnan i Lees (2012, 112) resultat är att företags framgång i att 

ändra anställdas beteende och åsikter går till en viss gräns innan den blir omöjlig. En lyckad 

förändring kan bara ske om individer vill ändra sig. 

För att få legitimitet kan företag vända sig till människors känslor. Reyes (2011, 788) anser att 

legitimitet vädjar till människors känslor genom att företag som människor framkallar känslor 

i varandra. Genom olika handlingar eller ord kan legitimitet framkalla olika känslor som i sin 

tur kan påverka beteenden och mentala handlingar. Reyes (2011, 803) anser inte att 
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människor eller företag kan framkalla känslor genom enbart legitimera strategier utan i 

kombination av flera andra strategier och källor. Reyes (2011) undersöker legitimitet i relation 

till känslor inom politiken men tar upp organisationsaspekter också. Reyes (2011, 788) 

använder sig av diskurs och social praxis för att förstå relationen mellan legitimitet och 

känslor. Genom legitimhandlingar kan olika känslor framkallas hos allmänheten via olika 

strategier som Reyes (2011, 786, 804) undersöker och får fram fem olika strategier. Dessa 

strategier är: (1) känslor, (2) hypotetisk framtid, (3) rationalitet, (4) experters åsikter och (5) 

offentliga talare. Det olika strategierna kan (1) spela in på individers känslor, (2) handlingar 

som ifrågasätter sociala konstruktioner i nutid, (3) rationellt och logiskt överväga 

valmöjligheter, (4) Använda och besluta handlingar i samråd med experters åsikter samt (5) 

låta offentliga talare tala med allmänheten (Reyes, 2011, 786–787). Genom att använda dessa 

strategier visar Reyes (2011, 782) att grupper får eller behåller makt och förbättrar relationen 

till allmänheten. Vilket kan leda till att talaren kan få ut ett visst önskat beteende. Genom att 

vädja till individers känslor kan ett önskat beteende framkallas som får fram en handling. Det 

skulle kunna vara att ett företag försöker få allmänheten intresserad av ett specifikt ämne som 

rör dem eller få allmänheten intresserad genom att prata om ett ämne de är intresserad av 

(Reyes, 2011, 785).  

Tilling & Tilt (2010) likt Reyes (2011) visar strategier som företag kan ta för att påverka 

allmänheten och behålla sin legitimitet. Med legitimitetsteori undersöker Tilling & Tilt (2010, 

56) hur företag behåller legitimitet vid kontroversiella handlingar vilka strategier de använder 

för att försvara sin legitimitet. De följer två stora tobaksföretag och ser hur deras legitimitet 

förändras över tid vilket görs genom årsredovisningar, medias täckande av ämnet och 

finansiell vinst.  Tilling & Tilt (2010, 61) visar fyra strategier: (1) Företags ändring, (2) 

påverka allmänhetens åsikt, (3) manipulation och (4) förvrängning. Den första strategin avser 

till att företag ändrar sig själva och informerar allmänheten om sina ändringar för att behålla 

sin legitimitet. En annan strategi är att (2) företag inte ändrar sig utan förändrar allmänhetens 

uppfattning av företaget. Företag kan (3) välja att avledda allmänheten från det kontroversiella 

eller (4) förvränga information, ljuga och gömma sanningen för att försvara sin legitimitet. 

Reyes (2011) fokuserar på mer hur legitimitet fås eller behålls, medan Tilling & Tilt (2010) 

fokuserar på hur legitimitet försvaras, men båda visar på allmänhetens betydelse för företags 

legitimitet. Tilling & Tilts (2010, 61) strategier går ut på att ändra allmänhetens uppfattning 

på samma sätt som Reyes (2011), dock går Reyes (2011, 787) mer på allmänhetens känslor. 

Beroende på vilken strategi ett företag väljer kan det förbättra relationen till allmänheten och 
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därmed bättra företags legitimitet (Reyes, 2011, 787; Tilling & Tilts, 2010, 65). Det i sin tur 

kan hjälpa företag att få inflytande över allmänheten genom att kontrollera uppfattningen av 

företaget (Tilling & Tilts, 2010, 65). När företag har hög legitimitet får de inflyttande på 

marknaden och därmed blir det enklare att påverka allmänheten (Tilling & Tilts, 2010, 56, 

65), t.ex. få kunder att handla deras produkter och inte konkurrenternas. Det blir på så vis 

enklare för företag att attrahera och behålla kunder.  

Meyer & Rowan (1977, 340–343) undersöker legitimitet från formella strukturer på en 

teoretisk nivå och ser på legitimitet som något som sker kontinuerligt. Meyer & Rowan (1977, 

343) kommer fram till att företag söker legitimitet och att detta inte behöver vara ett aktivt val 

utan snarare en nödvändighet för att kunna konkurrera samt överleva på marknaden. Utan 

legitimitet kan företag inte konkurrera med andra företag på marknaden och därmed kan de 

inte överleva på marknaden. Meyer & Rowan (1977) och Schuman (1995, 574) ser på 

legitimitet på ett liknande sätt, att legitimitet kommer från normer men skiljer sig ifrån 

varandra i andra avseenden. Meyer & Rowan (1977, 340–343), lägger till att legitimitet 

kommer även från rationalitet. Inga direkta handlingarna utan tänkandet av vad som är 

möjligt och sant. Schuman (1995) skiljer sig från Meyer & Rowan (1977, 343) i hur han 

tillägger hur legitimitet är riktigt och mer än ett relaterat koncept (Schuman, 1995, 603–604). 

Legitimitet finns i vardagen och kommer med vinst (inte nödvändigt ekonomisk) samt 

konsekvenser (Schuman, 1995, 603–604). Schuman (1995) undersöker olika former av 

legitimitet och teoretiskt i sin vetenskapliga artikel. Hur organisationer får legitimitet och hur 

de reparerar skadad legitimitet. Det Schuman (1995, 603) kommer fram till är att när 

organisationer är under kritik tillkommer konsekvenser för deras legitimitet. Stora 

organisationer kan förlora mycket av sin legitimitet om moralen ifrågasätts. Om t.ex. en 

organisation gör aktiva val som inte ses moraliskt korrekta får valet för eller senare 

konsekvenser. Moraliska val påverkar organisationer legitimitet. Schuman (1995, 604) ser på 

legitimitet som något verkligt och påverkar organisationer dagligen.  

2.1.2 Legitimitet & värderingar 

För att legitimitet ska kunna fungera väl inom företag behöver vissa aspekter såsom tro, 

rättvisa, lämplighet och korrekthet fungera (Tyler, 2006, 376). Individer på företag och i 

samhället behöver tro på den organisation (el. myndighet, institution) som försöker förändra 

sin legitimitet. Det är från individer tro på företag och de specifika värderingar företaget har 

och strävas efter (Hollis, 2012, 9). Tyler (2012) undersöker olika former av legitimitet 

teoretiskt. I Tylers (2006, 376) undersökning visas hur individer är mer benägna att följa 
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företagsvärderingar om det finns tro och tillit från individer till företaget. Under sådana 

omständigheter fungerar ett företag väl. Tro och tillit till företag hjälper företags legitimitet, 

anställda kan känna hur företaget går mot en riktning som stämmer överens med deras tro. 

Tylers (2006, 375–376) anger att tro, rättvisa, lämplighet och korrekthet visar på delar av vad 

legitimitet behöver för att kunna fungera. Utan tro på företag blir det svårare att få och behålla 

legitimitet. Vilket i sin tur gör det svårare för företag att kunna fungera väl. Även om ett 

företag följer samhällets allmänt rådande värderingar men har en avsaknad av tro på ett 

företag, försvårar det företagets möjlighet att skapa legitimitet (Hollis 2012, 72, 79). Hollis 

(2012, 102) visar i sin avhandling hur företagsvärderingar blir en del av företaget och dess 

kultur. Hollis (2012) har undersökt Generation Y genom kvantitativa enkäter som berör hur 

deras värderingar påverkar företag. Företagsvärderingar blir det som anställda och samhället 

runt omkring identifierar företaget med, något som anställda följer och själva kan identifiera 

sig med. Värderingarna delas då mellan individerna på företaget. Hollis (2012, 45) utför sin 

avhandling genom en undersökning och fokusgrupp i USA, där han kommer fram till företags 

påverkan på anställda. Om anställda inte delar företagets värderingar (Hollis, 2012, 76) skiljer 

de anställda på sitt arbetsliv och privatliv. I arbetslivet följer de företagsvärderingar och 

lämnar sina privata utanför. Lika följer inte de anställda i den här situationen 

företagsvärderingar i sina privatliv. Arbetslivet och privatlivet hålls separat. 

I de fallen när anställda följer och påverkas av företagsvärderingar kan företag formas 

tillsammans med de anställda (Hollis, 2012, 102–103). Värderingar driver anställda framåt till 

ett mål, där anställda känner hur de kan göra skillnad. Företaget i sin tur drivs framåt av de 

anställda. Hollis (2012, 72) beskriver hur anställdas tro och attityd kan hjälpa företag 

utvecklas om företaget och de anställdas tro samt attityd är unisona, det i sin tur skapar 

lojalitet. Anställda vill driva företag framåt med de värderingar som företaget har. Utifrån vad 

Hollis (2012, 79) skriver om anställda och deras driv från företagsvärderingar verkar det som 

företagsvärderingar kan hjälpa driva legitimitet. Med hjälp från de anställdas tro på 

företagsvärderingar borde således även tro kunna hjälpa företag att bättra sin legitimitet. 

Likt Hollis (2012) undersöker Cennamo & Gardner (2008) de värderingar som anställda 

identifierar sig med och följer men tittar närmare på generationsskillnader. Cennamo & 

Gardner (2008, 894) undersökning är kvantitativ baserad i New Zealand och med enkäter via 

nätet fick de svar från 504 informanter. De värderingar som Cennamo & Gardner (2008) 

tittade närmare på var altruistiska värderingar (om företag gör bidrag till samhället), 

statusrelaterade värderingar (om anställda kan påverka framsteg för erkännande), 
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frihetsrelaterade värderingar (arbetslivs balans) och sociala värderingar (god relation till 

chefer eller medarbetare). Resultatet Cennamo & Gardner (2008, 903) fick var att det finns 

specifika skillnader och likheter mellan vad generation X, Y och babyboomer. Skillnaderna 

mellan generationerna berodde på personliga mål, förväntningar och företagsvärderingar 

Cennamo & Gardner (2008, 891). Alla generationer värdesatte meningsfullt arbete, 

altruistiska värderingar och yttre värderingar som lön men den största skillnaden var mellan 

statusrelaterade värderingar och frihetsrelaterade värderingar (Cennamo & Gardner 2008, 

902, 904). Alla generationer önskade god relation till sina chefer och medarbetare (Cennamo 

& Gardner 2008, 898). Alla generationer önskade att få vara delaktiga i sitt arbete även om 

generationernas värderingar skiljer sig åt. Cennamo & Gardner (2008, 898) ser att om företag 

kan uppfylla och dela sina anställdas värderingar leder det till bättre jobbtillfredsställelse och 

förbättrar de anställdas engagemang i företaget. Annars var risken stor för att anställda lämnar 

företaget. Tilling & Tilt (2010, 65) visar i sin undersökning att företag uppvisar omsorg för 

sina anställda. Företag presenterar olika handlingar de tar för att hjälpa för att bättra och 

inkludera sina anställda. Både Tilling & Tilt (2010) och Cennamo & Gardner (2008, 904) 

visar att de är viktigt att företag kommunicerar med sina anställda. Anställda kan lättare se om 

deras och företagets värderingar stämmer överens. Hollis (2012, 76) visar att om anställdas 

inte delar företagets värderingar, skiljer de på arbetsliv och privatliv och kanske även lämnar 

företaget. 

 

2.2 Årsredovisning 

Vad allmänheten tycker och tänker om ett företag kan påverka hur det går ekonomiskt för 

företaget. Detta reflekteras i företagens årsredovisningar där bl.a. de finansiella resultaten för 

det aktuella året läggs fram. Pattern (1991, 305) undersökte sociala misslyckanden i USA, 

från hur individer tycker (kallad officiellt tycke) om företag och hur dessa åsikter påverkar 

företags finansiella resultat. Pattern (1991, 297–298) använder sig av årsredovisningar för att 

undersöka ämnet och analyserar med regressionsanalys. Det som Pattern (1991, 305) kom 

fram till var att offentligt tycke påverkar företag ekonomiskt. Den tydligaste effekten var att 

företag påverkas negativt ekonomiskt om allmänheten har negativa uppfattningar och åsikter 

om företaget. Men företag påverkades inte till lika stor del av positivt tycke och åsikter om 

företaget. Positiva åsikter och tycke om ett företag behövde inte leda till en ekonomisk 

ökning.  
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Warsame, Neu & Pedwell (1998, 269) utför en liknande undersökning om socialt 

misslyckande i Kanada och undersöker det genom årsredovisningar och företags legitimering 

från offentligt misslyckande. Den data som undersöks är hämtad från en annan utomstående 

databas (Warsame, Neu & Pedwell, 1998, 274) och Warsame, Neu & Pedwell, (1998) 

undersöker ämnet teoretiskt med organisationsteori. De kommer också fram till den negativa 

påverkan av tycke av företag (Warsame, Neu & Pedwell, 1998, 278–279). En sak som 

Warsame, Neu & Pedwell (1998, 279–280) kommer fram till är hur företag kan forma och 

utbilda individer genom årsredovisningar. Vilket kan påverka vad allmänheten tänker och 

tycker om företaget genom att få ett positivt intryck genom positiva och inverkande 

handlingar som presenteras i årsredovisningarna. Detta bidrar i sin tur till en positiv effekt på 

företagets legitimitet.  

Kent & Zunkers (2013) undersökning utförs i Australien och visade till viss del ett 

motsvarande resultat från de två tidigare undersökningarna. Kent & Zunker (2013, 1078–

1079, 1081, 1093) undersöker årsredovisningar från 124 företag och använder legitimitet, 

media agenda setting theory och signaling theory för att analysera dessa dokument. Resultatet 

blev det samma som Warsame, Neu & Pedwell (1998) och Pattern (1991) avseende hur 

företagen påverkas negativt av ett negativt tycke från allmänheten men skilde sig åt när det 

kom till allmänhetens positiva intryck av företag. Om företag hade ett positivt intryck från 

allmänheten hjälpte det företagets legitimering och fick positiv ekonomisk effekt (Kent & 

Zunker, 2013, 1087, 1093). Varför Kent & Zunker (2013) undersökning skiljer sig från de 

andra två kan bero på geografi, då Australien skiljer sig från USA och Kanada, men även 

tidsperioden. Men det som visas från Pattern (1991), Warsame, Neu & Pedwell (1998) och 

Kent & Zunker (2013) undersökningar är att negativt intryck påverkar företag och deras 

legitimitet. Således har offentligt tycke en påverkan på företag som kan visa till viss del hur 

företag bör hålla god ton med allmänheten i årsredovisningar för att få finansiell vinst.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Följande kapitel presenterar det teoretiska perspektivet och begrepp som uppsatsen kommer 

använda. Kapitlet inleds med handling där vad begreppet kommer beskrivas. Därefter 

kommer historien bakom den nyinstitutionell teorins uppkomst och hur teorin används som en 

lins i tidigare organisationsstudier. Efter nyinstitutionell teorin avsnittet kommer begreppet 

legitimitet att diskuteras och hur begreppet saknar en definition. Sedan tas det upp hur 

företag får och bibehåller legitimitet.  

 

3.1 Handling 

Handling kan kortfattat förklaras, utifrån Weber (1968a, 4), som när en subjektiv mening 

förbinder sig med en individs beteende och det beteendet har skapats från den individens 

handling. Handling kan vara ett öppet eller hemligt beteende (Weber, 1968a, 4; Glassman & 

Murvar, 1984, 17). Ett öppet beteende är oftast mer observerbart (Weber, 1984a, 4, 8) och 

hemligt beteende är mindre eller inte observerbart (det är mer individen själv som känner av 

beteendet än omgivningen). Öppet beteende kan vara att skratta till skillnad från hemligt 

beteende som kan vara att tänka. Vidare behöver den situation som handlingen utspelar sig i 

tas i hänsyn till (Weber, 1984a, 7), oberoende om beteendet är öppet eller hemligt. Situationer 

individer befinner sig i har en inverkan på deras handling och därmed behöver detta tas 

hänsyn till när handlingar utspelar sig. Inverkningar på handling kan vara omgivningen, 

normer och/eller samhället i sig (Weber, 1984a, 9). Däremot är inte all kontakt med 

omgivningen en handling, som Weber (1984a, 23) uttrycker det, när individer går förbi 

varandra och undviker andra är det inte en handling.  

 

3.2 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori uppkom på 1970-talet och är en gren av Institutionell teori (Suddaby, 

Seidl & Le, 2013, 330; Alvesson & Spicer, 2019, 200). Nyinstitutionell teori har blivit sin 

egen gren (Suddaby, 2010, 14) och skiljer sig från institutionell teori. Teorin skiljer sig i hur 

fokus ligger på institutioner inom samhället med deras regler, normer, beteenden och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

handlingar från individer (Suddaby, 2010, 14; Suddaby, Seidl & Le, 2013, 333). 

Nyinstitutionell teori har även en kognitiv syn där människors synsätt, förståelse av 

omvärlden, tänkande och möjlighet att lära sig ny information (Suddaby, 2010, 14; Suddaby, 
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Seidl & Le, 2013, 333). Individers och företags beteenden och handlingar som inte grundar 

sig i ett ekonomiskt vinstintresse kan förklaras med nyinstitutionell teori med påtryckningar 

från andra företag. Dessa påtryckningar, som Suddaby, Seidl & Lee (2013, 333) ser som 

sociala, är från den symboliska miljön1 och skapas av samhället och flera företag. Sociala 

påtryckningar kommer samhället och är det som människan har skapat tillsammans. Exempel 

på detta kan vara grupptryck eller allmänheten som sätter press på företag eftersom de bryter 

mot det normativa. När företags handlingar inte kan förklaras från en ekonomisk vinst 

synpunkt (Suddaby, Seidl & Le, 2013, 333) kan nyinstitutionell teori användas för att 

undersöka företag ur ett kognitivt perspektiv (Suddaby, 2010, 14). En kognitiv syn av 

människors förståelse av omvärlden, tänkande och lärande (Suddaby, 2010, 14; Suddaby, 

Seidl & Lee, 2013, 333) där företags handlingar förklaras av den mänskliga faktorn. 

Alvesson & Spicer (2019, 207) ser på nyinstitutionell teori som en ’lins’, där vissa handlingar 

hamnar mer i fokus och kan undersökas närmare. En handling som kan titta närmare på är hur 

anställda på ett företag kan dela ut arbetsuppgifter till sina medarbetare på ett möte. Genom de 

handlingarna som att dela ut arbetsuppgifter upprätthålls företagets. Arbetsuppgifterna 

genererar arbete och företaget arbetar vidare mot deras mål.  

Suddaby, Seidl & Le (2013, 333) och Suddaby (2010, 15) förklarar, med nyinstitutionell teori, 

hur företag inte enbart påverkas av andra företag ekonomiskt utan även socialt och 

symboliska miljö. Nyinstitutionell teori fokuserar på påverkningar som är sociala, symboliska, 

kognitiva och normativa (Suddaby, Seidl & Le, 2013, 332) för att förklara företags beteenden. 

Företags beteenden kan förklaras på andra sätt än ekonomisk vinst med nyinstitutionell teori 

(Suddaby, Seidl & Le, 2013, 330, 332) och kan förklara flera inflytanden och anpassningar 

som påverkar företag dagligen (Suddaby, 2010, 15, 18).  

3.3 Legitimitet 

För att ett företag ska kunna vara ’sanna’ och kunna konkurrera med andra företag behöver 

företaget enligt Furusten (2013, 90) ha mål, strategier, planer och affärskoncept.  Här belyses 

relationen mellan företagen, konkurrensen mellan företagen och kampen om att kunna stanna 

kvar på marknaden och behålla sin legitimitet. Inom socialpsykologin ses legitimitet utifrån 

hur gruppen blir påverkad av handlingar (Tilling & Tilt, 2010, 65). Men legitimitet har inte 

en klar definition, det finns ett flertal definitioner av begreppet. Murvar (1985, 2) och Tyler 

(2006, 379) förklarar att ordet legitimitet är otydligt och lämnar ’luckor’ i möjliga 

 
1 t.ex. handlingar som upprätthåller det normativa (Suddaby, 2010, 15). 
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definitioner. En konsensus av begreppet legitimitet utifrån Tyler (2006, 377) är hur kontroll 

och makt är kopplat till legitimitet2 (Tyler, 2006, 377; Lee, 2012, 53). Det är inte omöjligt att 

se hur legitimitet kan ses som en form av makt. Företag får inflytande från vad människor 

tycker och om företag har tillräckligt stark legitimitet få inflytande över kunder (Tyler, 2006, 

377; Glassmann & Murvar 1984, 55; Lee, 2012, 53).  

Glassman & Murvar (1984, 55) uttrycker att legitimitet och tro inte alltid är lika med 

varandra. Legitimitet kommer från tro och behöver tro för att behålla sin legitimitet. Det som 

de Glassmann & Murvar (1984, 55) beskriver, förstås i den här uppsatsen som hur enbart tro 

inte kan ge företag legitimitet, utan tron måste redan vara accepterad från samhället och en 

trovärdig ordning måste vara det som skapat legitimitet. Scott (2005, 107) uttrycker likvärdigt 

att legitimitet behöver vara trovärdig. Annars riskerar företag att förlora sin legitimitet kan 

därmed inte påverka människor (Lee, 2012, 53) till att t.ex. köpa deras produkter.  

Legitimitet är något som sker utav sig själv (Meyer & Rowan, 1977, 340–343), människor 

behöver inte tänka aktivt på varför de litar eller tror på ett företag eller individ. Tillit och 

trovärdighet är något som sker naturligt och byggs upp. Företag, organisationer och 

institutioner förklaras ha eller få legitimitet från fyra olika punkter (Glassman & Murvar 

1984, 56). Den första punkten varför företag har legitimitet är för att det alltid har förhållit sig 

på det sättet. Äldre företag eller speciellt institutioner har legitimitet för att de haft det under 

en lång tid och inte ifrågasätts. Den andra, tredje och fjärde punkten är relaterade till tro; 

människor tror på företaget baserat på emotionell tro (punkt två), rationella värderingar (punkt 

tre) och mening som är lagligt baserade (syftar till auktoritet som är baserad i tradition t.ex. 

normer) (Glassman & Murvar, 1984, 56). Legitimitet kommer från rationell tro, emotionell 

tro och är maktbaserad. Utifrån den information och begrepp som tagits upp kommer 

legitimitet definieras som: en ständig process som upprätthåller företag och kommer ifrån 

företags beteende som från samhällets syn är baserat på emotionell tro, rationella 

värderingar samt auktoritet.  

 

 

 

 

 
2 uppsatsen avser inte undersöka företags makt men i förklaringen av begreppet anses 

definitionen relevant att ta upp. 
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4. Metod 

Först diskuteras materialet, varför detta har valts och vilka nackdelar dokumentanalys har. 

Vidare presenteras den ansats som senare används för att analysera datamaterialet. Vilket är 

kvalitativt innehållsanalysperspektiv nivå, ramar och nackdelar. Tillvägagångssättet följer 

och går igenom händelseförloppet av analysen för årsredovisningarna. Slutligen diskuteras 

vilka etiska överväganden som gjorts innan och under undersökningens gång.  

 

4.1 Material 

Uppsatsen har använts sig av en dokumentanalys där sex årsredovisningar har undersökts. 

Antal årsredovisningar har valts utifrån uppsatsens storlek, syftet med uppsatsen och 

metodologiska förhållanden. Uppsatsen har använt sig utav kvoturval (se mer i avsnitt 4.3) 

och slumpmässigt valt fram sex årsredovisningar för att minska risken för ett icke-

representativt data (mer i avsnitt 4.3). Årsredovisningar har valts som material då det är en 

officiell kanal för företaget att kommunicera utåt och kan visa på de företagsvärderingar som 

ett företag har. Sedan valet att undersöka årsredovisningar från aktiebolag med inriktning på 

fastigheter har valts på grund av personligt intresse för fältet.  

Utifrån uppsatsens syfte ansågs dokumentanalys från årsredovisningar vara bäst lämpad. Det 

är lätt att hitta information om företags mål och värderingar. Årsredovisningar skrivs av 

företagen och är därför en bra källa för att se vad företagen värderar. Företag ser 

årsredovisningar som användbara för att få ut information och utbilda allmänheten i t.ex. 

deras värderingar (Kent & Zunker, 2013, 1081). Årsredovisningar visar de kommunicerade 

värderingar företag har utifrån vad företagen skrivit ner. Vidare har företagsvärderingar, 

meningar och mål undersökts från om de visat på legitimering. Årsredovisning kan ge en 

inblick i liknande och gemensamma värderingar företag har samt vidare undersöka om 

företagsvärderingar kan ses som en form av legitimering. Därför har årsredovisningar valts att 

analyseras istället för intervjuer eller observationer. Dokumentanalys är (Bryman, 2016, 494) 

användbart för att få ett fenomen beskrivet, genom noggranna genomgångar. Något som 

skulle gå förlorat om intervjuer skulle användas, där vissa detaljer möjligen skulle gå 

förlorade. Observation blev uteslutet utifrån uppsatsens syfte och svårigheter med att enbart 

observera hur företag bibehåller legitimitet.  
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Vid användande av dokumentanalys, nämner Bryman (2016, 491) autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet som nackdelar för dokument som källa. Alla dokument är 

inte äkta och deras bakgrund kan ifrågasättas. Detta bedömdes dock som mindre relevant för 

uppsatsen och dess syfte då uppsatsen undersöker det företag vill presentera om sig själva och 

hur det används för att legitimera sig, snarare än huruvida det företagen presenterar är sant. 

Den större frågan har varit över trovärdighet, om företagen är ärliga i vad som skrivs i 

årsredovisningarna från vilka värderingar de har och representerar. Hypotetiskt kan företag 

skriva vissa värderingar i en årsredovisning men inte tillämpa dessa värderingar i 

verkligheten. Det är en nackdel och svaghet i uppsatsen, om företag är oärliga blir inte 

resultatet representativt och är då inte generaliserbart till populationen. Brymans (2016, 489) 

uttryck av autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet behövs tas i hänsyn 

vid när dokument ska väljas och analyseras. Vidare skriver han hur forskare behöver använda 

sig av vissa skeptiska tankegångar när texter läses och analyseras. Uppsatsen med dess storlek 

är för litet för att kunna uttala sig om hela populationen men har uppsatsen tagit hänsyn till de 

kriterier som Bryman (2016) listat. När urvalet gjordes har de granskat kritiskt vid läsning och 

tolkning av årsredovisningarna och fram till när resultatet analyserats fram. Sedan även om 

företagen har varit oärliga i sina årsredovisningar har syftet med uppsatsen varit att undersöka 

hur företag attraherar arbetskraft. Om oärlighet för utkommit i årsredovisningar har det mer 

visat på vad företag skriver i sina årsredovisningar för att visa en bättre sida av sig själva. 

Årsredovisningar har analyserats för att se vad företag gör för att kunna få legitimitet och 

därmed har ärlighet varit mindre viktigt även om det varit med i åtanke. 

 

4.2 Ansats 

Kvalitativ innehållsanalys är ett vanligt tillvägagångssätt inom dokumentanalys (Bryman, 

2016, 505). Analysprocessen används för att finna mönster i texter (Lindgren, 2014, 37) och 

sker systematiskt med noggrant övervägande. Vid användande av kvalitativ innehållsanalys 

ska forskaren låta texten tala och från att läsa om en text flera gånger kan centrala meningar 

hittas ur texten. Årsredovisningarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

Analysprocessen ansågs bäst kunna besvara frågeställningen som uppsatsen har och dess 

syfte. Med kvalitativ innehållsanalys kan mönster hittas och iakttas i de olika textmaterialen 

(David & Sutton, 2016, 288).  

Kvalitativ innehållsanalys har haft ett mesoperspektiv där fokus varit på företag och inte 

använt sig utav ett makroperspektiv där större samhällsfenomen undersöks. Vidare har 



 
 

17 
 

uppsatsen haft fokus på legitimitet och nyinstitutionell teori som perspektiv för att få 

förståelse över ämnet. Specifikt har deduktiv kvalitativ innehållsanalys använts för att 

undersöka legitimitet. Deduktiv analys utgår från en teori, en hypotes eller ett påstående 

(Fejes & Thornberg, 2015, 24) och det som undersöks är om teorin eller hypotesen stämmer 

överens med vad forskaren tror. Fejes & Thornberg (2015) skriver att med uppbyggnad av 

empirin kan teorin stärkas och få stöd från resultatet. En nackdel som författarna tar upp är att 

med deduktiv kvalitativ innehållsanalys kan forskare snarare försöka bevisa för att deras teori 

är sann än att hitta sanningen. Deduktiv kvalitativ innehållsanalys passar uppsatsens syfte och 

har därför valts för att analysera hur årsredovisningar används och vilka strategier används för 

att behålla legitimitet. 

Vanligtvis skapas en kodningsram när deduktiv metod används (Fejes & Thornberg, 2015, 

273). Kodningsram används för att skapa en lista över de koder och senare de kategorier som 

tolkats fram från textdata. Fejes & Thornberg (2015, 274) berättar att kodningsramar kan vara 

användbart för att se över de koder som samlats in och forskare får en katalog över alla koder. 

Med kvalitativ innehållsanalys har en kodningsram gett en bättre överblick av de koder som 

samlats in. Vilka koder som är mer legitimerande och vilka som är mer förklarande av 

företags beteenden samt val (för att nämna några exempel). Med koderna har också vissa 

meningar identifieras som är återkommande och mer manifesta samt vilka koder som är mer 

latenta (koder mellan raderna). Genom att jämföra de kodningar som gjorts kan liknande 

koder kategoriseras ihop, det är en process som Lindgren (2014) skriver om att kodning 

behöver genom hela processen jämföras med varandra. Forskare behöver se över sin text 

(Smith, Flowers & Larkin, 2009, 84) och läsa om texten för att förstå och se de mönster och 

meningar som finns.  

 

4.3 Urval & tillvägagångssätt 

Ett större urval kan ge en bättre precision (Byrman, 2016, 191) men det finns heller ingen 

garanti för det. Sex företag som ett stickprov är möjligen litet men utifrån populationen av 43 

företag anses stickprovet kunna ge ett representativt urval med tillförlitligt resultat (mer i 

avsnitt 4.4) utifrån vad den här uppsatsen kan åstadkomma. Sex antal årsredovisningar valdes 

utifrån uppsatsens storlek, syftet med uppsatsen och metodologiska förhållanden. Med sex 

årsredovisningar blev det en dokumentanalys av 1200 sidor och i relation till uppsatsens 

storlek och de resurser som fanns kunde uppsatsen ge ett representativt resultat. Vidare syftet 
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med uppsatsen var att undersöka vilka strategier använder svenska företag i sina 

årsredovisningar för att bibehålla legitimitet? och sex årsredovisningar ansågs fortfarande 

kunna ge en inblick i hur företag går tillväga. Utifrån de metodologiska förhållanden som 

användes för att analysera årsredovisningarna ansågs antalet av årsredovisningar kunna ge en 

djupare form av inblick. Med ett större urval blir trovärdighet av data högre men med ett 

mindre urval kunde uppsatsen gå djupare in i materialet för att få en bättre förståelse över hur 

svenska fastighetsbolag attraherar arbetskraft. Av dessa anledningar blev det ett urval på sex 

företags årsredovisningar.  

Uppsatsen har använts sig av ett kvoturval, vilket innebär företag har valts ut från förbestämda 

kriterier. Ett val som gjorts utifrån uppsatsens syfte och för att avgränsa urvalet i relation till 

uppsatsens storlek. Företag som har valts måste ha uppnått till förbestämda kriterier. Dessa 

kriterier har varit: (1) företaget ska vara ett aktiebolag, (2) minst 400 anställda (ett val som 

gjorts för klassificeringen stort företag), (3) ha en öppen, officiell årsredovisning för 

allmänheten, och (4) företagen skulle inrikta sig till fastigheter. Med inriktning avses 

företagen ska arbeta med fastigheter, i hur företagen ska äga fastigheter, hyra ut lokaler, 

skötsel av lokaler i form av underhåll och renovering. Dessa kriterier har hjälpt att välja och 

hitta företag som liknar varandra och i sin tur gjort det tydligare att hitta mönster i 

årsredovisningarna (som har samma uppbyggnad) och få ett pålitligt resultat.  

Efter att kriterier bestämts söktes flertal företag fram som skulle kunna passa in för urvalet. 

Sökandet gjordes genom allabolag.se från deras aktiebolagslista med avgränsningen: 200 till 

över 1000 anställda. Totalt hittades 43 företag som uppfyllde alla kriterier. Senare valdes sex 

företag slumpmässigt fram genom lottdragning. De senaste årsredovisningarna valdes från 

företagen och alla var utgivna från samma årtal. Därefter analyserades årsredovisningarna 

med deduktiv kvalitativ innehållsanalys. Analysprocessen har använts för att analysera 

texterna och som tidigare diskuterats har en kodningsram använts. Analysen utgick ifrån 

nyinstitutionell teori och begreppet legitimitet. De har använts för att se över de mönster som 

pekar på företagsvärderingar vars bas möjligen ses som legitimerande. Kodningen har utgått 

från denna premiss för att se hur värderingar lyfts fram i årsredovisningarna. Inga tänkta 

koder var bestämda men analysen har styrts utifrån begreppet och teorin.  

Först hittades centrala meningar inom årsredovisningarna separat utan att jämföra 

årsredovisningarna med varandra. Centrala värderingar, meningar och mål skrevs ner som 

t.ex. driven personal. Efter alla årsredovisningar analyserats jämfördes koderna med varandra 

(se figur 1) för att se vilka meningar som liknande varandra och vidare för att se över liknande 
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och gemensamma meningar. Processen valdes att utföras på det viset för att komma närmare 

textmaterialet och försöka utesluta gemensamma meningar skulle missas (David & Sutton, 

2016, 274–275) från årsredovisningarna. 

Efter att centrala meningar valts ut från årsredovisningarna kategoriserades liknande koder 

ihop men fick behålla sin innebörd (David & Sutton, 2016, 277,279). I figur 1 framgår 

processen för hur centrala meningar skapade koder och senare kategoriserades ihop. De mest 

väsentliga och återkommande kategorierna valdes ut och blev teman. Vissa teman är tagna 

rakt från årsredovisningarna som Hållbar administration och andra som arbetsglädje har 

tematiseras från koder. Där vissa ord av olika uppföljningar har tematiseras ihop. 

 

Figur 1 

Text Kod Kategori Tema 

Olika textdelar från 

årsredovisningar, 

som varit från ord 

till stycken.  

Samhälls-

miljöutveckling; 

Gröna erbjudanden; 

Gröna avtal; 

Hållbar 

administration; 

Långsiktig hållbar 

miljö 

Gröna affärer; 

Hållbar utveckling 

för samhället & 

planeten; Miljöavtal; 

Hållbar 

administration 

Hållbar 

administration 

Kodningsram för uppsatsen, över hur teman har kodat fram med kvalitativ innehållsanalys. 

Här visas en mindre variation av den verkliga kodningsramen.  

 

Bryman (2016, 500) säger att den information som kan hämtas från dokumentanalys inte 

nödvändigtvis ska ses som konkret eller opartisk. I uppsatsens fall ses inte årsredovisningarna 

vara helt konkreta eller opartiska men det är inte nödvändigt. Utan det avser att nämna en 

kritisk punkt i trovärdigheten av materialet. Uppsatsen har undersökt företagslegitimering i 

årsredovisningar och inte vad företag gör. 

Bryman (2016, 501) skriver hur dokument ska ses som verkligheter men också en 

bakomliggande verklighet. Det som menas med bakomliggande verklighet är hur dokument 

ska ses ifrån den nivå och kontext som den befinner sig i. Från årsredovisningarna behövdes 

hänsyn tas till kontexten när de analyserades. De är verkliga utifrån den kontext som de har 

fått och utan dess kontext kan de förlora sin innebörd. Vad som menas med det är hur 
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årsredovisningarna behövdes hänsyn tas för deras verklighet och kontext, t.ex. är 

årsredovisningarna från aktiebolag och rör fastighetsbranschen. Detta behövde hållas i åtanke 

när analys samt tolkning gjordes av årsredovisningarna. 

 

4.4 Trovärdighet, pålitlighet & tillförlighet 

Diskussionen kring validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning (Bryman, 2016, 351) 

har pågått under ett flertal år och forskare idag frågar sig fortfarande hur väl passande dessa 

kriterier är inom kvalitativ forskning. En fråga är om begreppens innebörd bör ändras för 

kvalitativ forskning, om validitet (relevans av det som avses mätas) ska bytas till trovärdighet 

(Malterud, 2001, 483) och om reliabilitet (mätningarna undersöks om de inte är 

slumpmässiga) ska bytas till pålitlighet. Trovärdighet (Malterud, 2001, 484–485) är om 

resultatet är representativt av data och pålitlighet (Malterud, 2001, 484, 486) är om resultatet 

är pålitligt. Vidare finns det tillförlighet (Malterud, 2001, 485, 487) som är om resultatet kan 

tillföras till andra situationer eller grupper. Validitet och reliabilitet är inte okomplicerade 

begrepp (Bryman 2016, 352) inom kvalitativ forskning och den här uppsatsen avser därför att 

använda trovärdighet, pålitlighet och tillförlighet istället eftersom de passar bättre för 

kvalitativa undersökningar som uppsatsen innefattar.  

Trovärdighet ska upprätthållas genom att beskriva forskningsprocessen: val av urvalet, 

datainsamlingen i hur data samlats in och hur data analyserats samt tolkats. Pålitlighet ska 

upprätthållas med hjälp av tidigare forskning (om uppsatsens resultat stämmer med tidigare 

forskning), lyssna och följa data vid analys och tolkning samt kvalitén på dokumentinsamling. 

Tillförligheten av uppsatsens resultat kommer också med hjälp av tidigare forskning och 

kvalité på resultatet från datainsamling till tolkning av data. Genom reflektion och kritiskt 

tänkande för ämnet, forskares roll, datamaterial och stöd från tidigare forskning samt 

nyinstitutionell teori som perspektiv ska uppsatsen kunna sträva efter trovärdighet, pålitlighet 

och tillförlighet. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) behöver forskare iaktta god forskningssed. Denna innefattar 

tillförlighet, ärlighet, respekt och ansvar samt de fyra huvudkraven för forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 
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är förståeliga i t.ex. intervjuer där den som intervjuas ska informeras på ett lämpligt sätt om 

den goda forskningsseden, men vid granskning av offentliga dokument blir kraven inte 

desamma. Forskning ska inte bryta mot dessa etiska principer inom samhällsvetenskapen men 

Blumer (1956, 683–685) berättar om hur de i vissa fall tillämpas mer flexibelt. Ett sådant fall 

är exempelvis när undersökningar utförs på offentliga platser eller med offentliga dokument. 

Vad gäller informationskravet och samtyckeskravet har inte alla aktiebolagen blivit 

informerade om användandet av deras årsredovisningar eller erhållit information om 

uppsatsens syfte. Årsredovisningarna är dock officiella och öppna för allmänheten. Därmed är 

slutsatsen att användandet av dessa offentliga dokument inte bryter mot 

forskningsprinciperna. Däremot kommer företagens identiteter fortfarande hållas anonyma. 

Beslutet gjordes tidigare i början av uppsatsens process eftersom dokumentanalysen skulle 

kombineras med observationer. De företag som var informerade om uppsatsens syfte, önskade 

vara anonyma men av olika anledningar uteslöts observationerna. Valet blev att bibehålla 

löftet till de företagen om att vara anonyma oberoende om de lottades slumpmässigt fram.  

Information som kan riskera företagens anonymitet kommer tas bort och ersättas, till exempel 

kommer namn på fastigheter ändras till enbart [fastigheter]. Uppsatsen avser fortfarande följa 

de etiska forskningsprinciperna och hålla god forskningssed, bl.a. på så sätt att företagens 

information ska behandlas på ett respektfullt sätt utan egna värderingar. 
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5. Resultatanalys 

Kapitlet kommer gå igenom resultatet från uppsatsen och är uppdelad i sex avsnitt med 

undertitlar i ett avsnitt. Varje avsnitt diskuterar och visar stöd från tidigare forskning. 

Kapitlet börjar med investeringsutveckling, som visar de samhälls- och företagsinvesteringar 

företag presenterar. Avsnittet presenterar först hur investeringar ser ut i samhället och sedan 

hur företag investerar i sig själva. Efter det avsnittet kommer hållbar administration och visar 

de strategier företag tar för miljön. Därefter introduceras ansvarsfull riskhantering, avsnittet 

tar upp självreglering i form av riskhantering, som t.ex. förhindra diskriminering. Vidare 

kommer medarbetares arbetsglädje, här presenteras företagskultur, anställdas trygghet och 

glädje på arbetsplatsen. Avsnitt 4 följs av anställningsutveckling. Här presenteras och 

diskuteras de möjligheter företag erbjuder sina anställda. Till slut introduceras den 

personliga kundanpassningen, här visas de anpassningar företag gör för kundernas behov. 

 

Analyserna utgår från vad som står i årsredovisningarna för de mål, värderingar, meningar 

och utveckling som företag väljer att presentera. Om företag utövar dessa meningar eller 

värderingar i verkligheten har inte undersökts. Det uppsatsen kan visa är hur 

årsredovisningarna används som verktyg för att bibehålla legitimitet. Fem teman har 

identifierats och kommer att presenteras samt analyseras med nyinstitutionell teori som 

perspektiv. Ett tema har delats upp i två mindre avsnitt för att förtydliga läsandet och 

analysen.  

5.1 Investeringsutveckling 

Företag lyfter fram de investeringar som gjorts under året och de som kommer göras i 

framtiden. Investeringarna driver deras utveckling framåt. Dessa investeringar kan visas 

genom satsning på moderna och trendiga utvecklingar, som inredning i fastighetslokaler eller 

projekt där nya byggnader byggs. Investeringarna kan vara företagsdrivande eller också även 

samhällsdrivande. Företagsdrivande är de investeringar som företag gör internt för att 

utvecklas. Det kan vara investering internt som hållbart arbete för anställda eller modernare 

teknik som företaget kan använda. Med samhällsdrivande hänvisas det till 

företagsinvesteringar som bidrar och gynnar samhället. Samhällsdrivande investeringar kan 

vara samarbete med myndigheter, skolor och/eller välgörenhetsorganisationer i företags 

närområde. Företag visar vad de kan göra för att bättra människors omgivning.  
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Investeringsutveckling har delats in i två delar: investering i samhället där företag samarbetar 

med samhället och investeringar i företaget där företag lyfter fram sina egna investeringar. 

Uppdelningen har gjorts för att läsaren enklare ska förstå presentationen och diskussionen av 

temat investeringsutveckling.  

5.1.1 Investeringar i samhället 

Företag kan utvecklas genom att investera i samhället och samarbeta med t.ex. myndigheter 

för en hållbar stadsutveckling. Vilket inte bara gynnar företaget utan även samhället. 

Investering i samhället kan vara att utveckla offentliga områden inom de städer företaget 

befinner sig i eller investera i idrottsanläggningar där allmänheten vistas. Från alla 

årsredovisningar har företagen visat på att de investerar i samhället.  

Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är en viktig del av [företagsnamn] 

verksamhet att bidra på olika sätt till hållbar stadsutveckling, vilket sker genom 

utveckling av nya och befintliga områden. Samverkan sker även i [antal nätverk] 

och företagarföreningar för att utveckla de städer där verksamhet bedrivs samt 

andra sociala engagemang. Samarbete pågår även med olika parter för att driva 

utveckling, ta del av kunskap om ny teknik och utbyta erfarenheter. 

[Företagsnamn] är exempelvis medlemmar i följande organisationer: [namn på 

organisationer]. Därtill har företaget ett nära samarbete med lokala energibolag, 

renhållningsbolag och universitet och högskolor. 

Årsredovisning 102 

 

Citatet från årsredovisning 102 visar hur företag bidrar till samhället genom statsutveckling på 

deras områden. Samarbete görs tillsammans med myndigheter, nätverk och andra 

organisationer för att utveckla samhället men även företaget. De utvecklingar som utförs 

gynnar företag, samarbete med lokala energibolag och renhållningsbolag hjälper företagen att 

hålla rent omkring sina lokaler och byggnader. En mer hållbar och renare stad kan göra den 

marknad företagen befinner sig på mer attraktiv. Vilket i sin tur skulle kunna hjälpa företag 

med deras legitimitet utifrån hur de hjälper samhället. Att hjälpa samhället genom hållbar 

stadsutveckling och investeringar kan reflektera ett företagsvärderingar. Hollis (2012, 9) 

skriver att värderingar blir en del av företagets kultur som kan reflekteras till samhället. 

Potentiella kunder och anställda kan se vad företag gör och möjligen bli mer emotionellt 

investerade från delade värderingar (Tilling & Tilts, 2010, 65; Reyes, 2011, 787) och mer 

benägna att vilja handla av deras produkter.  
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Investeringar kan alltså skapa trovärdighet utifrån de värderingar som företag reflekterar. 

Tyler (2006, 376) och Glassman & Murvar (1984, 55) skriver om tro i företag som behöver 

vara valid från samhället. Med specifika värderingar kan legitimitet ökat från företags 

beteenden (Reyes, 2011, 782, 785). Företag som visar på investering i skolor under flera år i 

sin årsredovisning kan reflektera värdering över hållbar samhällsutveckling där de tar sitt 

ansvar. Individer som delar ett företags värderingar är mer benägna till att vara delaktiga som 

att handla av det företag (Cennamo & Gardner (2008, 898, 902). Vidare om företag har ett 

positivt intryck från allmänheten kan det hjälpa företag med sin legitimitet (Kent & Zunker, 

2013, 1087, 1093) och få samhället att tro på deras budskap. Citatet från årsredovisning 105, 

visar på ett exempel av företag som värdesätter aktiviteter för både ungdomar och eliter inom 

idrott. Något som kan hjälpa företags legitimitet från hur de visar sina värderingar och 

investeringar för samhället.  

[Företagsnamn] har varit aktivt närvarande i samhällsutvecklingen sedan [årtal]. 

Det är i och mellan husen som samhället skapas. För [företagsnamn] är det därför 

viktigt att verka för en god och hållbar samhällsutveckling. Om man inte på ett 

starkt och tydligt sätt är aktiva i lokalsamhället kan man heller inte ta sitt ansvar. 

Idrottslig,- kulturell och ideell verksamhet är vitala delar i det som gör samhällen 

attraktiva, att människor och företag utvecklas och växer. Genom att verka för att 

ge tillbaka och engagera sig vet [företagsnamn] att det blir rätt. För att kunna göra 

det har företaget bland annat etablerat en tydlig sponsringspolicy som kräver att 

mottagande idrotts- och kulturaktörer satsar både på elit och bredd samt att 

ungdomen är i fokus. 

Årsredovisning 105 

5.1.2 Investeringar i företaget 

Investeringar för företaget kan avse t.ex. värdeprojekt (projekt som har socialt och/eller 

ekonomiskt värde), där företag lyfter fram investeringar i utomstående organisationer, mål 

som uppfyllts i form av utveckling, investering i ny teknik och expansionsutveckling. Citat 

från årsredovisning 103 & 104 visar på investering företag för hos sig själva för att utvecklas. 

Den tekniska utvecklingen går snabbt. Digitala lösningar ersätter gammal teknik, 

nya aktörer kommer in på marknaden med ett bredare utbud och kunder efterfrågar 

nya lösningar och tjänster. Aktörer som inte anpassar sin verksamhet och sina 
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erbjudanden till dessa nya förhållanden riskerar att tappa både kunder, leverantörer 

och medarbetare. [Företagsnamn] ambition är att ligga i framkant när det gäller 

användning av moderna tekniska lösningar och serviceerbjudande. Detta kräver att 

bolaget noga bevakar marknaden för att fånga upp trender och efterfrågan. 

Årsredovisning 103 

För oss handlar hållbart företagande också om ständiga förbättringar. Att 

sätta mål, utveckla vår verksamhet, där hållbarhetsarbete är en del. Att 

förfina och effektivisera våra processer för att kunna göra det vi gör på ett 

bättre sätt. […] Under 2018 har vi fortsatt vår hållbarhetsstrategi. […] 

Utveckling visar vår inställning till ständiga förbättringar, att arbetet aldrig 

är klart. 

Årsredovisning 104 

Företag investerar i sig själva för att kunna hålla sig uppdaterade inom tekniken och 

hållbarhetsarbete som visas i de två citaten. Det här är två exempel på investeringsutveckling 

som företag kan göra för att kunna stanna kvar på marknaden (Meyer & Rowan, 1977, 343). 

Warsame, Neu & Pedwell (1998, 279–280) visade att företag använder årsredovisningar för 

att utbilda individer. Företag kan utbilda allmänheten i de investeringar företaget tar och visa 

de förändringar de gör. Det här investeringar är nödvändiga för företag, om de inte kan 

konkurrera på marknaden kan deras legitimitet minska (Meyer & Rowan, 1977, 343). Företag 

som inte kan konkurrera på marknaden är det tänkbart svårare för dem att kunna bibehålla sin 

legitimitet eller öka den. Internationella investeringar som lyfter företag framåt och hjälper 

expandera företag är en form av investeringsutveckling. Företag behöver växa och hålla sig 

uppdaterade på marknaden (Meyer & Rowan, 1977, 340–343) för att de ska kunna konkurrera 

med andra företag. För att företag ska kunna få och behålla legitimitet är det nödvändigt att de 

kan konkurrera mot andra företag (Meyer & Rowan, 1977, 340–343). Expansion till ett annat 

land med en liknande marknad ger konkurrensmöjligheter med ytterligare lokala företag till 

regionen. Och företag behöver attrahera mer arbetskraft för att klara expansionen. Citatet från 

årsredovisning 101 är exempel på ett företag som expanderat till ett annat land. 

Parallellt med renodlingen i Sverige har vi under [årtal] expanderat internationellt. 

Med en rad förvärv och egen organisation på plats har vi relativt snabbt lyckats 

etablera [företagsnamn] som en lokal aktör att räkna med på [internationellt land] 

fastighetsmarknad. Volym är en kritisk faktor för att uppnå en effektiv och 

framgångsrik förvaltning. Det är därför positivt att vi redan uppnått [ekonomisk 
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vinst] i fastighetsvärde i [internationellt land], vilket motsvarar [procent] av vår 

totala fastighetsportfölj. […] Här kommer vi under de kommande [årtal] att 

uppföra två toppmoderna kontorsfastigheter om totalt cirka [kvadratmeter]. Den 

totala investeringen beräknas uppgå till drygt [ekonomisk vinst] med en bedömd 

potentiell utvecklingsvinst…  

Årsredovisning 101 

 

Företaget från årsredovisning 101 skriver att de lyckats etablerat sig och konkurrerar nu på 

marknaden i det andra landet med potentiell utvecklingsvinst. Företag som lyckas gå med 

vinst visar på att företaget kan konkurrera på marknaden (Alvesson & Spicer, 2019, 201; 

Furusten, 2013, 90) och kan attrahera nya kunder till företaget. Från citatet visar företaget att 

de har lyckats med att bryta sig ut internationellt där de kan behålla och öka sin legitimitet i 

den nya regionen.  

Ett sätt att få samhället att tro på företag, om det är i Sverige eller utomlands, visas i 

årsredovisningar från hur företag lyfter fram sin utveckling (Tyler, 2006, 376) (som i citatet 

från årsredovisning 101, 103 & 104). Företag kan visa vad de åstadkommit för allmänheten. 

Warsame, Neu & Pedwell (1998, 280) skriver att företag kan utbilda allmänheten för att 

forma tankar kring företag. Vissa investeringar som gett positivt resultat kan forma 

allmänhetens tankar kring företag, t.ex. hur företag har lyckats satsa internationellt och 

utveckla företaget framåt till att bli större. Vilket i sin tur hjälper företagets legitimitet med 

positivt intryck från allmänheten. 

 

5.2 Hållbar administration 

Miljöfrågan var ett återkommande ämne i alla sex årsredovisningar. Företagen skrev i sina 

årsredovisningar hur de erkänner klimatförändring och att något behöver göras för miljön.  

[Företagsnamn] erkänner de vetenskapliga bevis om att mänsklig aktivitet 

accelererar klimatförändringarna. Att överskrida planetens gränser innebär stora 

risker för vår framtid… 

Årsredovisning 102 

Genom uppsatsen har miljön ofta angivits som exempel mot bakgrund av att det är 

ett återkommande ämne såväl i samhället i stort som i årsredovisningarna. Minskad 

miljöpåverkan anges som ett mål och företagsvärdering i årsredovisningarna genom 
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hur företagen lyfter fram de investeringar och den riskhantering som företagen gör 

för att minska miljöpåverkan. Hållbar administration är när företag försöker minska 

sin miljöpåverkan genom riskhantering och därigenom förbättra miljön för alla.  

[Företagsnamn] såg redan för [antal år] sedan behovet av att ställa om 

verksamheten i en mer miljö- och klimatvänlig riktning. Genom olika 

energieffektiviseringsåtgärder och en övergång till förnybara energislag har 

[företagsnamn] sedan [årtal] minskat de direkta utsläppen av växthusgaser 

[datainformation]. Den minskade energiförbrukningen har också inneburit 

påtagliga förbättringar av driftnettot och höjda fastighetsvärden. [Årtal] 

analyserades och godkändes [företagsnamn] klimatmål [företagsnamns]. 

Godkännandet är ett kvitto på att företagets klimatmål är tillräckliga för att nå 

Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen väl under två 

grader. 

Årsredovisning 103 

Företaget i årsredovisning 103 visar att under ett antal år riktat sin verksamhet i en mer 

miljövänlig riktning genom olika handlingar, vilket har gjort att företagets fastighetsvärden 

höjts. Sverige och hela världen har blivit mer miljömedvetna. Företag visar på att de bryr sig 

om samma saker som samhället gör, som miljön genom bl.a. riskhantering, något som kan 

skapa tro från samhället (Tyler, 2006, 376). Tro på ett företag kan leda till legitimitet men 

Schuman (1995, 573) tillägger att normer spelar roll i hur företag får legitimitet. Företag gör 

miljömedvetna val som att använda förnybar energi. Det kan visa på normer från hur viktig 

miljön blivit och det ansvar som människor samt företag tar. Utifrån de sex årsredovisningar 

som uppsatsen analyserat har alla ett avsnitt om miljö där riskhantering och framtida miljömål 

har varit de ämnen som återkommit. Företag kan behålla och utöka sin kundkrets från att de 

visar delade värderingar (Tilling & Tilts, 2010, 65; Reyes, 2011, 787; Cennamo & Gardner, 

2008, 902) som att minska miljöpåverkan. Vilket skulle kunna skapa en känsla av att 

tillsammans gör företaget och kunderna skillnad för miljön (Hollis, 2012, 102–103), vilket 

kan vara att installera förnybar energi.  

Människor följer de företag som de tror och litar på (Tyler, 2006, 376). Vilket inte är 

otänkbart, om företagens värderingar och mål stämmer överens med individens. Med 

utgångspunkt från Tyler (2006) kan företag få legitimitet från de handlingar de tar. 

Handlingar som är baserade på normer, känslor, åsikter (Weber, 1968a, 4; Weber, 1984b, 
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1376) och värderingar. Värderingar som miljöfrågor. Citatet från årsredovisning 106 visar ett 

företags agerande att förbättra miljön.  

Samtidigt arbetar vi för att minska miljöbelastningen i vår egen verksamhet. 

[Företagsnamn] mest betydande interna miljöaspekter utgörs av områdena 

transporter och avfall. Fokus ligger på att förbättra miljöprestandan i vår bilflotta, 

samt att förbättra planeringen […] Planering är även en viktig åtgärd för att minska 

mängden spillmaterial och uppkomsten av avfall. Det avfall som trots allt uppstår 

ska hanteras på rätt sätt. I första hand tar vi hand om avfallet på plats via kundens 

avfallshanteringssystem. Vårt ledningssystem och våra gemensamma arbetssätt 

bidrar till att minska riskerna för föroreningar eller andra olägenheter för 

människors hälsa eller miljön. 

Årsredovisning 106 

Företaget kommunicerar ut att de gör ett medvetet val i syfte att förbättra människors hälsa 

och miljö.  Något som kan forma hur individer tycker samt tänker om dem (Tilling & Tilts, 

2010, 61, 65; Reyes, 2011, 787). Utifrån vad Pattern (1991), Warsame, Neu & Pedwell (1998) 

och Kent & Zunker (2013) kommit fram till i sina undersökningar kan positivt intryck från 

allmänheten hjälpa företag med sin legitimering till viss del. Det är inte nödvändigtvis fallet 

att om företag har en hållbar administration genom att förbättra sin avfallshantering också får 

ett mer positivt intryck från allmänheten som kan leda till legitimitet. Men om ett företag har 

ett negativt intryck från allmänheten påverkar det företaget negativt ekonomiskt och dess 

legitimitet (Kent & Zunker, 2013, 1087, 1093; Warsame, Neu & Pedwell, 1998, 278–279; 

Pattern 1991, 305). Hållbar administration behöver inte leda till att företag får legitimitet men 

utan ett miljömål hos företag är det mer troligt att det påverkar företaget negativt. Vilket gör 

det svårare för företag att konkurrera på marknaden och behålla legitimitet (Cennamo & 

Gardner 2008, 898). Med samhällets fokus på miljö och från årsredovisningarna är det mer 

troligt att företag som riktar sig till klimatsmarta lösningar och riskhantering för att ha större 

chans att behålla legitimitet. 

 

5.3 Ansvarsfull riskhantering 

I årsredovisningarna tar alla företag upp en del om riskhantering, där strategier för att minska 

olika risker visas för sina läsare. Ansvarsfull riskhantering är en strategi när företag skapar 
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strategier för och tar kontroll över potentiella risker. Det är en form av självreglering som kan 

vara att företag inte vill löpa risk för korruption, mobbning, ekonomiska risker, olyckor på 

arbetsplatsen för att nämna några risker. Företag tar sitt ansvar för sina anställda, kunder, 

andra företag och samhället.  

…[Företagsnamn] har en nollvision för arbetsskador. Som första steg är vårt mål 

att arbetsskadefrekvensen, det vill säga antal arbetsskador som leder till minst en 

dags sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar. Genom åren har vi byggt upp resurser 

och system för hälsofrämjande och skadeförebyggande arbete. […] Ändå skadas 

många medarbetare varje år. Vanligast är att medarbetare får skärsår, faller eller får 

ström igenom kroppen. Men faktum är att många skador kan undvikas. [Namn] 

förklarar: En av de vanligaste orsakerna till att det sker olyckor är att det går lite 

för fort. Eller att en medarbetare tänker ”jag ska bara”. Men det är inte okej. Vi kan 

aldrig tumma på säkerheten för att arbetet ska bli klart snabbare eller för att det 

görs av gammal vana. 

Årsredovisning 106 

…vi har satt en nollvision för arbetsplatsolyckor samt nolltolerans för 

diskriminering. Alla medarbetare ska oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, religion 

och sexuell läggning ha förutsättningar att utvecklas inom [företagsnamn]. Vi har 

haft [antal olyckor] under året och [antal tillbud] och vi kan se att tillbuden ökat 

något. Att tillbuden ökat ses som en effekt av vårt utökade arbete för att förebygga 

antalet olyckor. Ett tillbud ökar nämligen vår kännedom om risker vilket bidrar till 

att förhindra att en händelse leder till en olycka. Nolltolerans vid diskriminering är 

en självklarhet. Under [årtal] uppkom bland annat ett fall av diskriminering vilket 

vi omgående tog tag i. 

Årsredovisning 105 

 

Från citaten kan det utläsas att företagen i årsredovisning 105 & 106 har en nollvision för 

arbetsolyckor. Årsredovisning 105 tillägger i sin text en nolltolerans för diskriminering. I 

båda fallen erkänner företagen att olyckor och ett diskrimineringsfall har hänt under året. I 

och med erkännande visar företagen också hur de försöker bättra sin riskhantering i hur de 

förebygger olyckor och att diskriminering behövs tas i omedelbart. Om företag inte agerar 

mot diskriminering blir det svårt att se hur samhället eller anställda skulle kunna ge förtroende 

till det företaget. Något som kan påverka företaget negativt. Individer vill inte arbeta på 

företag där de inte trivs (Cennamo & Gardner, 2008, 898) eller känner sig trygga. 
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Utifrån Hollis (2012, 102–103) syn på företagsvärderingar och Glassmann & Murvar (1984, 

55) syn på nödvändighet av trovärdighet för företags legitimitet kan företags ansvarsfulla 

riskhantering hjälpa deras legitimitet. Företaget visar hur de värderar och står för alla deras 

anställda. Det kan från Hollis (2012), och Glassmann & Murvar (1984) visa hur företag 

behåller sin legitimitet beroende på hur de behandlar risker på ett sätt som skapar tro från 

värderingar som företag och samhället delar samt tro baserat på känslor av rättvisa. 

Riskhantering för att skada eller förhindra diskriminering kan hjälpa företags legitimitet 

utifrån att de skapar tro i företagets handlingar (Hollis, 2012, 10-103; Glassmann & Murvar, 

1984, 55), något som kan hjälpa företag bibehålla eller öka sin legitimitet från att samhället 

och deras anställda kan  känna sig trygga (Cennamo & Gardner 2008, 898).  

 

5.4 Medarbetares arbetsglädje 

Medarbetares trygghet, glädje och utveckling är ett återkommande tema i årsredovisningarna. 

Medarbetares arbetsglädje är när företag lyfter fram anställdas lycka, glädje, utveckling som 

en del av sin företagskultur. Annorlunda uttryckt är det när företag ger anställda möjligheter 

till trivsel på arbetsplatsen genom olika värderingar eller aktiviteter.  

Företag visar i årsredovisningar att deras medarbetare är lyckliga på sina arbetsplatser. 

Årsredovisningarna visar för andra företag, kunder och allmänheten att företags anställda har 

det bra och visar företaget i ett positivt sken. 

Nöjda och engagerade medarbetare är [företagsnamn] viktigaste ambassadörer. 

Stolta medarbetare och en stark företagskultur gör [företagsnamn] attraktiv som 

arbetsgivare […] Förutom den fysiska aktiviteten blir träningen också en social 

aktivitet som bidrar till ökad trivsel och svetsar samman medarbetarna. Träning 

och god fysisk hälsa är ett viktigt tema även för externa aktiviteter och evenemang, 

centralt såväl som lokalt… 

Årsredovisning 101 

Årsredovisning 101 visar att företaget deras anställda är ansiktet utåt för företaget. Deras 

anställda visar på nöjdhet och engagemang i företaget. Det finns en uttalad hälsoinriktning på 

företaget och är en del av företagets kultur. Företaget identifierar sig alltså med hälsosamma 

medarbetare. Likt Lee (2012, 112) låter företaget påverka deras anställda genom att få dem 

mer hälsosamma och som Hollis (2012, 102) påpekar hur värderingar samt beteenden kan bli 

en del av företagskulturen. Istället för att få anställda att sluta röka använder företaget 
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aktiviteter för att ge god fysisk hälsa. Företag kan inte tvinga anställda att ändra sitt beteende 

mot sin vilja (Lee, 2012, 112) men att erbjuda möjligheten för de som vill och visa 

allmänheten att företaget bryr sig om kan hjälpa företags legitimitet (Lee, 2012, 52, 55). 

Specifikt ”attraktiv som arbetsgivare”, från citatet (Årsredovisning 101) vilket företaget får 

från sina medarbetare och företagskultur. Lee (2012, 112) kom fram till i sin avhandling att 

företag kan använda anställda för att få och öka sin legitimitet från en attraktiv arbetsplats. 

Inte alla årsredovisningar visade på träning som en del av medarbetarnas glädje men alla 

årsredovisningar hänvisade till åtgärder och faktorer som skulle visa att deras anställda är 

lyckliga. Företag kan även visa medarbetares arbetsglädje från hur de visar att företaget 

jobbar tillsammans. Från årsredovisning 104 citat använder företaget ordet vi: 

Vi klarade målet! Det utmanande mål som vi antog i slutet av [årtal], att vi skulle 

uppnå en genomsnittlig årlig substansvärdestillväxt, exklusive utdelning och 

återköp, om minst [procent] har vi klarat med råge! 

Årsredovisning 104 

Som Cennamo & Gardner (2008, 898) visade i sin undersökning vill individer känna sig 

delaktiga i företaget. Att använda meningar som ”Vi klarade” kan det visa på att företaget och 

de anställda jobbar tillsammans. Det visar inte på jobbtillfredställande men att företaget i 

årsredovisning 104 vill visa att de tillsammans på företaget klarade målet. Kommunikation är 

viktigt inom företag (Tilling & Tilt, 2010, 65), att skriva ut avklarade mål i årsredovisningar 

är en form av kommunikation. Informationen kan nå till sina anställda men även allmänheten. 

Något som skulle möjligen kunna visa allmänheten att de deras anställda är en del av företaget 

(Cennamo & Gardner 2008, 902, 904; Hollis (2012, 102). 

 

5.5 Anställningsutveckling 

Anställningsutveckling syftar till de möjligheter företag erbjuder till sina anställda. Det kan 

vara utbildningar och/eller möjligheter till att växa i graderna. Utbildningar kan vara något 

som individer ser fram emot att få utöka sin kunskap och därmed vad de kan göra för arbete.  

Så långt det är möjligt ger [företagsnamn] chansen till utveckling inom företaget, 

exempelvis utlyses lediga tjänster internt. Kontinuerlig kompetensutveckling och 

utmaningar i det dagliga arbetet är andra komponenter för en gynnsam 

arbetssituation. […] Medarbetarsamtal genomförs årligen för att stödja den 

personliga utvecklingen, följa upp gemensamt satta mål, stämma av 
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arbetssituationen och planera framtida kompetensutveckling. Kompetensutveckling 

sker via externa och interna utbildningar såväl som genom kunskapsöverföring 

kollegor emellan. Under [årtal] har [företagsnamn] medarbetare deltagit i 

utbildningar inom förvaltning och drift, uppdateringar i regelverk inom 

byggnation, juridik och ekonomi med mera. 

Årsredovisning 102 

Årsredovisning 102 citat visar vad företaget gör för att utveckla sina anställda genom 

kompetensutveckling och i utbildningar som ger anställda mer kunskap inom sitt eller nytt 

område. Cennamo & Gardner (2008, 898) visade i sin undersökning hur anställda vill vara en 

del av företaget och känna sig tillfredställda. De yngre generationerna värderade 

statusrelaterade värderingar högt (Cennamo & Gardner 2008, 902). Att erbjuda anställda 

utbildning kan hjälpa företag att visa för andra företag och allmänheten hur de ger möjligheter 

till sina anställda. Anställda kan få kunskapsökning som bättrar deras position och de blir mer 

benägna till att stanna på ett företag som ger de möjligheterna (Cennamo & Gardner 2008, 

983).  

Individer är mer benägna till att följa andra om de är i deras egna intresse (Tyler, 2006, 376). 

Att erbjuda utveckling, flexibla arbetsstrukturer och utmanar sina anställda kan hjälpa företag 

att öka sin arbetskraft och i sin tur stärka företaget.   

Arbetet med att skapa [företagsnamn] fortsatte under [årtal]. Det har inneburit 

fokus på att harmonisera interna processer och bygga en flexibel struktur som 

främjar erfarenhetsutbyte och harmonisera interna processer och bygga en flexibel 

struktur som främjar erfarenhetsutbyte och kund för korta beslutsvägar och lokal 

beslutskraft. Sammantaget skapas förutsättningar för tillväxt samt en företagskultur 

där våra medarbetare trivs och utvecklas och som sätter människan i centrum. […] 

Höga ambitioner är viktigt för att utvecklas. Bolaget arbetar för att attrahera, 

rekrytera, utveckla och lösningsorienterat arbete där medarbetare utmanar sig 

själva och sina kollegor för att utvecklas.  

Årsredovisning 104 

Att höja ambitionen hos anställda är inget som går att tvinga, Lee (2012, 112) visade i sin 

undersökning att företag kan bara påverka sina anställda till en viss punkt. Utifrån Lee (2012), 

de anställda som vill utvecklas och ha höga ambitioner kan hjälpa företag behålla sin 

legitimitet genom att informera kunder och allmänheten. Det kan skapa traditioner i företaget 

från att de anställda delar höga ambitioner (Svagzdiené, B., Jasinskas, E. & Simanavicius, 
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2017, 106) vilket i sin tur få de anställda att börja imitera de värderingarna (Hollis 2012, 102). 

Företag som investerar i sina anställda kan få bättre trivsel och får anställda att stanna 

(Svagzdiené, B., Jasinskas, E. & Simanavicius, 2017, 106-107). Vilket kan hjälpa företag till 

att fokusera sedan på att bredda sitt företag, t.ex. till en annan stad eller internationellt. 

 

5.6 Den personliga kundanpassningen 

Genom alla årsredovisningar lyfte företagen fram hur de anpassade sig till kundens behov 

genom olika medel. Den personliga kundanpassningen syftar till hur företag anpassar sig 

individuellt till kundens behov. Anpassa kontorsytor till en individuell kund, dataprogram 

som individanpassas eller bygga fastigheter (se citat från årsredovisning 102) som passar 

kundens behov. I årsredovisning 103 kan företaget anpassa sig till kundens behov när det 

kommer till lokaler nu och i framtiden. Företag ser kunders unika behov och kan ge smidiga 

erbjudande och anpassningar för deras kunder. 

En annan förändring är det ökade behovet av flexibilitet hos våra kunder. 

Verksamheter kan ändras snabbt, och plötsligt uppstår behovet av att byta lokal. 

Kontorskonceptet [företagskodord] gör det enkelt att hitta en snabb och smidig 

lösning. Med [företagskodord] slipper hyresgästen ta itu med alla praktiska frågor 

som exempelvis IT, arbetsplatser, inredning och kök. 

Årsredovisning 103 

Kent & Zunker (2013) visar i sin avhandling att positiv intryck av företag hjälper företagets 

legitimitet att påverkas positivt och ekonomiskt. I fallet av företag som vill visa att de kan 

möta kundens behov och hur de hjälpa företag få ett positivt intryck från samhället. Fyra utav 

sex årsredovisningar lyfter företag fram intervjuer från nöjda kunder där företaget kunnat 

bemöta och uppfylla kundens behov.  

Efter ett par år hade de växt ur lokalerna och då byggde [företagsnamn] till lokalen 

[…] men även den ytan växte man ut. Därför hyrde de [årtal] ytligare [sic] en lokal 

av [företagsnamn] i närheten av den [antal], samtidigt som de började leta efter 

något ännu större. […] Till slut hittade vi en tomt i [stad] som vi blev intresserade 

av. Med hjälp av [medarbetares namn] lyckades vi övertala kommunen att vi 

skulle få bygga på tomten. 

Årsredovisning 102 
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Citatet är från en företagskund i årsredovisning 102 som företaget valt lyfta fram hur de 

lyckats bemöta kundens behov. Något som kan ge företag positivt intryck (Tilling & Tilts, 

2010, 56, 65; Kent & Zunker, 2013, 1087, 1093) från att vissa kunder som är nöjda med 

kundanpassningen de får. Positivt intryck från allmänheten och specifikt nöjda kunder kan 

hjälpa företag att växa och därmed bibehålla samt även öka deras legitimitet (Tilling & Tilts, 

2010, 61, 65).  

Alla företag lyfter fram strategier och affärskoncept för att visa sitt företag ur ett positivt ljus; 

Vad företaget gör för sina kunder. Det är här från företagsstrategier, planer och affärskoncept 

som konkurrensen kan hittas mellan företag enligt Furusten (2013, 90). En konkurrens som 

kan gynna företags legitimering. En evig kamp uttrycker Furusten (2013, 90) där företag kan 

visa att de kan ge kunder personliga anpassningar baserat på deras behov.  

Vi möter kunderna på plats och tar långsiktigt ansvar för vårt arbete. […] Vi söker 

upp existerande och nya kunder för att presentera [Företagsnamn] erbjudande och 

komma med egna förslag. Vi utbildar våra medarbetare för att stärka deras 

förmåga att identifiera och lösa kundernas behov. 

Årsredovisning 106 

Här visas hur företaget aktivt söker upp sina och nya kunder för att identifiera deras behov. 

Vilket kan hjälpa att bibehålla företagets legitimitet (Tilling & Tilts, 2010, 56, 61; Lee 2012, 

53; Reyes 2011, 788) från hur företaget vill visa hur de kan personligen anpassa sig till 

kunderna. Det är även inte ovanligt att kunder har en personlig kontaktperson (talar från egen 

erfarenhet av yrket) att vända sig till för behov vid större företag. Årsredovisning 106 är ett 

exempel på vad företag gör för att kunna tillgodo känna och anpassa sig för kundernas behov. 

Nöjda kunder ger positivt intryck och hjälper företag att konkurrera på marknaden (Kent & 

Zunker, 2013, 1087; Meyer & Rowan 1977, 343; Tilling & Tilts, 2010, 56, 61). 

Årsredovisningarna visar vad företag gör och vill göra för sina kunder. Vilka erbjudande och 

anpassningar företaget har. Vad företag kan göra för deras kunder är ett utav de mest 

återkommande teman i årsredovisningarna. Miljöpåverkan och kundanpassning är de två 

högsta. Företag vill visa att de kan bemöta kunders behov och är det som företag konkurrerar 

över. Nöjda kunder låter företag bibehålla sin legitimitet (Kent & Zunker, 2013, 1087; Reyes 

2011, 788) och är den mest värdefulla varan produktionsföretag har. Att behålla kunder och få 

nya är det som företag satsar mest på, de är individerna som ger företag legitimitet (Zelditch, 

2001, 51; Svagzdiené, Jasinskas & Simanavicius, 2017, 104, 107; Cennamo & Gardner, 2008, 

898). 



 
 

35 
 

6. Diskussion 

Diskussionskapitlet kommer börja med att lyfta fram uppsatsens syfte och frågeställning. 

Detta leder i sin tur till en diskussion kring uppsatsens resultat och svar på frågeställningen. 

Diskussionen fortsätter med tidigare forskning och uppsatsens resultat. Därefter kommer en 

diskussion angående rekrytering. En sammanfattning av diskussionen ges sedan med 

avslutande tankar om slutsatsen och följs med ett avsnitt om uppsatsens svagheter. 

Avslutningsvis tar uppsatsen upp möjlig framtida forskning. 

 

6.1 Resultat & analys 

Uppsatsen har undersökt svenska fastighetsbolags årsredovisningar i syfte att undersöka hur 

företag bibehåller legitimitet. Syftet har också varit att se vilka centrala aspekter som utgör 

företagsvärderingar i årsredovisningar genom legitimitet och nyinstitutionell teori. Det 

centrala aspekter som utgör företagsvärdringar har varit de åsikter, mål, syften, utveckling, 

handlingar och meningar som finns i årsredovisningarna. Genom nyinstitutionell teori och 

legitimitet har årsredovisningarna har tolkats och analyserats från en lins där 

företagsbeteenden och handlingar är i fokus samt förklaras ur ett kognitivt synsätt. Hur 

gruppen, (kunden), påverkas av handlingar (Glassman & Murvar, 1984, 17) från företagen 

som t.ex. investering i idrottsanläggningar där allmänheten vistas och ger positivt intryck från 

allmänheten (kunden).  

Uppsatsen har kommit fram till är att årsredovisningar kan användas på ett sätt som kan hjälpa 

företag bibehålla legitimitet genom olika strategier. Genom en analys av sex årsredovisningar 

har uppsatsen funnit sex strategier som företag kan använda och kan nu besvarar uppsatsens 

frågeställning: vilka strategier använder svenska företag i sina årsredovisningar för att 

bibehålla legitimitet? Svaret på frågeställningen är investerinsutveckling, hållbar 

administration, ansvarsfull riskhantering, medarbetares arbetsglädje, anställnings utveckling 

och den personliga kundanpassningen. Dessa strategier kan användas av företag för att kunna 

informera allmänheten om de värderingar, åsikter, mål, syften, utveckling, handlingar, 

meningar  och vad företaget gör för samhället. Företag kan visa upp de åtgärder de vidtar för 

att förbättra sin verksamhet och samhället i stort, något som kan ge företag tilltro och 

trovärdighet om dessa åtgärder stämmer överens med de normer och värderingar samhället i 

stort har (Tyler, 2006, 376; Reyes 2011, 782; Hollis 2012, 76). Den informationen kan 
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påverka individer emotionellt och skapa trovärdighet i företaget från individerna (Schuman, 

1995, 603; Reyes, 2011, 788; Cennamo & Gardner, 2008, 904).  Företag får legitimitet från 

samhällets syn (kunden) som är baserad på emotionell tro och trovärdighet (Lee, 2012, 53; 

Reyes 2011, 804; Tilling & Tilt, 2010, 61; Meyer & Rowan, 1977, 343), vilket är en 

förklaring till varför företag kan använda t.ex. investeringsutveckling för att informera om vad 

företaget gör för samhället. Informera allmänheten kan även ge positiva effekter på företagets 

legitimitet från hur företag informerar och utbildar allmänheten (Warsame, Neu & Pedwell, 

1998, 279; Kent & Zunker, 2013, 1093; Pattern 1991, 305). Kunder väljer och är mer benägna 

till att handla hos företag som delar samma värderingar och det ger legitimitet (Cennamo & 

Gardner, 2008, 904; Tyler, 2006, 376). 

Det finns inget lagkrav att dessa avsnitt om t.ex. miljöpåverkan eller personlig 

kundanpassning ska finnas i årsredovisningar, men att dessa ofta behandlas i 

årsredovisningarna. Detta tyder på att företag lägger till avsnitt för att (till viss del) bibehålla 

sin legitimitet (Alvesson & Spicer, 2019, 201). Företag använder olika strategier för att 

informera allmänheten om vad de gör och kan göra för att skapa trovärdighet vilket hjälper 

företag att bibehålla sin legitimitet (Meyer & Rowan 1977, 343; Reyes, 2011, 788; Tilling & 

Tilt, 2010, 61). 

 

6.2 Resultat & tidigare forskning 

Företag behöver legitimitet (Burger, 1985, 16). Om företag misslyckas att behålla legitimitet 

kan de inte konkurrera mot andra företag och företaget misslyckas. Lee (2012), Meyer & 

Rowan (1977), Tyler (2006), Schuman (1995), och Hollis (2012) har undersökt företags 

legititmitet och vilka faktorer som påverkar legitimitet. Företag kan påverka sin legitimitet 

genom att lyfta fram de värderingar, normer eller mål företagen har och står för (Schuman, 

1995, 574; Hollis, 2012, 103; Glassman & Murvar. 1984, 55). Företag behöver också hålla sig 

uppdaterad med de värderingar som samhället har (Meyer & Rowan, 1977, 343; Glassmann & 

Murvar, 1984, 55). Årsredovisningarna har tagit upp bl.a. investeringar i samhället, 

riskhantering för miljö och hur de bryr sig om sina anställda samt kunder för att visa sina 

värderingar. Exempel på klara värderingar är gällande miljö och individer. Från 

årsredovisning 105 visas hur diskriminering tas på allvar och nolltoleransen från företaget. 

Företag kan visa sina värderingar i årsredovisningar, var företag står och de åtgärder företag 

tar i frågor som diskriminering samt klimatpåverkan. Om individer i samhället kan identifiera 
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sig med företaget från företagsvärderingar är det lättare för företag att få trovärdighet från 

samhället och kunna bibehålla legitimitet (Hollis 2012, 102; Glassmann & Murvar 1984, 55). 

Det finns olika strategier som företag kan använda sig av för att öka deras legitimitet. Reyes 

(2011) Tilling & Tilt (2010) undersöker olika strategier för att få, behålla och försvara sin 

legitimitet. Deras strategier skiljer sig åt men är riktade åt att förbättra relationen till 

allmänheten (Reyes, 2011, 782; Tilling & Tilt 2010, 61). Reyes (2011) är inriktad till 

politiken och anledningen till att visa strategier skiljer sig åt från Tilling & Tilt (2010). Tilling 

& Tilts (2010, 61) strategier går ut på att ändra allmänhetens uppfattning lika som Reyes 

(2011) men Reyes (2011, 787) tittar mer på allmänhetens känslor. Ett företags strategi kan 

hjälpa förbättra relationen till allmänheten och där bättra företags legitimitet (Reyes, 2011, 

787; Tilling & Tilts, 2010, 65). Tilling & Tilts (2010, 65) visar att legitimitet hjälper företag 

att få inflytande över allmänheten genom att kontrollera uppfattningen av företaget. 

Uppsatsens resultat i relation till Reyes (2011, 787) Tilling & Tilt (2010, 65) är att företag kan 

formulera sig på ett sätt som påverkar människor känslomässigt. Om det är för att bättra 

relationen till allmänheten för att bibehålla legitimitet kan kan företag med olika strategier att 

påverka individers handlingar. 

Uppsatsen har kom fram till att företagsvärderingar kan hjälpa företag visa allmänheten vad 

de står för från om allmänheten delar samma värderingar. Cennamo & Gardner (2008) 

undersöker generationsskillnader i vad olika generationer värdesätter. Resultatet från 

Cennamo & Gardner (2008, 903) är att människor värdesätter värderingar som bidragande till 

samhället. Dessa värderingar kan vara relaterade till miljöfrågor, riskminskning som fysisk 

skada och diskriminering som hittades i uppsatsens resultat. Likt väl stämmer statusrelaterade 

värderingar, frihetsrelaterade värderingar och sociala värderingar överens mellan uppsatsens 

resultat och Cennamo & Gardner (2008, 903). Det värderingar som Cennamo & Gardner 

(2008, 903) tar upp hittas i alla årsredovisningar som undersökte. Företag verkar vara 

medvetna om vilka värderingar som är viktiga för allmänheten. Från vad som kan ses från 

tidigare forskning är det viktigt att företag visar för individer i samhället vilka värderingar de 

står för (Cennamo & Gardner (2008, 904). 

När det kommer till positivt intryck från samhället visar tidigare forskning olika resultat. 

Vilket kan bero på geografi och/eller hur gammal forskningen är. Pattern (1991), Warsame, 

Neu & Pedwell (1998) och Kent & Zunker (2013) har på olika sätt undersökt årsredovisningar 

och påverkan av allmänhetens intryck. Om satsning på anpassade kontorsutrymmen, miljö 

eller investera i samhällets utveckling inte gav positivt intryck från allmänheten, varför skulle 



 
 

38 
 

företag göra dessa val? Uppsatsens resultat visar på att företag lyfter fram dessa avsnitt för att 

skapa tilltro och trovärdighet och i sin tur bibehålla deras legitimitet. För om företag har låg 

legitimitet kan leda till allvarliga konsekvenser eller även till konkurs (Tilling & Tilt, 2010, 

58). Därför behöver företag vara lyhörda till förändringar i samhället för att bibehålla sin 

legitimitet. Årsredovisningar kan användas för att konversera med allmänheten, där de beslut, 

mål, förändringar, investeringar, etc. som företag tar kan presenteras (Tilling & Tilt, 2010, 

60). Positivt intryck är ingen garanti till ökad legitimitet men företag behöver undvika 

negativa intryck då det leder till lägre legitimitet (Kent & Zunker, 2013, 1087; Pattern, 1991, 

305; Warsame, Neu & Pedwell, 1998, 279). 

 

6.3 Rekrytering 

Fler och fler företag investerar sin tid i frågor och  aktiviteter kring samhällsansvar, vilket har 

visat påverkar hur väl företag kan attrahera arbetskraft (Greening & Turban, 2000, 256). 

Anledningen varför anställda blivit mer viktiga för företag är för att  bättre anställda ger bättre 

resultat när det kommer till att sälja produkter till kunder. Anställda hjälper företag att växa 

och visa vilka värderingar och kultur företag har, vilket hjälper att sälja produkter (Greening 

& Turban, 2000, 255). Det som har kunnat sätts från årsredovisningarna är hur företag visar 

sina investeringar och hur de behandlar sina anställda. Företag visar mer och mer sitt 

samhällsansvar för att attrahera arbetskraft lika väl som kunder (Stancu, Grigore & Rosca, 

2011, 11). Det återkommer även ord relaterade till socialt ansvar, samhällsutveckling och 

företags relation till allmänheten i årsredovisningar. Årsredovisningar är ett sätt i hur företag 

kan kommunicera med allmänheten och vad de gör för att förbättra samhället. Samhällsansvar 

hjälper företag att attrahera arbetskraft (Stancu, Grigore & Rosca, 2011, 11; Kotler & Lee, 

2005, 79). Att hjälpa samhälllet eller miljön genererar känslor till individer och får folk att se 

företaget ur ett positivt ljus. Det har visats att det finns en koppling mellan de värderingar 

företag har och deras legitimitet (Greening & Turban, 2000, 257). Värderingar som 

representerar samhällsansvar och miljöpåverkan ger bättre legitimitet och är en strategi som 

kan attrahera anställda och behålla dem (Kotler & Lee 2005, 104-108; Stancu, Grigore & 

Rosca, 2011, 12).  

Anställda fått en mer avgörande roll i relationen till kunden, vilket gjort anställda mer 

värdefull för företag (Greening & Turban, 2000, 257). Företag lägger mer resurcer än tidigare 

för att attrahera bra arbetskraft (Alnıaçık, Alnıaçık, Erat, & Akçin 2014, 336). Årsredovisning 
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106 skriver ”…för att våra medarbetare ska stanna och för att nya medarbetare ska hitta hit” 

och visar hur anställda har blivit viktigare för företag. Allt mer visar företag hur väl deras 

anställda blir behandlade i hopp om att attrahera ny arbetskraft (Greening & Turban, 2000, 

258). Det som har visats är lockande för individer är en bra lön, rättvist behandlad och vad 

företag har att erbjuda i form av bildning och växa i graderna  (Stancu, Grigore & Rosca, 

2011, 12-14). I årsredovisningarna har vi sätt det två strategierna: medarbetares arbetsglädje 

och anställningsutveckling, som riktar sig till hur företag behandlar sina anställda och vilka 

möjligheter som erbjuds. Individer söker sig sällan till företag som inte delar samma 

grundvärderingar (Kotler & Lee, 2005, 16). Företag som tar sitt sociala ansvar och 

miljöpåverkan kan attrahera mer arbetskraft än de företag som inte tar sitt ansvar (Greening & 

Turban, 2000, 259). Årsredovisningar används för att kommunicera och kunna visa vilka 

värderingar de har och vad de kan göra för sina anställda (Greening & Turban, 2000, 255).  

Det finns inte mycket forskning inom ämnet om hur årsredovisningar kan attrahera arbetskraft 

men de få som finns visar att individer attraheras av och värdesätter företag som ger tillbaka 

till samhället och miljön (Stancu, Grigore & Rosca, 2011, 14). Bra lön, rättigheter och kunna 

växa i företaget ligger högts på listan för vad som attrarherar anställda men därefter kommer 

samhället och miljön. Något som är återkommande teman i årsredovisningarna. Att lägga tid 

och resurser på sociala- och samhällsansvar kan hjälpa företag att attrahera arbetskraft från 

den forskning som har gjort hittills (Greening and Turban, 2000, 257; Stancu, Grigore & 

Rosca, 2011, 13; Alnıaçık et. al., 2014, 336). 

Från årsredovisningarna hittades fem strategier som kan hjälpa företag att attrahera 

arbetskraft:  investeringsutveckling, hållbar administration, ansvarsfull riskhantering, 

medarbetares arbetsglädje och anställningsutveckling. Handlingar som hjälper samhället, 

miljön och individer själva är intressanta för anställda (Greening and Turban, 2000, 257). Det 

ger uppmärksamhet till vad företaget står för (Stancu, Grigore & Rosca, 2011, 12). 

Investeringsutveckling och hållbar administration är strategier som visar på vad företag gör 

och står för. Om individen känner att de kan stå backom ett företag kommer de mer trodligen 

söka sig till det företaget (Stancu, Grigore & Rosca, 2011, 12-13).  

Ansvarsfull riskhantering, medarbetares arbetsglädje och anställningsutveckling visar på det 

företag vill visa hur de behandlar sina anställda och vilka möjligheter som finns. Som nämnts 

tidigare är rättvishet viktigt för anställda (Stancu, Grigore & Rosca, 2011, 12-14), och dessa 

tre strategier visar hur anställda behandlas. Ansvarsfull riskhantering tar upp vad företag gör 

för att förhindra sådant som diskriminering och arbetskaddor och visar för potentiella 
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anställda hur de kommer bli rättvist behandlade. Något som skulle kunna hjälpa attrahera 

arbetskraft från hur företag informerar hur bra deras anställda har det. 

Om företag använder årsredovisningar på ett sätt för att attrahera arbetskraft är svårt att svara 

på. Men anställda har blivit mer värdefulla för företag (Greening & Turban, 2000, 257) och 

dessa fem strategier kan visa på att företag skulle kunna använda dessa stragegier för att 

försöka attrahera arbetskraft. Genom att informera om vilka värderingar de står för, vad de 

gör för samhället och miljön men speciellt vad företaget kan göra för den anställde. 

 

6.4 Slutsats  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur årsredovisningar används av svenska företag 

för att bibehålla legitimitet med fokus på att studera vilka centrala aspekter som utgör 

företagsvärderingar i årsredovisningar genom legitimitet och nyinstitutionell teori. Uppsatsen 

har kommit fram till att svenska företag i sina årsredovisningar bland annat använder sex 

stycken strategier. Svaret på frågeställningen, vilka strategier använder svenska företag i sina 

årsredovisningar för att bibehålla legitimitet? är investerinsutveckling, hållbar 

administration, ansvarsfull riskhantering, medarbetares arbetsglädje, anställnings utveckling 

och den personliga kundanpassningen. Dessa strategier användas av företag för att kunna 

informera allmänheten om de värderingar, mål, utveckling och vad företaget gör för 

samhället. Den informationen kan påverka individer emotionellt och skapa trovärdighet i 

företaget från individerna. Vilket i sin tur låter företag bibehålla sin legitimitet. 

 

6.5 Uppsatsens svagheter 

I metodkapitlet avsnitt 4.1 behandlades frågan angående årsredovisningars trovärdighet. Det 

är en central fråga i sammanhanget, uppsatsen dvs. om företagen varit ärliga i sina 

årsredovisningar och om de värderingar eller mål som företagen presenterar verkligen 

efterlevs i verkligheten. Dock är detta inget uppsatsen kan svara på. Det som har undersökts 

från årsredovisningarna har varit det som presenterats och inte om det efterföljs. Dock har 

årsredovisningarna analyserats kritiskt. Bryman (2016, 489) tog upp i sin bok om dokuments 

trovärdighet och hur forskare behöver vara kritiska till dokumenten. Detta har fortfarande 

gjorts för att minska risken för att resultatet inte ska vara representativt. För att få ett 
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trovärdigt, pålitligt och tillförlitligt resultat har ett kritiskt tänkande och etiska överväganden 

nyttjas över vad som är rimligt och sant i dessa årsredovisningar. 

Det har varit svårt att söka fram tidigare forskning som underlag till uppsaten, t.ex. forskning 

som är baserad på svenska bolag eller som är tidsrelevant. Några avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar är äldre och kan ha mindre relevans idag. Exempelvis är Pattern (1991) 

och Warsame, Neu & Pedwell (1998) forskning äldre än Kent & Zunker (2013) forskning. 

Resultatet skiljer sig forskarna emellan till viss del, bland annat definitionen legitimitet. 

Forskning som utförts i modern tid kan stämma mer överens med Kent & Zunker (2013) 

resultat men skillnaden kan även vara geografisk.  

Eftersom ingen relevant forskning hittades i Sverige, kunde inte uppsatsen jämföra uppsatsens 

resultat. Även om uppsatsens resultat inte kan jämföras med svensk forskning är resultatet 

fortfarande pålitligt från andra länders tidigare forskning, uppsatsens struktur och kritiskt 

tänkande. Det som kan konstateras är att mer forskning behövs över hur företag får legitimitet 

i Sverige och hur det kan användas för att bibehålla legitimitet.  

6.5.1 Framtida forskning 

Från uppsatsens resultat och diskussion skulle det det vara intressant att undersöka mer om 

hur företag genom olika strategier attraherar arbetskraft. Vilka företagsvärderingar är 

attraktivt för blivande anställda. Vilka företagsvärderingar och strategier påverkar individers 

beslut om att börja på ett företag? Det skulle vara intressant att vända på frågeställningen och 

undersöka specifikt om individers val av företag i sin tur påverkar företags strategier och 

företagsvärderingar. Enkäter skulle kunna ge ett brett urval och ge en bättre bild på individers 

uppfattningar. Fokus skulle vara mer på individens uppfattning och känslor till företags 

strategier och företagsvärderingar. Det är ett möjligt val i hur forskningen kan undersökas 

vidare i framtiden inom det här ämnet. 
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