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Sammanfattning 
  
Att spela på internet är ett självklart nöje för många medan för andra så uppgår nöjet till att bli ett 

problem för individens privata ekonomi och välbefinnande. Spelbranschen och dess verksamhet 

är därför inte helt okontroversiell. Vi har mot bakgrund av detta valt att undersöka hur legitimitet 

kan förstås i en kontroversiell bransch. Studien behandlar följande frågor: Hur kan legitimitet 

förstås i en kontroversiell bransch? Hur uppfattar kunder, icke-kunder och en 

intresseorganisation CSR-åtgärder på spelbranschen? Hur upplevs CSR-åtgärder fungera som ett 

verktyg för att uppnå legitimitet? Vi har undersökt kunder, icke-kunder och en 

intresseorganisations syn på CSR, legitimitet och spelbranschen och funnit att organisationer på 

kontroversiella branscher måste arbeta hårdare för att framstå som legitima i intressenternas 

ögon. CSR-åtgärder som låg närmare organisationens kärnverksamhet har i studien visat sig ha 

en starkare koppling till intressenternas syn på legitimitet. Sammanfattningsvis förstås legitimitet 

på kontroversiella branscher som beroende av intressenternas syn, uppfattning och förväntningar 

på en organisation. Legitimitet är även beroende av den kontext inom vilken organisationen 

verkar. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
I en undersökning som Novus Opinion gjort 2009 på uppdrag av Svenska Spel visade det sig att 

endast 24 procent av befolkningen anser att privata spelföretag ska få bedriva verksamhet i 

Sverige och att varannan svensk anser att marknadsföringen kring speltjänster borde begränsas. 

Idag är spelande ett självklart nöje för många medan för andra så övergår nöjet till att bli en 

börda för den enskildes privatekonomi och psykiska välbefinnande. (Spelansvar, 2008) 

Dessutom är spelbolags verksamhet i sig moraliskt tveksam eftersom att vinsten som spelbolag 

gör kommer från privatpersoners spelande. Spelbranschen och dess verksamhet i Sverige är 

därför inte helt okontroversiell. Wilson och West (1981) definierar en kontroversiell bransch på 

följande sätt: ‘‘products, services or concepts that for reasons of delicacy, decency, morality, or 

even to fear to elicit reactions of distaste, disgust, offense or outrage when mentioned or when 

openly presented.’’ 

 

I och med att det finns en moralisk motsättning i verksamheten och det sociala ansvaret som ett 

företag tar så finns det en risk att samhället inte uppfattar företagets åtgärder att försöka lösa de 

problem som de skapar som genuina och legitima. Risken är att organisationens intressenter 

uppfattar åtgärderna som ett spel för galleriet med intentionen att sudda ut de etiska problemen 

som branschen för med sig. Legitmitet är ett dynamiskt begrepp kan defineras på olika sätt, 

Suchman definierar det som att: ”Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande 

att handlingar ett företag utför är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom vissa socialt 

konstruerade system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner.” (Suchman, 1995). 

Ett verktyg för företag att öka sin legitimitet är genom att ta ett ansvar för samhället, vilket 

vanligtvis benämns som Corporate Social Responsibility (nedan CSR). Denna uppsats kommer 

att utforska hur ett företags CSR-åtgärder uppfattas i en bransch som är kontroversiell.  

 

En parallell kan dras till tobaksindustrin som också kan anses vara en kontroversiell bransch. 

Tidigare studier har behandlat tobaksbolagens möjlighet att skapa legitimitet genom CSR 

(Palazzo & Ritcher, 2006) men det finns inget skrivet om hur legitimitet och CSR kan förstås på 
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den svenska spelbranschen. En studie gällande tobaksindustrin visade att det var svårt att skapa 

legitimitet genom CSR eftersom produkten och industrin i sin helhet är kontroversiell. Normalt 

sett syftar CSR-aktiviteter till att vinna allmänhetens respekt, anseende eller till och med 

beundran men Palazzo & Richter (2006) menar att företag verksamma inom tobaksindustrin 

måste acceptera och arbeta med det faktum att de har kan ha svårare än andra att uppnå 

legitimitet. De menar att organisationer kämpar för sin rätt att existera. En liknande problematik 

finns även i spelbranschen. Mot bakgrund av detta vill vi undersöka hur intressentgrupper i 

samhället uppfattar CSR i spelbranschen. Fokus kommer att ligga på samhällets uppfattning om 

de faktiska CSR-åtgärder som företagen ägnar sig åt för att se om och i så fall hur och varför 

dessa uppfattningar skiljer sig åt. 

1.2 Forskningsfråga  

Uppsatsen kommer att besvara och utreda följande frågeställning: Hur kan legitimitet förstås i en 

kontroversiell bransch? Genom följande frågor kommer uppsatsens huvudfråga att besvaras: Hur 

uppfattar kunder, icke-kunder och en intresseorganisation CSR-åtgärder på spelbranschen? Hur 

upplevs CSR-åtgärder fungera som ett verktyg för att uppnå legitimitet? 

1.3 Syfte och avgränsningar  

Uppsatsens huvudsyfte är att bidra till förståelsen för hur CSR och legitimitet fungerar inom 

spelbranschen i Sverige. Studien syftar också till att bidra med insikter om problemet samt vidga 

perspektivet kring legitimitetsbegreppet. Studien belyser en fråga och skapar därigenom ett 

underlag för vidare forskning av fenomenet. Studien syftar även till att undersöka hur vissa 

utvalda intressentgrupper ser på ett specifikt företags CSR-aktiviteter och om 

intressentgrupperna anser att CSR-aktiviteter bidrar till att ett företag uppfattas som legitimt. 

Studien kommer alltså att undersöka olika perspektiv på sambandet mellan legitimitet och CSR 

på kontroversiella branscher. Målet är att studien ska undersöka hur begreppet legitimitet kan 

förstås och fungera i en kontroversiell bransch.  

  

Inom spelbranschen finns det flera juridiska aspekter som ställer absoluta krav, begränsar och 

påverkar verksamheten. Dessa aspekter faller utanför området för denna uppsats och kommer 

därför inte att behandlas. Inom intressentteorin finns det flera olika grupper vars intressen 
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påverkar ett företags verksamhet. Studien fokuseras på intressentteorin utifrån konsumenters, 

icke-kunder och en utvald intresseorganisations perspektiv och deras uppfattning av företagets 

CSR-åtgärder i förhållande till legitimitet. Andra intressenters uppfattning och attityder kan 

självklart också spela in på graden av ett företags legitimitet men valda intressentgrupper åsikter 

för studien anses kunna kan belysa forskningsfrågan ur olika perspektiv. CSR är ett brett område 

som innefattar både socialt ansvar och miljöaspekter. Det etiska och filantropiska ansvaret och de 

åtgärder som företag bedriver inom dessa områden är huvudfokus i denna studie eftersom det 

etiska och filantropiska ansvaret är mest kopplat till moraliska aspekter och social kontext. 

Ekonomiska och juridiska aspekter av CSR kommer därför inte att behandlas vidare.   

  

2 Teori  
I teoriavsnittet presenteras och behandlas den teoretiska ram som vi valt att utgå ifrån vid 

analysen av vårt problem. Inledningsvis presenteras begreppet legitimitet och den definition som 

studien baseras på, sedan går vi igenom de olika typerna av legitimitet som studerats: 

pragmatisk, moralisk och kognitiv. Vidare presenteras teorier kring CSR med koppling till 

spelbranschen. Slutligen presenteras intressentteorin. Eftersom legitimitet är beroende av 

uppfattningar från omgivningen kan intressentteorin erbjuda ett verktyg för att dela in 

omgivningen i olika grupper som organisationer har att förhålla sig till. 

2.1 Legitimitet  

2.1.1 Legitimitetsbegreppet  

Under de senaste åren har legitimitetsbegreppet definierats och diskuterats flitigt av bland annat: 

Suchman, (1995), Powell & DiMaggio, (1991) Aldrich & Fiol, (1994). Det är därför väsentligt 

att precisera hur legitimitet definieras i denna studie. Legitimitet grundar sig i tanken att företag 

utgör avgränsade enheter och är en del i ett rationellt system. Sedan 1960 har denna syn 

förändrats dramatiskt till att istället se organisationer som öppna system där gränserna mellan 

organisationer och deras omvärld är problematiska och lösa. (Scott, 1987) Legitimitet kommer 

vidare i denna uppsats att definieras som: ”Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett 

antagande att handlingar ett företag utför är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom vissa 
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socialt konstruerade system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner.” (Suchman, 

1995) 

2.1.2 Olika typer av organisatorisk legitimitet  

Inom forskningen kan tre olika typer av organisatorisk legitimitet urskiljas nämligen: pragmatisk, 

moralisk och kognitiv legitimitet. Dessa tre typer av legitimitet grundas i tanken att 

organisationers aktiviteter är önskvärda, korrekta och lämpliga inom en viss social kontext med 

ett visst socialt system bestående av bl.a. normer och värderingar. De olika formerna av 

legitimitet kan verka fristående från varandra. Att en form av legitimitet är uppfylld betyder inte 

att en annan är det och vice versa. (Suchman, 1995) 

2.1.3 Pragmatisk legitimitet  

Pragmatisk legitimitet uppstår ofta direkt mellan en organisation och dess närmaste intressenter 

genom att intressenterna utvärderar hur organisationens beslut påverkar dem baserat på 

intressenteras egenintresse. Pragmatisk legitimitet kan delas in i tre underkategorier: 

utbyteslegitimitet, influerande legitimitet och disponibel legitimitet. Utbyteslegitimitet uppnås 

främst om intressenter uppfattar att de får ett direkt och personligt utbyte av organisationens 

policy. Influerande legitimitet är mer socialt konstruerad och uppnås när intressenterna uppfattar 

att organisationen tar ansvar för intressenternas långsiktiga intressen snarare än specifika 

utbyten. Influerande legitimitet uppnås när organisationer anses integrera CSR i sin affärsstrategi 

för att tillvarata intressenters långsiktiga intressen och därigenom öka företagets anseende hos 

intressenterna. Den allra mest socialt konstruerade legitimiteten är den disponibla. Denna form 

av legitimitet uppnås genom att intressenterna kan anses dela dela organisationens värderingar 

och mål. Detta kan exemplifieras genom att intressenterna anser att en organisation är en 

ansvarstagande eller innovativ organisation. Det har visat sig att organisationer med bra moral 

har lättare att bibehålla legitimiteten vid motgångar. (Suchman, 1995) 

2.1.4 Moralisk legitimitet  

Till skillnad från pragmatisk legitimitet handlar moralisk legitimitet inte om hur organisationens 

direkta aktiviteter påverkar intressenterna. För att uppnå moralisk legitimitet krävs det att en 

handling är etiskt riktig utifrån den allmänna sociala kontexten. (Suchman, 1995; Aldrich & Fiol, 

1994) Moralisk legitimitet är en positiv normativ utvärdering av organisationen och dess 
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verksamhet. (Aldrich & Fiol, 1994) Moralisk legitimitet kan indelas i fyra olika underkategorier; 

konsekvenslegitimitet, procedurlegitimitet, strukturell legitimitet samt personlig legitimitet. Den 

första kategorin av moralisk legitmitet är konsekvenslegitimitet som uppnås när intressenterna 

upplever att en organisationens handlingar har en betydelsefull effekt. (Scott, 1977) 

Utvärderingen är socialt konstruerad och uppfattad snarare än utvärderad i konkreta termer. Den 

andra kategorin är procedurlegitimitet vilken uppnås när organisationer använder socialt 

accepterade metoder och procedurer. När dessa utförs skapar det legitimitet även då resultatet av 

dessa inte är positiva. Den tredje kategorin är den strukturella legitimiteten som liknar 

procedurlegitimiteten men tar inte sikte på enskilda metoder och procedurer utan ser till 

allmänna organisatoriska funktioner som uppstår när hela system av aktiviteter uppstår 

konsekvent under en längre tid. Strukturer eller procedurer kan vara till exempel organisationers 

strategier och mål. När organisationens strukturella karaktär anses befinna sig inom en önskvärd 

moralisk kategori upplevs den som legitim. (Suchman, 1995) Den fjärde kategorin är den 

personliga legitmiteten vilken inte kommer att behandlas vidare eftersom det huvudsakligen 

återkopplar till organisationens ledare. Frågor kring personliga legtimitet fallet därför utanför 

uppsatsens syfte. 

2.1.5 Kognitiv legitimitet  

Slutligen finns det kognitiv legitimitet som är den mest socialt konstruerande formen av 

legitimitet. Kognitiv legitimitet baseras på hur intressenter hanterar uppfattningar om 

organisationen. Utgångspunkten för teorin är att människor i en kaotisk miljö behöver struktur 

för att förstå sin omgivning. Kognitiv legitimitet skapas när organisationer upplevs handla 

förutsägbart och meningsfullt samt att organisationen accepteras som oundviklig eller nödvändig 

i samhället. Bedömning av kognitiv legitimitet kan ske genom att mäta samhällets kunskap om, 

och förväntningarna kring en ny aktivitet. (Aldrich and Fiol, 1994) Kognitiv legitimitet är den 

mest kraftfulla formen av legitimitet men också den svåraste att uppnå. Det finns två typer av 

kognitiv legitimitet vilka är legitimitet baserat på förutsägbarhet och legitimitet baserat på 

begriplighet. (Suchman, 1995) 
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2.1.6 Sammanfattning av de tre legitimitetsteorierna  

Moralisk, pragmatisk och kognitiv legitimitet kompletterar varandra och har sin utgångspunkt i 

olika perspektiv. De kan därför användas för att beskriva olika dimensioner av legitimitet. Dessa 

tre typer av legitimitet kan förstärka varandra men även komma i konflikt med varandra. Några 

jämförelser är viktiga att göra för förståelsen om hur organisationer kan arbeta för att öka 

möjligheterna att uppnå legitimitet. Inledningsvis innebär pragmatisk legitimitet en tydligare 

koppling till intressenters egenintresse och organisationer kan enligt perspektivet främja 

legitimitet genom att erbjuda önskvärda fördelar eller belöningar till sina intressenter. Moralisk 

och kognitiv legitimitet är svårare att uppnå eftersom de tar hänsyn till mer omfattande kulturella 

regler. Om organisationer skulle erbjuda belöningar som går emot de kulturella reglerna finns 

risken att det minskar organisationens samstämmighet och tillväxt vilket i sin tur även minskar 

legitimiteten. Pragmatisk och moralisk legitimitet bygger på en diskursiv utvärdering och 

organisationer kan i många fall uppnå pragmatisk och/eller moralisk legitimitet genom att delta i 

olika samhällsdebatter. Kognitiv legitimitet bygger på underliggande antaganden hos intressenter 

varför denna är svårare att uppnå och även att studera. (Suchman, 1995) 

2.2 Corporate social responsibility (CSR)  

2.2.1 Sambandet mellan CSR och legitimitet  

Legitimitet är, som ovan beskrivits, ett begrepp som är beroende av utomståendes uppfattningar 

av den verksamhet en organisation bedriver eller de åtgärder som den vidtar. En av åtgärderna 

som kan påverka ett företags legitimitet är det sociala ansvaret som en organisation tar. Att 

endast studera om ett företag är legitimt eller inte inom en viss kontext är möjligt men syftet med 

den här studien är att undersöka det dynamiska förhållandet mellan CSR och legitimitet kan man 

få en uppfattning av och hur åtgärder från organisationens sida påverkar deras legitimitet. Därför 

behöver legitimitetsteorierna kopplas till det sociala ansvar som en organisation tar. Nedan 

presenteras teorier kring CSR ur ett generellt perspektiv men också teorier kring CSR på 

kontroversiella branscher. 
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2.2.2 Företags samhällsansvar  

Det finns delade uppfattningar kring i vilken utsträckning ett företag är skyldigt att ta ett 

samhällsansvar. Motiven till varför ett företag arbetar med CSR kan variera men det finns de 

huvudsakliga teorier kring CSR. Den klassiska synen på företagsansvar som har utvecklats av 

Friedman (1970) innebär i korta drag att det enda ansvar ett företag har är att maximera sin vinst 

för att tillfredsställa aktieägarnas intresse. Det sociala ansvaret är istället en fråga för staten att 

hantera. I praktiken innebär den klassiska synen att det huvudsakliga motivet för företag att ägna 

sig åt CSR är att maximera sin vinst. Freeman (1984) tar ansvaret ett steg till och menar att 

företag visst har ett socialt ansvar gentemot sina intressenter. Motivet till hans teori är att 

intressenterna påverkas av de aktiviteter som företaget ägnar sig åt och att intressenterna 

därigenom kan kräva ut ett ansvar för dessa aktiviteter. Ellerup, Nielsen & Thomsen (2007) vill 

ta det steget längre och menar att företag har ett ansvar för samhället som helhet eftersom de 

ingår som en del i det. 

  

Carrolls pyramid (se figur 1) kan ses som en sammanfattning av de tre ovanstående teorierna. 

Carroll menar att företag kan uppfylla olika dimensioner av ansvar. I botten på pyramiden finns 

det ekonomiska ansvaret, sen kommer det juridiska ansvaret, vidare ska företag ta ett etiskt 

ansvar och slutligen återfinns det filantropiska ansvaret i toppen på pyramiden. För det första 

innebär ekonomiskt ansvar att företag tar ansvar för att skapa värde för sina intressenter och att 

de maximerar sin vinst. För det andra innebär det juridiska ansvaret att företag följer de lagar och 

regler som är utfärdade av staten. För det tredje innebär det etiska ansvaret det som står över det 

juridiska ansvaret, alltså företag som tar etiskt ansvar gör inte det för att följa de lagar och regler 

som är utfärdade av staten, utan det som styrs av samhällets krav, förväntningar eller misstycke. 

Detta reflekterar vad samhället ställer för krav på företag för att de ska uppfattas som korrekta, 

rättvisa och för att uppfattas respektera intressenters åsikter. Slutligen finns det filantropiska 

ansvaret som företag tar genom att bidra med deras tid eller finansiella gåvor till samhället. Detta 

ansvar styrs inte av krav eller misstycke av samhällets intressenter utan det är ett högst frivilligt 

ansvar. (Carroll, 1991) 
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Figur 1. Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991) - En överblick över företags samhällsansvar 

indelat i fyra komponenter med inbördes ordning; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt 

ansvar.  

2.2.3 CSR inom spelbranschen  

Frågor kring hållbarhet och socialt ansvar är extra viktiga för företag inom kontroversiella 

branscher såsom spel, tobak och alkohol. Det är tveksamt om det är möjligt för företag inom 

dessa branscher faktiskt att vara ansvarsfulla samtidigt som de tillverkar eller tillhandahåller 

skadliga eller kontroversiella produkter. (Cai., et al, 2012) Det kan finnas flera motiv till att 

organisationer inom kontroversiella branscher arbetar med CSR. En av anledningarna kan vara 

att de följer den ökande trenden i samhället gällande CSR och samhällsansvar. En annan 

anledning kan vara att företagen använder CSR för att maskera den skada deras verksamhet 

orsakar. En tredje anledning kan vara att organisationen genom CSR vill förmedla deras 

värderingar och bidra till att öka transparensen inom organisationen. (Cai., et al, 2012) Studier 

har gjorts på området men det är fortfarande ovisst om huruvida företag på kontroversiella 
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branscher kan uppnå eller endast uppfattas försöka “lura” till sig legitimitet genom CSR. (Cai., et 

al, 2012) 

  

Palazzo & Richter (2005) presenterade i sin studie av tobaksindustrin att det fanns svårigheter för 

aktörer i branschen att arbeta med CSR. En av dessa svårigheter var det faktum att 

kärnverksamheten i sig är ifrågasatt vilket minskar möjligheten att vidta CSR-åtgärder som är 

integrerade med kärnverksamheten utan att skapa negativa reaktioner. Samtidigt ska, enligt 

Palazzo och Richter, organisationer fokusera på organisationens kärnverksamhet vid planeringen 

av det filantropiska ansvaret för att genom CSR förbättra företagets anseende. De aspekterna 

bidrar till en problematik för organisationer inom kontroversiella branscher då de å ena sidan vill 

arbeta med CSR-aktiviteter som är nära deras kärnverksamhet för att skapa förtroende och det å 

andra sidan är riskabelt att göra det eftersom det kan orsaka negativa reaktioner från omvärlden. 

Även andra aktiviteter som inte var direkt integrerade med kärnverksamheten var problematiska 

eftersom hela CSR-engagemanget i stort kan ses som ett spel för galleriet med intentionen att 

sudda ut de etiska problemen som branschen för med sig. Normalt sett syftar CSR-aktiviteter till 

att vinna allmänhetens respekt, anseende eller till och med beundran men Palazzo & Richter 

(2006) menar att företag verksamma inom tobaksindustrin måste acceptera och arbeta utifrån 

antagandet att de kan ha svårare än andra att uppnå legitimitet. De menar att organisationer 

kämpar för sin rätt att existera. Tobaksbolagens CSR-aktiviteter möts av mer negativa 

förväntningar och utsätts av en mer omfattande granskning än vad som gäller för företag i andra 

branscher. (Palazzo & Richter, 2006) Slutsatserna från Palazzo och Richters studie kan inte 

appliceras direkt på spelindustrin men en parallell till spelindustrin är möjlig. Spelbranschen är, 

som ovan anförts, också kontroversiell och därför kan en liknande skepsis förutspås.  

2.3 Intressentteorin ur ett CSR-perspektiv  

I och med att legitimitet är något som avgörs utifrån en betraktares ögon så måste företags 

intressenter förstås. Intressentteorin syftar till att klargöra vilka grupper ett företag har att 

förhålla sig till. (Carroll, 1991) Enligt Carroll finns det fem huvudsakliga intressentgrupper vilka 

är: aktieägare, anställda, kunder, det lokala samhället och slutligen samhället i stort. (Carroll, 

1991) Utöver dessa fem finns det flera intressenter som påverkar företag däribland 

intresseorganisationer. Intressentteorin kan användas inom CSR för att tydliggöra hur en 
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organisation ska förhålla sig till olika intressentgrupper istället för att organisationen ska förhålla 

sig till samhället som helhet. Intressentteorin hjälper således företag att tydliggöra vilket ansvar 

och vilka skyldigheter de har gentemot respektive samhällsgrupp genom att ha företagets 

intressentgrupper som utgångspunkt. (Clarkson, 1995) Analysen kring olika intressentgrupper 

kan därför vara särskilt användbar inom CSR-arbetet. (Lee, 2008) Intressentteorin tydliggör hur 

olika grupper påverkas av den verksamhet som ett företag bedriver samt vilken relation dessa 

grupper har till varandra. (Lee, 2008 & Clarkson, 1995) Vidare kan det konstateras att 

intressentteorin specificerar mottagarna för ett företags CSR-åtgärder. Ett av målen med CSR är 

att skapa ett värde för en organisations intressenter och genom att använda CSR kan då 

grundtanken med intressentteorin uppfyllas. (Melé, 2008) Även om CSR syftar till att definiera 

vad en organisation ska ta för ansvar och intressentteorin snarare pratar om för vem 

organisationen ansvarar kan de två koncepten användas tillsammans och komplettera varandra. 

Jamali, 2008 & Melé, 2008 menar att intressentteorin kan användas i forskning kring CSR 

genom att utgöra ett teoretiskt ramverk för att analysera CSR-arbetet. Sammanfattningsvis kan 

det konstateras att intressentteorin kan användas för att tydliggöra en organisations roll och 

analysera deras CSR-åtgärder utifrån en social kontext. 

2.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket  

Det teoretiska ramverket som presenteras i avsnittet ovan utgör och sätter gränser för hur vi valt 

att analysera vårt problem. Teorin är utvald för att ge en allsidig och uttömmande analys av 

frågan hur legitimitet fungerar i en kontroversiell bransch. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att legitimitet är ett begrepp som är beroende av utomstående intressenters syn på en 

organisation. Det kan också konstateras att det finns fler former av legitimitet och att de olika 

formerna kan verka oberoende av varandra. Den pragmatiska legitimiteten handlar främst om att 

intressenterna ska ha ett egenintresse i verksamheten eller i åtgärder, att identifiera sig med en 

organisations värderingar och att intressenten ska se organisationen som något som bidrar till 

samhället i stort. Den moraliska legitimiteten däremot handlar mer om att intressenten ska 

uppleva att de åtgärder eller den verksamhet som en organisation bedriver är rätt typ av 

verksamhet, metoderna ska vara önskvärda och socialt accepterade. Slutligen finns den kognitiva 

legitimiteten som är svåruppnådd men som i grund och botten rör frågan om de åtgärder som en 

organisation gör är förväntade och något som intressenter upplever sig kunna acceptera. Att vara 
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legitim är alltså inte ett absolut begrepp utan snarare en konsekvens av flera olika faktorer. 

Teorin kring CSR och specifikt teorin kring CSR på kontroversiella branscher, kan då fungera 

som ett verktyg för att lyfta fram de åtgärder som ett företag gör och hur dessa åtgärder förhåller 

sig till legitimitet. För att kunna säga något om legitimitet måste organisationen placeras i en 

kontext av intressenter. Intressentteorin fungerar som ett verktyg för att förstå vilka olika typer 

av grupper i samhället som en organisation har att förhålla sig till samt att utgöra en grund för 

bedömningen av hur åtgärder kan väntas påverka dessa grupper. Sammantaget kommer teorierna 

kring legitimitet, CSR och intressentteorin att utgöra ett analysverktyg för att förklara och belysa 

studiens forskningsfråga och de resultat som framkommer från undersökningen. 

 

3 Metod  
I detta avsnitt behandlas den metod använts för att samla in och analysera materialet i 

uppsatsen. Inledningsvis presenteras vilken typ av studie som gjorts följt av ett avsnitt om 

datainsamlingen samt en diskussion om hur metoden kan påverka resultatet. Vidare finns ett 

avsnitt om urval där urvalet presenteras samt synpunkter på vilka slutsatser som kan dras utifrån 

det givna urvalet. Avslutningsvis kommer ett avsnitt med operationalisering där kopplingen 

mellan metod och teori konkretiseras och analyseras. 

3.1 Val av studie  

Studien är deduktiv vilket innebär att utgångspunkten är teorier kring legitimitet och CSR för att 

sen undersöka hur uppfattningarna om CSR ser ut på spelbranschen samt om dessa uppfattningar 

kan kopplas till legitimitet. Studien har en kvalitativ ansats med en utforskande forskningsdesign. 

Vid undersökningen av ett fenomen som kräver djupare förståelse för att möjliggöra analytiska 

resultat lämpar sig en kvalitativ studie bäst. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012) Eftersom det 

inte finns en specifik teori kring hur organisationer kan arbeta med CSR på spelbranschen 

användes tidigare forskning och utifrån denna har paralleller dragits till den kontext som 

studerats, nämligen internetspelbranschen. 

  

I och med att begreppet legitimitet och CSR båda är mångdimensionella valdes ett specifikt 

företag, i vårt fall Betsson, för att få ett större djup i diskussionen och konkretisera 
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problematiken för intressenterna. Samtidigt finns en medvetenhet om att resultatet av studien inte 

blir så generaliserbart då endast ett objekt använts. En annan nackdel med att använda sig av 

fallstudie är att det är svårt att bevara anonymiteten för det medverkande företaget. Eftersom 

fallstudien fungerade som en utgångspunkt för den efterföljande diskussionen med intressenterna 

var det av vikt att företaget inte var anonymt. Intressenterna ska ha fått en möjlighet att ta 

ställning till de specifika åtgärder som Betsson utför och motiven till dessa därför fick de reda på 

vilket företags CSR-åtgärder de bedömde. Vi fick därför godkänt av Betsson att använda deras 

namn i uppsatsen. Betssons CSR-åtgärder undersöktes och studien av intessenternas 

uppfattningar kring legitimitet genomfördes i förhållande till dessa åtgärder. Betssons CSR-

åtgärder fungerade därför som en utgångspunkt i diskussionen med intressenterna. En studie av 

ett specifikt företag eller en specifik händelse är användbar för att utforska, beskriva eller 

förklara ett fenomen eller ett objekt. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Svenska Spel har genom sin monopolställning på den svenska marknaden ett krav från staten på 

att bedriva verksamheten enligt vissa givna förutsättningar. Samtidigt finns det utländska aktörer 

på marknaden som verkar under helt andra förutsättningar. Dessa företag verkar i en bransch där 

en fjärdedel av befolkningen anser att de hör hemma. (Novus Opinion, 2009) Valet att studera ett 

privatägt företag bottnar i antagandet att privata företag är mer kontroversiella i jämförelse med 

statliga företag. Valet av Betsson som studieobjekt skedde icke-slupmässigt. Tio privatägda 

företag som var verksamma på den svenska spelmarkanden kontaktades baserat på ett icke-

slumpmässigt urval och Betsson var det företag som svarade. Sedan studerades Betssons 

årsredovisning för att säkerställa att de var tillräkligt stora, välkända samt att de arbetade aktivt 

med CSR. Nackdelen med det icke-slumpmässiga urvalet är att Betssons CSR-arbete inte 

nödvändigtvis är representativt för det ansvar som övriga aktörer på marknaden tar. Resultatet av 

studien begränsas därför av den aspekten.  

 

Studien genomgick respondentvalidering för att försäkra oss om att vår uppfattning 

överensstämde med den sociala verklighet som fenomenet studerades i. En kund samt en icke 

kund läste igenom materialet för att kritiskt granska och komma med kommentarer kring om 

studiens resultat överensstämmer med deras verklighetsuppfattning. Eftersom legitimitet är ett 
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begrepp som varierar efter branch, organisation och land måste resultatet av studien läsas i ljuset 

av detta.  

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Studiens datainsamling  

Studiens baserades först och främst på djupintervjuer och fokusgrupper med intressenter. 

Intressenterna är utvalda så att de representerar olika intressen och därigenom ge en så allsidig 

bild som möjligt av frågan, detta behandlas mer ingående under avsnitt 3.3. På grund av 

uppsatsarbetets begränsade tid avgränsades studien att undersöka tre olika intressentgrupper 

vilka antogs ha olika perspektiv på sambandet mellan CSR och legitimitet. De intressentgrupper 

som undersöktes var kunder, icke-kunder och intresseorganisationer. Eftersom legitimitet kan 

definieras olika informerades respondenterna om den valda definitionen av begreppet 

inledningsvis så att alla skulle ha utgångspunkt vid diskussionen. Definitionen som användes 

var: ”Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande att handlingar ett företag 

utför är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av normer, 

värderingar, övertygelser och definitioner.” (Suchman, 1995). Studien baserades även på 

sekundärdata i form av CSR-redovisning som Betssons publicerat på sin hemsida. Informationen 

på hemsidan användes att få en helhetsbild av de CSR-åtgärder som Betsson arbetar med. 

3.2.2 Djupintervjuer  

För att få fram motiven bakom de CSR-åtgärder som Betsson ägnar sig åt genomfördes en 

djupintervju med Betssons CSR-ansvarig. En djupintervju genomfördes även med en 

representant för intresseorganisationen Spelberoendes Riksförbund. Intervjun med henne 

genomfördes för att få intresseorganisationens samlade syn på de faktiska åtgärder som Betsson 

genomför. Eftersom hon i sin yrkesroll representerar en organisation användes informationen 

från henne som intresseorganisationens samlade åsikt i frågan. Intervjun med Betsson 

genomfördes via Skype eftersom Betsson har sitt säte på Malta. Att intervjun genomfördes via 

Skype och utan bild är något som kan påverka resultatet och respondentens. Den personliga 

kontakten uteblev och det var inte möjligt att uppfatta kroppsspråk och andra signaler under 
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intervjuns gång. Representanten för Spelberoendes riksförbund intervjuades vid ett personligt 

möte. Båda intervjuerna varade ca 45 min och spelades in med samtycke från respondenterna.  

  

Enligt Bryman och Bell (2005) är djupintervjuer ett bra sätt att genomföra en kvalitativ studie på. 

Eftersom huvudsyftet med studien är att utreda snarare än att mäta ett fenomen är djupintervjuer 

en användbar metod för att uppnå syftet. Vidare menar Webb (1992) att djupintervjuer är 

användbart när intervjuaren vill genomföra en analys av en komplex situation och åskådliggöra 

attityder och värderingar på området. Det ger även en möjlighet att samla in en stor mängd 

information från varje enskild respondent och därför gå på djupet i en specifik fråga. (Webb 

1992) En nackdel med att endast ha en intervju med en representant från en intresseorganisation 

är att den representantens åsikter och svar utgör åsikterna och svaren för hela intressentgruppen 

intresseorganisationer. Resultatet av intervjun med Spelberoendes riksförbund måste därför läsas 

i ljuset av detta nyss anförda argument. 

  

Djupintervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade. Bryman och Bell (2005) menar att 

kvalitativa intervjuer ska ha en låg grad av standardisering för att ge respondenterna utrymme att 

ge personliga svar och utveckla dessa. Därför utformades två intervjuguider. Den första inför 

intervjun med Betsson där öppna frågor ställdes för att få en så bred uppfattning som möjligt av 

deras verksamhet och de åtgärder som de ägnar sig åt. Intervjuguiden till Betsson återfinns i 

bilaga 2. Frågorna utformades efter teman och följdfrågor ställdes under intervjuns gång. Att ha 

en djupintervju med Betsson fungerade bra eftersom det gav möjligheten att samla en stor mängd 

information från en enskild respondent samtidigt som det gav möjligheten att ställa följdfrågor 

utifrån ämnet (jmf. Webb, 1992). Anledningen till att en så pass detaljerad intervjuguide 

utformades innan intervjun med Betsson var att respondenten ville ha materialet i förväg så att 

hon kunde förbereda sig på vilken typ av frågor som skulle ställas. Vid analysen av 

respondentens svar måste därför beaktas att hon haft möjlighet att tänka igenom svaren på 

förhand vilket kan komma att påverka resultaten.   

3.2.3 Fokusgrupper  

En studie bestående av både fokusgrupp och djupintervjuer innebär vanligtvis att arbetet blir mer 

tidskrävande än exempelvis enbart intervjuer med företag. Eftersom studien syftar till att 
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undersöka uppfattningar från olika intressenter var fokusgrupper ett bra sätt att illustrera dessa 

uppfattningar. Två fokusgruppsdiskussioner genomfördes, en som bestod av kunder och en som 

bestod av människor som inte spelar på internet. Fokusgrupper skapar en miljö för diskussion 

och debatt som kan ge liv åt många olika idéer och synvinklar vilket går i linje med syftet för 

studien. (Bryman & Bell 2005) Fokusgruppen tillfrågades hur och om de uppfattade de aktuella 

åtgärderna som företagen ägnar sig åt och på så sätt undersöktes om spelföretagen genom dessa 

åtgärder kunde skapa legitimitet. Antal deltagare i varje fokusgrupp valdes ut till fyra i antalet. 

Även om ämnet inte är kontroversiellt till sin natur ansågs att spelande och spelvanor var 

känsligt att prata om och det är därför mer troligt att deltagarna uttrycker sina åsikter  mer fritt i 

en mindre grupp. Mindre grupper är också att en fördel när det förutspås ett högt deltagande i 

diskussionen och att det kommer att finnas många personliga åsikter i frågan. (Bryman & Bell 

2005) Ett problem med fokusgrupper, jämfört med strukturerade intervjuer, är att vi som 

moderatorer har mindre kontroll över diskussionen. (Bryman & Bell 2005) Men det faktum att vi 

inte kan kontrollera diskussionen behöver inte i sig vara en nackdel. Istället kan det vara en 

fördel eftersom respondenterna då själva har möjlighet att ifrågasätta varandra och fördjupa 

diskussionen i en riktning som de anser är mest väsentligt för just det specifika ämnet. 

Gruppdynamiken är ett problem som lyfts fram gällande fokusgrupper. (Bryman & Bell 2005) 

Eftersom några av deltagarna aldrig tidigare träffat varandra var det svårt att veta hur gruppen 

skulle fungera tillsammans. Vi var medvetna om detta och försökte i den mån det var möjligt 

lyfta fram åsikter och se till att ordet fördelades under diskussionerna. En neutral plats valdes ut 

att ha fokusgruppsmötet på där alla skulle känna sig välkomna för att i största mån undvika 

eventuella ojämlikheter inom gruppen. En risk med fokusgrupper är att individer inom gruppen 

påverkar de andras åsikter. (Bryman & Bell 2005) Det är något som vi hade i åtanke när vi 

analyserade materialet.  

3.2.4 Sekundärdata  

Utgångspunkten i studien var sekundärdata i form av litteratur. Studiens teori byggdes kring 

artiklar och böcker. Vidare söktes information på internet kring Betsson och dess verksamhet. 

Studien utgick bland annat från Betssons CSR-rapport som de redovisar på sin hemsida samt 

deras årsredovisning vilken bland annat låg till grund för intervjun med CSR-ansvarig hos 
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Betsson. Informationen kring CSR på Betssons hemsida studerades inledningsvis och i samband 

med utformandet av frågorna till intressenterna.  

3.3 Urval  

3.3.1 Antal deltagare i fokusgrupperna  

Totalt valdes fyra spelare, fyra icke-spelare och en representant från en intresseorganisation ut 

för att delta i studien. Anledningen till just fyra deltagare är att det rekommenderade antalet 

deltagare i en fokusgrupp ska vara mellan fyra och sex personer. (Wibeck 2010) Valet att 

genomföra en fokusgruppsintervju med kunder och en med icke-kunder har med studiens 

begränsade tid att göra. Risken med att enbart ha en fokusgruppsintervju med en typ av intressent 

är att reaktioner och uppfattningar kan vara specifika för just den gruppen och därför ge en 

missvisande bild av frågan. Detta bör betraktas vid analysen av datan och i slutsatserna. Antalet 

deltagare påverkar resultaten eftersom kraven på varje respondent i fokusgrupper med färre 

deltagare ökar. Morgan (1998) rekommenderar färre deltagare när temat är kontroversiellt eller 

komplext. Han föreslår också mindre grupper när det huvudsakliga målet är att få fram 

personliga deltagares uppfattningar vilket stämmer överens med syftet med denna studie. 

3.3.2 Allmänt om fokusgruppsurval  

Eftersom betoningen av studien ligger på den kvalitativa aspekten var de intervjuade 

intressentgrupperna få till antalet. Därför drogs inte slutsatser om befolkningen på ett generellt 

plan utan istället valdes att lyfta fram några aspekter och belysa hur diskussionen i 

urvalsgrupperna såg ut. Urvalet gjordes bland vår bekantskapskrets och är därför inte 

nödvändigtvis representativt för gruppen icke-kunder dvs. samtliga svenskar som inte spelar på 

Betsson och är därför inte heller representativt för gruppen kunder som helhet. Resultaten bör 

därför tolkas med det i åtanke. Fokusgruppsmötena bestod av en målgrupp i åldrarna 22-28 år 

som studerar vid Uppsala Universitet förutom en som studerar vid Stockholms Universitet och 

alla är bosatta i Uppsala. Valet av ålder på deltagarna i fokusgrupperna motiveras utifrån två 

huvudsakliga aspekter. För det första består Betssons målgrupp huvudsakligen av personer i 

åldrarna 22-35 år och eftersom studien ämnar undersöka hur intressenter uppfattar Betssons 

CSR-åtgärder ansågs det lämpligt att basera fokusgrupperna på samma målgrupp. För det andra 
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är CSR och internetspel ett relativt nytt fenomen och en yngre målgrupp förutspås snabbare 

kunna sätta sig in i frågan. CSR som koncept är även någonting som målgruppen kommer i 

kontakt med under sin utbildning. Dessutom är denna grupp mest aktiv på internet så därför är 

chansen störst att dessa har kommit i kontakt med Betssons CSR på ett eller annat sätt genom att 

bara vara aktiva online. Nackdelen med att ha en yngre målgrupp är att den inte är representativ 

för resten av befolkningen, detta bör betraktas i analysen och slutsatserna av datan. 

3.3.3 Urval i fokusgruppen kunder  

Fokusgruppen med kunder bestod av tre ekonomistudenter samt en juriststudent i åldrarna 23 till 

28 år. Fokusgruppen bestod av tre män och en kvinna. Urvalet med kunder baserades på 

snöbollsurval för att få kontakt med insatta spelare med erfarenhet av att spela på Betssons 

hemsida. Tre av kunderna kände varandra sedan tidigare. Risken med att delvis välja en naturlig 

grupp är att respondenter som känner varandra bra kan utgå från en mängd antaganden som tas 

för givna och anta att de inte behöver beskriva vissa saker explicit. (Bryman & Bell 2005) En 

medvetenhet fanns att detta påverkade resultaten vilket togs hänsyn till i analysen och 

slutsatserna.  

3.3.4 Urval i fokusgruppen icke-kunder  

Fokusgruppen med icke-kunder bestod av två respondenter som studerar ekonomi och två 

respondenter som studerar juridik. Åldern hos respondenterna i gruppen icke-kunder varierade 

mellan 22-23 år. Urvalet av icke-kunder gjordes med jämn könsuppdelning. Respondenterna 

kände inte varandra så bra sedan tidigare och urvalet gjordes för att i största möjliga mån 

undvika att deras kännedom om varandra skulle påverka resultatet av studien. (Bryman & Bell 

2005)  

3.4 Operationalisering av teorin  

Studien omfattas av två mångdimensionella och abstrakta begrepp nämligen legitimitet och CSR. 

För att göra dessa mätbara översattes de till empiriska mått/variabler. Nedan följer en 

redogörelse för dessa. Först och främst bröts CSR-begreppet ner i underkategorier enligt Carrolls 

pyramid (se figur 1) där filantropiskt och etiskt ansvar speciellt studerades. Ett antal aktiviteter 

valdes ut från Betssons årsredovisning samt intervjun med Betssons CSR-ansvarig och delades in 
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efter antingen filantropiskt ansvar eller etiskt ansvar. De aktiviteter som översattes till etiskt 

ansvar var frivilliga handlingar som styrs av samhällets krav och förväntningar. Betssons CSR-

åtgärder som kodades med etiskt ansvar var: Självhjälpsprogram för spelberoende exempelvis 

stödlinje för spelmissbruk, självtest, länk till hjälporganisationer sam möjligheten för spelare att 

sätta en spärr på sitt konto till ett visst belopp. De aktiviteter som översattes till filantropiskt 

ansvar var de som var högst frivilliga från företagets sida och inte direkt kopplade till 

verksamheten. Åtgärder som kodades filantropiskt ansvar var: stöd till idrottsföreningar, 

sponsring till naturskyddsföreningen, donation till offren på Filipinerna samt stöd till Situation 

Stockholm. Uppdelningen gjordes för att kunna analysera legitimiteten på olika CSR-nivåer. 

Åtgärderna presenterades sedan för respondenterna under samtalen för att ge en grund för 

diskussionen. De benämndes inte som etiska och filantropiska under intervjuerna utan de etiska 

åtgärderna kallades för kategori ett och de filantropiska för kategori två. Motivet till detta är att 

en viss typ av CSR kan leda till viss typ av legitimitet. Hade CSR-åtgärderna setts som en helhet 

hade det varit svårt att upptäcka vilka olika nivåer av CSR-aktiviteter som kan generera 

legitimitet och risken är att resultatet hade blivit mindre tillförlitligt och mer allmänt. 

  

För att få djupare och mer exakta resultat av respondenternas uppfattningar ställdes frågor 

kopplade till variabler översatta från pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. 

Uppdelningen möjliggjorde en djupare förståelse av legitimitetbegreppet. Ett alternativt 

tillvägagångssätt som valdes bort var att fråga tre frågor om respondenterna anser organisationen 

som önskvärd, korrekt och lämplig, direkt taget från den valda definitionen av legitimitet. Detta 

tillvägagångssätt hade gett mer ytlig information om specifika uppfattningar om legitimitet och 

inte varit särskilt tillförlitlig. Datan kodades och analyserades utifrån tabell 1 nedan. Som visats 

ovan har varje form av legitimitet brutits ned i minst en variabel som vi anser kan mäta 

förekomsten av legitimitet hos respondenterna. Respondenternas svar tolkades sedan utifrån 

dessa parametrar. Genom att först dela in CSR-aktiviteterna i olika kategorier för att sedan bryta 

ner legitimitet till olika parametrar kan ge datan en tydligare bild av problemet. 

Intressentgrupperna utgjorde en samlad röst och skillnader inom gruppen lyftes inte fram utan 

istället lades fokus på de likheter och den samstämmighet i åsikter som framkom under samtalen. 

Detta gör att datan och analysen av denna blir mer generell än specifik i detta avseende.  
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Tabell 1 - Kodning av legitimitetsbegreppet samt frågor till kunder, icke-kunder och 

intresseorganisation  

  

LEGITIMITET VARIABEL FRÅGOR 

PRAGMATISK     

Utbytes Egenintresse 
 

Upplever ni att ni gynnas av Betssons 
CSR-åtgärder? Om ja, hur då? Om nej, 
varför inte? 

Influerande Samhällsaktör 
Främjar långsiktiga 
intressen 

Tror ni att Betssons CSR bidrar till 
samhället i stort? Om ja hur då? 
Överrensstämmer Betssons CSR-åtgärder 
med dina långsiktiga mål och intressen? 

Disponibel Dela värderingar Vad är er åsikt om Betsson värderingar? 
Anser ni er ha samma värderingar som 
Betsson? Tycker ni att Betsson är en 
ansvarstagande aktör? Om ja varför och 
hur? 

MORALISK     

Moralisk legitimitet 
(allmänt) 

“rätt sak att göra” Hur ser ni på att Betsson (som aktör på 
spelmarknaden) arbetar med CSR? Varför 
tror ni att Betsson arbetar med CSR? 

Konsekvens Om effekten av 
åtgärderna är 
önskvärda 

Upplever ni att Betssons åtgärder ger ett 
önskvärt resultat? 

 Procedur Socialt accepterade 
tillvägagångssätt 

Hur ser ni på de metoder Betsson tar till 
för att genomföra CSR-aktiviteter? 

Strukturell Fungerande 
organisation 

Hur upplever ni det faktum att Betsson 
har en CSR-ansvarig? Är det något som 
ni förväntar er? 

KOGNITIV     

  Förutsägbarhet, om 
åtgärderna känns 
självklara 

Stämmer dessa åtgärder överens med de 
förväntningar som du hade sedan 
tidigare? 
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4 Empiriska resultat  
I detta avsnitt presenteras de viktigaste resultaten från undersökningarna fram. Inledningsvis 

presenteras Betssons CSR-arbete efter det kommer redovisas icke-kunders, kunders och 

intresseorganisationens uppfattning om Betssons CSR-åtgärder samt intressenternas syn på 

legitimitet. Vidare ges en sammanfattning av resultaten från undersökningen. För en överblik av 

resultaten, se tabell 2 bilaga 1. 

4.1 Betssons CSR-arbete  

Betsson genomför en rad olika CSR-aktiviteter men studien har avgränsats att utgå ifrån det 

etiska och det filantropiska ansvar som organisationen tar. Betsson är guldsponsor av 

Naturskyddsföreningen vilket innebär att de ger en fast summa varje år. De har även en 

företagsprenumeration på Situation Stockholm och planerar att representanter för Situation 

Stockholm ska komma till Betssons kontor och presentera deras verksamhet. Betsson har även 

CSR-åtgärder i form av spelansvar. Det länkar tillgängliga till stödorganisationer på Betssons 

hemsida, spelare erbjuds en möjlighet att sätta en beloppsspärr på sitt spelkonto samt så finns det 

självtest tillgängliga på hemsidan för att spelare själva ska kunna upptäcka om de ligger i 

riskzonen för att utveckla en spelproblematik. Betsson har sedan 2008 haft en anställd som är 

speciellt ansvarig för CSR-frågor och har i dagsläget även en kommunikationsdirektör som i 

framtiden kommer att arbeta med att kommunicera Betssons CSR-arbete. Deras viktigaste 

intressenter är kunder, nuvarande och potentiella. Deras huvudsakliga målgrupp är män i Norden 

i åldrarna 24-35 år. Motivet till att Betsson arbetar med CSR är att de tycker att det är viktigt att 

ta ett ansvar och göra vad de kan för att förhindra och förebygga att människor utvecklar 

problem med spel. Det är därför också viktigt för Betsson att ha en dialog med 

hjälporganisationer, anhörigföreningar och liknande inom de länder där de är verksamma. 

Betsson vill även bidra till samhället i stort, de är medvetna om att det finns en problematik kring 

spelande och de tror att det är av betydelse för kunderna att de spelar hos en aktör som tar ansvar. 

  

Betsson arbetar även med CSR för att deras investerare förväntar sig det. Eftersom de är 

börsnoterade ställer det högre krav på att organisationen tar sitt ansvar. Representanten från 

Betsson tror också att andra börsnoterade och stora aktörer i samma bransch också tar ett ansvar 

men de mindre aktörerna har hon inte kunskap att uttala sig om. Legitimitet anser Betsson är en 
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självklar fråga för organisationen och de uppfattar sig själva som legitima. Att de fått pris som 

den mest ansvarsfulla aktören inom onlinespel 2009 kan även det ses som en kvalitetsstämpel på 

det arbete som de gjort. Betsson är medveten om att deras rykte också kan påverkas av vilket 

ansvar andra aktörer inom samma industri tar eller inte tar. Betsson tror även att kunder uppfattar 

dem som legitima detta mot bakgrund av att företaget växer i den takt som det gör men 

legitimitet som strategi är ingenting som de arbetar med i dagsläget. 

4.2 Icke-kunder och deras syn på legitimitet och CSR 

4.2.1 Det krävs mer etiskt ansvar för att hamna på ett neutralt utgångsläge 

Respondeterna uppvisade mycket svagt stöd för att CSR-åtgärderna som Betsson ägnar sig åt 

skulle uppfattas som gynnsamma för intressentgruppen.  En av respondenterna har en pojkvän 

som spelar på internet och hon ansåg att hon som anhörig kan komma att gynnas på något sätt 

även om hon i dagsläget inte utnyttjat den möjligheten eller ser sig ha ett behov av det. Länkarna 

till hjälporganisationerna som ges från Betssons hemsida uppfattades gynnsamma i fall av 

spelberoende oberoende om man var kund hos Betsson eller inte. Samtliga respondenter var 

eniga i att det filantropiska ansvaret är det som gynnar samhället mest. Uppfattningen var att 

stödet till Naturskyddsföreningen bidrog till samhället i stort och detta var den enda åtgärd som 

explicit ansågs göra detta. Det etiska ansvaret ansågs vara något som kan utkrävas av en 

organisation och det håller en god ton att ta ett sådant ansvar i samhället. En av respondenterna 

var tveksam till om samhället verkligen gynnas när organisationen varit med och bidragit till att 

skada det. Hon ansåg att Betsson “genom att ta det här ansvaret endast är tillbaka på noll och för 

att man ska kunna säga att de tar ansvar måste de bidra mer”. Det rådde en tveksamhet till 

omfattningen av Betssons CSR-åtgärder. Respondenterna ville inte uttala sig om Betsson var en 

ansvarsfull aktör eller inte utan att ha fått information om hur mycket och vilka resurser som 

Betsson lade på sitt CSR-arbete. Betssons CSR-åtgärder uppfattades inte överensstämma med 

respondenternas personliga mål och intressen som icke-spelare. Gällande Betssons värderingar 

uppfattades “We play fair” vara den enda värdering som hörde till spelbranschen. Värderingarna 

uppfattades som generella, att de kunde fungera i vilken bransch som helst och vara 

“intetsägande”. Respondenterna kunde därför inte säga att de personligen såg sig dela dessa 

värderingar även om de ansåg att värderingarna i sig var positiva. 
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4.2.2 Kärnverksamheten borde vara ledande i CSR-arbetet 

Det fanns blandade uppfattningar om spelbranschen. Några hade en negativ bild sedan tidigare 

och dessa respondenter blev positivt överraskade. Respondenterna ställde frågan hur mycket av 

Betssons vinst/omsättning som satsades på CSR och uppvisade tveksamhet inför hur mycket som 

faktiskt satsades. Andra ansåg att de inte hade en negativ syn på spelbranschen och så länge 

Betssons CSR gynnar spelarna så är det positivt, “branschen är okej”. Det fanns starkt stöd för att 

sponsring och annan form av CSR där Betsson inte fick något i utbyte var bra. Dock rådde en 

tveksamhet till att förknippa spel med ungdomsidrott och logotyper på matchtröjor. I jämförelse 

med andra aktörer på branschen bl.a. Svenska Spel ansåg respondenterna att Betssons CSR-

åtgärder är otillräckliga. Gällande önskvärdheten av resultatet var respondenterna tveksamma, de 

upplevde inte att visste inte vad Betsson ville uppnå. Syftet med Betssons CSR uppfattades vara 

för att gå med vinst. Att CSR-åtgärderna syns på hemsidan sågs som något positivt. Samtliga 

respondenter ansåg att Betsson borde satsa mer på de etiska åtgärderna istället för de 

filantropiska. Det fanns även en uppfattaning att Betsson borde satsa mer på åtgärder som ligger 

närmare deras kärnverksamhet och investera mer för att lösa problemen som de skapar. Det 

ansågs mer ärligt att satsa på sådant som det finns en uppenbar koppling till. Möjligheten att sätta 

en spärr på sitt konto sågs som en positiv åtgärd. En filantropiska åtgärderna upplevdes inte som 

inarbetade i verksamheten och utan någon tydlig nisch. Om något var stödet till sportföreningar 

den filantropiska åtgärd som upplevdes mest inkorporerat i kärnverksamheten. Det rådde delade 

meningar kring det faktum att Betsson hade just en person som arbetar med CSR. Några ansåg 

att ha enbart en CSR-ansvarig var otillräckligt eftersom att Betsson gör en vinst och att 

verksamheten i sig är tveksam rent moraliskt. Sett till kontexten spelbolag verkar inom och 

verksamhetens natur ansågs åtgärderna vara för få och för lite. Det faktum att Betsson ändå tar 

ett ansvar samt att de har en CSR-ansvarig ansågs väldigt bra och vissa var positivt överraskade. 

Det var överlag förväntat att Betsson hade en CSR-ansvarig. Svagt stöd fanns däremot för 

uppfattningen att Betsson bara ville tjäna pengar på folk och därför var förväntningarna till viss 

del låga på att Betsson skulle ha en CSR ansvarig. Förväntningarna såg annorlunda ut när det 

gällde Betssons CSR-åtgärder. Respondenterna förväntade sig inga eller få CSR-åtgärder från 

Betsson och om några så förväntades de typiskt synliga åtgärderna såsom stödlinjer m.m. Detta 

trodde respondenterna berodde på att de hade sett liknande åtgärder utförda av Svenska Spel och 

det kunde därför styra förväntningarna på Betssons CSR. 
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4.3 Kunder och deras syn på legitimitet och CSR  

4.3.1 CSR-åtgärdernas bidrag till och inverkan på samhället 

Uppfattningen fanns att Betssons CSR-åtgärder inte gynnar respondenterna personligen. Det 

fanns stöd för att de hade gynnats av de etiska åtgärderna om de själv hade haft ett spelberoende 

men eftersom ingen av respondenterna inte är beroende av spel så gynnas de inte i dagsläget. En 

respondent var tveksam till att vända sig till Betsson om han själv skulle ha ett spelproblem 

eftersom han ansåg att Betsson hade varit med och orsakat problemet. “De hade varit boven för 

mig oavsett”. Det fanns starkt stöd för uppfattningen att Betssons CSR-åtgärder bidrar positivt 

till samhället i stort. CSR-åtgärderna ansågs till viss del överensstämma med respondenternas 

långsiktiga mål att hjälpa samhället. Vissa ansåg att deras långsiktiga mål och intressen endast 

bestod i att få så bra odds som möjligt. När det kom till Betssons värderingar ansågs dessa delas 

till viss del, särskilt värderingen “att ha kul och att vara passionerad” delades. Respondenterna 

kunde inte direkt förknippa Betsson som organisation med deras värderingar eftersom 

värderingarna uppfattades “generella och intetsägande”. 

4.3.2 CSR är positivt men motiven är att undvika dålig publicitet  

Samtliga respondenter var eniga om att det är positivt att Betsson bedriver ett CSR-arbete. 

Uppfattningen fanns att alla företag inom branschen måste arbeta med CSR för att differentiera 

sig och för att vara konkurrenskraftiga. Respondenterna var eniga i uppfattningen om att motivet 

till Betssons CSR var för Betssons egen vinnings skull, inte för kundernas skull. Samtidigt 

ansågs det faktum att Betsson fått utmärkelser för sitt CSR-arbete tyda på att de gör något bra. 

Att en oberoende aktör bedömt Betsson som ansvarsfulla uppfattades som en kvalitetsstämpel, 

priser och utmärkelser ansågs också ge Betsson bra publicitet. Det fanns andra uppfattningar om 

orsakerna till Betssons CSR-arbete. En respondent ansåg att orsaken att Betsson arbetar med 

CSR är för att undvika dålig publicitet snarare än att fånga kunder. En annan uppfattning var att 

Betsson arbetar med CSR för att inte hamna utanför om alla andra konkurrenter gör det. Det 

hade annars kunnat uppfattas negativt om inte Betsson också arbetade med CSR. Det faktum att 

Betsson tjänar pengar på att människor spelar lyftes fram som ett faktum som påverkade 

respondenternas krav på CSR-arbetet. Det ansågs viktigt att Betsson och övriga aktörer på 

spelbranschen arbetade med CSR eftersom de verkar inom en kontroversiell bransch. 
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Respondenterna var positiva till att Betsson arbetade med olika CSR-aktiviteter även om dessa 

åtgärder inte är direkt kopplade till verksamheten så kan åtgärderna anses bidra positivt till 

samhället “många bäckar små…”. Det uppfattades svårt att uttala sig om omfattningen av 

Betssons CSR-åtgärder utan att veta hur mycket av omsättningen/vinsten som Betsson avsätter 

till CSR. Betssons CSR-arbete uppfattades sätta press på andra aktörer inom branschen att arbeta 

mer aktivt med CSR eftersom det kunde få positiva konsekvenser för hela branschen. Det fanns 

ett starkt stöd för att det var Betsson själva, och inte samhället, som gynnades mest av deras 

CSR-arbete. De åtgärder som syftade till att minska problematiken kring spelberoende ansågs 

vara de viktigaste. En av respondenterna var kritisk till motiven bakom Betssons etiska ansvar. 

En annan uppfattning var att de etiska åtgärderna låg närmare verksamheten och kändes därför 

mer naturliga. Metoden att länka till andra hemsidor uppfattades  som mindre positiv eftersom att 

den inte innebar direkt hjälp från Betsson. Genom att länka kunder vidare låter Betsson andra 

lösa problem som de själva skapar. Betssons åtgärder för ansvarsfullt spelade uppfattades av en 

respondent som “hyckleri” för att Betsson samtidigt utökar möjligheterna att spela var och när 

som helst exempelvis genom spel i mobilen. Han ansåg att Betsson bara tar ett etiskt ansvar för 

att de måste det. Samtidigt tyckte respondenten att de filantropiska åtgärderna upplevdes som 

mer positiva eftersom åtgärderna på ett mer direkt sätt bidrar till en bra sak. De filantropiska 

åtgärderna upplevdes som mer “value adding” för Betsson snarare än att åtgärderna faktiskt löser 

reella problem.  

  

Det förelåg ett mycket starkt stöd för att det är positivt att Betsson har en CSR-ansvarig och detta 

var även förväntat av samtliga respondenter. CSR uppfattades som så pass stort idag så att alla 

företag borde arbeta med CSR och ha en CSR-ansvarig. Alla respondenter hade förväntat sig att 

Betsson skulle arbeta med de etiska åtgärderna som presenterats men de filantropiska åtgärderna 

var inte förväntade. De CSR-åtgärder som ligger närmare verksamheten exempelvis sponsring 

till idrottsföreningar ansågs mer förväntade än bidrag till Naturskyddsföreningen. 
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4.4 Intresseorganisationen Spelberoendes Riksförbund och deras syn på legitimitet 

och CSR 

4.4.1 En ansvarsfull aktör men bidrar inte till samhället i stort 

Spelberoendes Riksförbund (nedan förbundet eller representant från SRF med benämning hon) 

uppgav att de inte gynnas direkt av Betssons CSR-aktiviteter men de upplever det som positivt 

att Betsson länkar till SRF via deras hemsida. Hon uppger även att de har en dialog med 

Betssons CSR-ansvarig och därigenom gynnas i en viss mån. Betssons CSR-åtgärder uppfattas 

inte bidra till samhället i stort i Sverige. Betsson har ingen licens i Sverige på grund av 

monopolet vilket innebär att de inte betalar skatt eller licensavgifter. SRF uppger att Betsson och 

andra spelbolag skapar problem i Sverige men inte kan hjälpa till med finansiering av vård och 

behandling p.g.a. monopolet. Förbundet är inte emot spelande eller spelbolag i sig utan istället 

anser de att människor ska kunna spela och ha roligt. SRF tycker att spelbolagen ska erbjuda spel 

som är “roliga, säkra och ärliga” och samtidigt arbeta för att minska de problem som kan uppstå. 

Betsson uppfattas som ett av de företagen inom branschen som “håller rent och snyggt i sin 

organisation” och hon anser också att Betsson är en ansvarsfull aktör. Betsson uppfattas som “ett 

anrikt, stabilt och säkert företag”. 

4.4.2 CSR för att skapa legitimitet 

SRF uppgav att de såg flera anledningar och motiv till att Betssons arbetade med CSR. Dels är 

det ett krav från anställda, ägare och kunder och dels för att få legitimitet. Hon tror att CSR-

arbetet resulterar i att människor vill ha ett utbyte med Betsson och det ger även Betsson en 

möjlighet att interagera med sina kunder samtidigt som det får Betsson att framstå som seriöst. 

Eftersom Betsson har sitt säte på Malta tror hon att deras CSR-åtgärder även bidrar till Betssons 

möjligheter att uppfylla sina licenskrav där. Föreningen upplever att Betsson tar ett etitiskt 

ansvar för att de måste medan det filantropiska ansvaret mer är en form av “goodwill”. Att ha en 

bra arbetsmiljö och att betala “hyggliga löner” ser SRF som ett minimikrav. Förbundet tar inte 

emot pengar från spelbolag eftersom de “inte vill sitta i knät på något spelbolag” och de tror att 

spelbolagen vill initiera ett samarbete med intresseorganisationer för att skapa legitimitet. De kan 

inte svara på om Betssons CSR-åtgärder ger resultat eftersom att åtgärderna är svåra att 

kontrollera. Hon upplever att problemet är att de som spelar gör det på många olika spelbolag 
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och det är därför svårt för spelare att veta vilka åtgärder som görs av vilka företag “allt blir som 

en enda stor gröt” vilket får konsekvensen att Betssons CSR-åtgärder blandas ihop med andra 

aktörers CSR. Hon tror att det är enklare för Svenska Spel att bli igenkända i sitt CSR-arbete 

eftersom organisationen är statlig och mer transparent. Den minskade transparensen och det 

faktum att Betsson har sitt säte på Malta tror hon också gör att det är svårt att kontrollera om 

CSR-åtgärderna för ansvarsfullt spelade är effektiva eller inte. I Sverige finns det 

branschorganisationer som kontrollerar spelföretagen som har säte inom landet. Där kan Betsson 

av naturliga skäl inte vara med vilket hon tycker är synd och för att kontrollera hur väl 

åtgärderna fungerar måste man undersöka hur det ser ut på Malta. Kunder som spelar hos de 

privata aktörerna är mer intresserade av bra odds medan kunder som spelar hos Svenska spel är 

mer intresserade av att spela hos en trygg aktör. Det etiska ansvaret upplevdes som ett krav 

medan det filantropiska ansvaret upplevdes som ett sätt för Betsson att visa för omgivningen att 

de inte bara är intresserade att ge tillbaka till ägarna utan att Betsson också ger något tillbaka till 

samhället. Speciellt eftersom Betsson inte kan bidra med skatt eller licensavgift till den svenska 

staten. De filantropiska åtgärderna uppfattades som tillfälliga tills Betsson kommer in på den 

svenska marknaden. Hon vågar inte svara på om funktionen för att sätta gränser beloppsgränser 

för sitt spelade på hemsidan fungerar som det ska eftersom hon själv testat funktionen. Hon 

menade att det är viktigt att alla i organisationen, och speciellt kundtjänst, känner till och följer 

CSR-åtgärderna om ansvarsfullt spelande annars får åtgärderna inget genomslag. 

Intresseorganisationen förväntade sig och var medvetna om att Betsson har en CSR-ansvarig. 

Om det är så att Betsson verkligen svarar upp till det som står på hemsidan så är CSR-åtgärderna 

i linje med vad hon förväntat sig. Vissa av de filantropiska CSR-åtgärderna exempel donationen 

till Naturskyddsföreningen var hon inte medveten om. 

4.5 Sammanfattning av resultaten från studien 

Nedan följer en summering av de empiriska resultaten. Respondenterna uppvisar ett svagt stöd 

för en personlig vinning av Betssons CSR-åtgärder. Kunderna upplevde att de skulle gynnas av 

de etiska åtgärderna först om de blev spelberoende och de filantropiska åtgärderna upplevdes 

inte tillräckligt integrerade i verksamheten. Kunderna visade mer stöd för att åtgärderna bidrar 

till samhället och det lyftes fram att de överensstämmer med långsiktiga mål och att hjälpa 

samhället. Kunderna var den enda gruppen som uppvisade något stöd för detta. Hos 
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intresseorganisationen och icke-kunder fanns det inte lika starkt stöd. Intresseorganisationen 

menade att Betsson allmänt inte bidrar till samhället i Sverige eftersom att de inte betalar skatt 

eller licensavgift. Betssons värderingar upplevdes generella och intetsägande och de tolkas därför 

ha svagt stöd för att delas av respondenterna. Däremot delas “att vara passionerad och att ha kul” 

av en kund. Icke-kunderna var tveksamma till Betsson som ansvarsfull aktör och de ville veta 

hur mycket som faktiskt satsades på CSR innan de kunde uttala sig. Intresseorganisationen 

uppvisade ett starkt stöd för Betsson som ansvarsfull aktör. Det faktum att Betsson som aktör på 

spelbranschen arbetar med CSR uppfattades av alla respondenter som positivt. Icke-kunderna 

uppfattade dock åtgärderna som otillräckliga i jämförelse med Svenska Spels åtgärder och 

kunderna uppfattade att kraven på Betssons CSR är högre med tanke på att de agerar inom en 

kontroversiell bransch. Det förelåg även en skepsis till Betssons motiv bakom CSR-

engagemanget. Icke-kunderna och kunderna såg vinstsyfte som det huvudsakliga motivet. Det 

fanns en tveksamhet till om CSR-åtgärderna faktiskt ger något resultat eller inte. De etiska 

åtgärderna borde Betsson satsa mer på enligt respondenterna för att de är mer integrerade i 

verksamheten och de bidrar till att lösa problemen de skapar. De etiska åtgärderna var även mer 

förväntade av alla respondenter. För sammanfattning av resultaten i tabellform se bilaga 1. 

  

5 Analys 
Analysen kommer inledningsvis att presentera respondenternas syn på kognitiv legitimitet och de 

slutsatser som kan dras utifrån det. Vidare kommer den moraliska legitimiteten att behandlas 

och slutligen presenteras om det ur intressenternas synvinkel ögon föreligger kognitiv legitimitet 

gällande Betssons CSR-åtgärder. En kritisk diskussion kommer att föras samt en analys av teorin 

utifrån empirin där det kommer undersökas i vilka fall de överrensstämmer. Analysen kommer 

även diskutera vad eventuella skillnader kan bero på. 

5.1 Pragmatisk legitimitet 

Pragmatisk legitimitet uppstår ofta direkt mellan en organisation och dess närmaste intressenter 

genom att intressenterna utvärderar hur organisationens beslut påverkar dem baserat på 

intressenternas egenintresse. Pragmatisk legitimitet kan delas in i tre underkategorier: 

utbyteslegitimitet, influerande legitimitet och disponibel legitimitet. Vad gäller 
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utbyteslegitimiteten kan den inte anses uppnådd till fullo för någon av intressenterna. Icke-

kunderna upplevde inte att de fick ett direkt utbyte av Betssons CSR-åtgärder eftersom de varken 

spelar eller är spelberoende i dagsläget. Däremot såg respondenterna att om de blev spelberoende 

i framtiden skulle de eventuellt komma att gynnas av CSR-åtgärderna. Intresseorganisationen 

kunde enbart se ett personligt utbyte i att Betsson länkade till SRF på deras hemsida. Kunderna 

upplevde överlag inte att de gynnades av Betssons CSR-åtgärder utan skulle gynnas först om de 

var spelberoende. Sammantaget visar resultaten på att utbyteslegitimiteten inte är uppnådd. Detta 

kan bero på det faktum att de etiska åtgärderna i första hand enbart gynnar de som är 

spelberoende och deras anhöriga. Respondenterna kan därför ha svårare att personligen uppleva 

att de gynnas av åtgärderna eftersom ingen av dem är spelberoende. Eftersom Betsson agerar i en 

bransch som skapar spelproblem samtidigt som de verkar i en kontroversiell bransch är det 

naturligt att deras etiska åtgärder är av mer “läkande natur”. I Betssons fall är det svårare att 

uppnå utbyteslegitimitet genom CSR eftersom respondenterna anser att Betsson börjar på minus 

och måste arbeta mycket att bidra till att lösa problemen som deras verksamhet genererar. Med 

andra ord kan man säga att de börjar på minus och måste arbeta sig upp till noll innan 

respondenterna uppfattar CSR-åtgärderna som bidragande till samhället. Andra företag kan starta 

från noll med sina CSR-åtgärder och därigenom förstärka legitimiteten snarare än att reparera en 

svag legitimitet. Att utbyteslegitimiteten är låg behöver inte vara något negativt utan kan istället 

vara en konsekvens av verksamhetens natur. Det faktum att ingen av grupperna uppvisade ett 

starkt stöd för utbyteslegitimitet kan också bero på att det filantropiska ansvaret är för långt ifrån 

verksamheten och att det inte direkt gynnar på intressenterna på en personlig nivå. Att Betsson 

stödjer Situation Stockholm gynnar inte respondenterna personligen även om det kan ses som en 

positiv sak för samhället. 

  

Influerade legitimitet uppnås bland annat när företags CSR-åtgärder anses bidra till samhället. 

Studien har visat att denna aspekt av den influerande legitimiteten varierar mellan 

intressentgrupperna. Intresseorganisationen uppfattade inte att Betssons CSR-åtgärder direkt 

bidrar till samhället medan kunderna tyckte tvärtom. En möjlig förklaring till denna oenighet kan 

vara att intresseorganisationen har kunskap om att Betsson inte betalar skatt eller licensavgift för 

att få verka via internet på den svenska marknaden. Denna vetskap är något som förutspås saknas 

för kundgruppen. Skillnaden intressentgrupperna emellan kan även förklaras på andra sätt. 
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Kunder och intresseorganisationen kan förutspås ställa olika krav på det ansvar som de anser 

Betsson bör ta för att bidra till samhället. Kundernas krav förutspås vara lägre än 

intresseorganisationen och fokuseras mer till att Betsson erbjuder bra odds medan 

intresseorganisationens krav fokuseras mer till att minska problemen med spelberoende och 

spelmissbruk.  

 

Vad gäller den disponibla legitimiteten uppnås den när värderingar delas med en organisation 

och att dessa är ärliga, kloka, trovärdiga samt att organisationen ses som en ansvarsfull aktör. 

Icke-kunderna och kunderna var tveksamma till att uttala sig om Betsson som ansvarsfull aktör 

eftersom de inte visste hur mycket pengar som faktiskt satsades på CSR. Det faktum att 

respondenterna uttryckte att de faktiskt ville ha siffror för att kunna uttala sig tyder på att de är 

tveksamma och att den disponibla legitimiteten inte är uppnådd i den gruppen. Här kan anas att 

det föreligger en nackdel för Betsson som aktör i en illegitim bransch. Palazzo & Richter (2005) 

har konstaterat att CSR-åtgärderna inom tobaksindustrin möts av en mer omfattande granskning 

från samhället på grund av att företaget som utför CSR-åtgärderna är i en illegitim bransch. Det 

finns alltså vissa likheter med tobaksindustrin och vilka även kan förklara resultatet av studien. 

 

Resultaten visar att SRF uppfattar en ansvarsfull aktör och att bidra till samhället som två olika 

saker. När Betsson tar ansvar för problemen som deras verksamhet skapat kan de uppfattas som 

en ansvarsfull aktör och därigenom uppnå disponibel legitimitet, medan de samtidigt inte anses 

bidra till samhället på grund av ovan förda resonemang. Kunderna och icke-kunderna däremot 

uppvisade svagt stöd för Betsson som ansvarsfull aktör. En förklaring kan vara det faktum att 

intressenterna har olika referensram som styr uppfattningen. Kunderna jämförde med Svenska 

Spel och tyckte att Betssons CSR var bristfällig medan intresseorganisationen jämförde med 

andra internetbaserade aktörer liknande Betsson och fann Betsson som en ansvarsfull aktör.  

  

Varken intresseorganisationen eller icke-kunderna uppvisade starkt stöd för att den disponibla 

legitimiteten uppnåtts. De upplevde värderingarna intetsägande och generella av alla 

respondenter. Kunderna uppvisade inte heller något starkt stöd för att de delade värderingarna 

men att ha kul och att vara passionerad delades. Den disponibla legitimiteten var starkast för 
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kunderna. Det faktum att de är kunder och spelar kan förklara att värderingarna delas eftersom 

Betsson faktiskt vill erbjuda just det. 

5.2 Moralisk legitimitet 

Till skillnad från pragmatisk legitimitet handlar moralisk legitimitet inte om hur organisationens 

direkta aktiviteter påverkar intressenterna. För att uppnå moralisk legitimitet krävs det att en 

handling är etiskt riktig utifrån den allmänna sociala kontexten. (Suchman, 1995; Aldrich & Fiol, 

1994) Tveksamheten bland respondenterna gällande motiven bakom Betssons CSR-arbete var 

slående. Att CSR har blivit en självklar del i många organisationers verksamhet kan vara en 

förklaring till tveksamheten som uppstår hos intressenter. Medvetenheten om aktiebolags 

vinstsyfte kan få intressenter tveksamma till motiven till en organisations CSR-arbete. För att 

uppnå en del av den moraliska legitimiteten krävs det att intressenterna uppfattar åtgärderna som 

genuina och att det är rätt sak att göra. Att gruppen med kunder inte var tveksamma i samma 

utsträckning kan eventuellt förklaras med att de är nöjda så länge Betsson erbjuder bra odds och 

för att göra detta måste spelbolagen troligtvis vinstmaximera. Icke-kunder och 

intresseorganisationen däremot ansåg att rätt sak att göra för Betsson var att ta ett ansvar för den 

problematiken som de skapar genom sin verksamhet. Detta kan förklaras med att 

intresseorganisationen har en annan utgångspunkt och förstår problematiken vilket innebär att de 

är kritiska av naturen. Icke-kunderna har med sig det faktum att Betsson verkar i en 

kontroversiell bransch när de gör en bedömning av åtgärderna. Resultatet blir att icke-kunder är 

mer misstänksamma än nödvändigt från början medan kunderna, som har en annan syn på 

branschen och dess verksamhet, gör en mer nyanserad bedömning av frågan. 

  

Att vissa intressentgrupper uppfattar de etiska åtgärderna som att de är rätt sak att göra innebär 

inte nödvändigtvis att intressentgrupperna uppfattar åtgärderna som genuina. Att göra rätt sak 

och att göra rätt sak av rätt anledning är två skilda saker och ger två olika typer av legitimitet för 

en organisation. De filantropiska åtgärderna upplevdes som spretiga av intressenterna och 

riktigheten i dessa kunde ifrågasättas. Resultatet av detta blir att intressenterna i helhet var mer 

positiva till åtgärder som låg närmare den kontroversiella verksamheten oavsett vilket motiv som 

Betsson har med dessa åtgärder. De filantropiska åtgärderna däremot uppfattades som mindre 

genuina och spretiga för att deras natur låg längre ifrån den verksamhet som Betsson bedriver. 
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För att en åtgärd och en organisation ska uppfattas som legitim krävs det att metoderna och 

åtgärderna som företaget genomför faktiskt ger ett önskvärt resultat. Att göra saker endast för 

sakens skull är inte önskvärt och legitimt enligt teorin om moralisk legitimitet. SRF kunde inte 

ge ett svar på frågan om Betssons CSR-åtgärder faktiskt gav önskat resultat eller inte eftersom de 

ansåg att det var svårt att kontrollera. Kunderna var tveksamma och pekade på att motivet till 

åtgärderna kanske inte var att uppnå ett önskvärt resultat i kundernas ögon utan att det istället 

fanns ett underliggande motiv att gå med vinst och att CSR var en väg dit. Även icke-kunder 

tycktes blanda in motiven bakom CSR-arbetet som en del av utvärderingen av resultatet. 

  

Kunder och icke-kunder hade båda ganska starka uppfattningar om vilka typer av metoder som 

var önskvärda och efterfrågade i form av CSR. Båda grupperna ansåg att Betsson borde satsa på 

CSR-åtgärder som ligger nära den verksamhet som de bedriver. Resultatet kan kopplas till den 

strukturella legitimiteten såväl som till procedurlegitimitet. Eftersom Betsson gör åtgärder för att 

stävja spelproblematiken kan deras åtgärder och metoder anses som legitima av icke-kunder och 

kunder. Intresseorganisationen var osäker på huruvida åtgärderna var kvalitetskontrollerade eller 

inte och därför kan det konstateras att procedurlegitimiteten i intresseorganisationens ögon 

baseras på kontroll och kvalitetssäkring. Den formen av procedurlegitimitet kan alltså enligt SRF 

endast uppnå genom att en organisation är transparent och konsekvent gentemot spelarna i sitt 

arbete med dessa frågor. 

  

Sammantaget kan det därför konstateras att för att uppnå ett önskvärt resultat kräver 

intressenterna bevis eller belägg för att resultatet uppnåtts. Det här kan återkopplas till det 

faktum att Betsson vunnit priser för sin CSR. Ett pris eller en kvalitetsstämpel utifrån kan utgöra 

en genväg till att resultaten av en organisations åtgärder uppfattas som legitima. Att Betsson 

hade CSR-ansvarig var något som samtliga respondenter ansåg som positivt och något som 

respondenterna förväntade sig. Förklaringen kan vara att det i dagsläget finns ett krav från 

intressenter på att organisationer inom alla sorters branscher arbetar med CSR på ett aktivt sätt. 

CSR-arbete kan därför anses som ett minimikrav för att uppnå en form av strukturell legitimitet i 

intressenters ögon. Den strukturella legitimiteten kan därigenom anses vara beroende av 

förväntningar på organisationen och den rådande samhällsuppfattningen av kring hur ett företags 

verksamhet ska vara uppbyggd. 
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5.3 Kognitiv legitimitet 

Kognitiv legitimitet baseras på hur intressenter hanterar uppfattningar om organisationen. 

Utgångspunkten för teorin är att människor i en kaotisk miljö behöver struktur för att förstå sin 

omgivning. Kognitiv legitimitet skapas när organisationer upplevs handla förutsägbart och 

meningsfullt samt att organisationen accepteras som oundviklig eller nödvändig i samhället. 

Respondenternas uppfattning om legitimiteten måste ses i ljuset av den kunskap de har sedan 

tidigare. Icke-kunderna hade låga förväntningar på Betssons CSR-arbete sedan tidigare och blev 

positivt överraskade när åtgärderna presenterades för dem. Kunderna hade mer kunskap om av 

vad Betsson arbetade med för typ av CSR och ansåg att de etiska åtgärderna såsom spelansvar 

var förväntade medan de mer filantropiska åtgärderna förvånade mer. Detsamma gäller för SRF 

och deras förväntningar på Betssons CSR. Den kognitiva legitimiteten varierade således hos de 

olika intressentgrupperna. Skalan på förväntningarna kan anses stigande i förhållande till den 

koppling intressenterna har till Betssons verksamhet och spelbranschen i stort, ju mer kunskap 

om branschen desto högre förväntningar hade intressenterna. En förklaring till denna skillnad 

grupperna emellan kan vara att Betsson inte kommunicerar sitt ansvar till icke-kunder i samma 

utsträckning som de kommunicerar det till kunder och intresseorganisationer. Förväntningarna 

och den kognitiva legitimiteten kan därför förklaras med kommunikation och närheten till 

verksamheten. Spelbolag kan här få en ökad legitimitet hos icke-kunder enbart genom att 

kommunicera deras CSR mer, något som de inte gör i dagsläget i någon större utsträckning.  

  

6 Slutsats 
Uppsatsens frågeställning är följande: Hur kan legitimitet förstås i en kontroversiell bransch? 

För att svara på den huvudsakliga frågeställningen ställdes också två underfrågor: Hur 

uppfattar kunder, icke-kunder och en intresseorganisation CSR-åtgärder på spelbranschen? Hur 

upplevs CSR-åtgärder fungera som ett verktyg för att uppnå legitimitet? Studien har genererat 

uppfattningar kring CSR och legitimitet i en kontroversiell bransch vilket det nedan dras 

slutsatser kring. 
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6.1 Hur uppfattar kunder, icke-kunder och en intresseorganisation CSR-åtgärder 

på spelbranschen?  

Den kognitiva legitimiteten är beroende av den sociala kontexten och tidigare kunskap. Att 

undersöka uppfattningen av legitimitet hos olika intressentgrupper resulterar i en rad olika 

slutsatser och deras syn på CSR-åtgärder på spelbranschen varierade grupperna emellan. 

Intressenter har olika kunskap om branschen och det påverkar deras uppfattning om 

organisationen är legitim eller inte. För att Betsson ska uppfattas som legitima krävs det att de 

som organisation uppfattas som accepterad inom den sociala kontexten där de befinner sig. 

Betsson befinner sig inom ramen för den svenska spelmarknaden samtidigt som deras 

verksamhet är baserad utomlands. Det har gjort att respondenterna uppfattar deras legitimitet på 

olika sätt. Spelberoendes Riksförbund som har en kunskap om branschen och dess aktörer och 

ser därför Betsson som ansvarstagande och legitima. Icke-kunder däremot hade mindre kunskap 

om branschen och dess aktörer och ser därför Betssons CSR åtgärder på ett annat sätt. Spelbolag 

måste därför kommunicera sin CSR för överesstämma med intressenternas förväntningar uppnå 

kognitiv legitimitet.   

6.2 Hur upplevs CSR-åtgärder som ett verktyg för att uppnå legitmitet?  

Studien har gett stöd för att Betsson inte uppnåt influerande legtimitet och egentligen inte bidrar 

till samhället i stort. Men när organisationen tar ansvar för problemen som deras verksamhet 

skapat kan de ändå uppfattas som en ansvarsfull aktör och därigenom uppnå disponibel 

legitimitet. På detta sätt samverkar och förstås influerande och disponibel legitimitet på 

spelbranschen.  

 

Det finns en motsättning mellan legitimitet på kontroversiella branscher och en organisations 

vinstintresse. Anledningen till det är eftersom spelbolagens vinst är så starkt kopplat till en 

förlust hos deras kunder. Att ta sitt ansvar och göra rätt sak samtidigt som organisationen går 

med vinst blir därför en komplex fråga som färgas av industrin som helhet. Den moraliska 

legitimiteten är därför inte helt enkel i kontroversiella branscher. Mot det kan anföras att 

spelbolag tar ett samhällsansvaransvar och deras CSR-åtgärder kring detta inte syftar till att 

påverka vinstsyftet utan att är reultatet av en önskan förebygga spelproblem. Vad än motiven är 



 39 

till ansvarsfullt spelande och CSR är så är det tydligt att intressenterna inte uppfattar dessa 

åtgärder och organisationen som legitim just för att det finns ett vinstsyfte inblandat. Åtgärderna 

möttes därmed av skepsis vilket försvårar organisationers möjligheter att uppfattas som legitima 

på en kontroversiell bransch.  

 

Moralisk legitimitet uppnås då spelbolag satsar mer på etiska åtgärder och CSR som är närmare 

kärnverksamheten och som löser de problem som deras verksamhet orsakat. CSR-åtgärder som 

ligger närmare kärnverksamheten upplevs som mer genuina och rätta. Åtgärderna som syftar till 

att stävja spelproblematiken gynnar endast en väldigt liten del av intressenterna nämligen 

spelberoende och deras anhöriga. Utbyteslegitmiteten blir därför låg samtidigt som den 

moraliska legitmiteten blir hög. Intressenterna upplever nämligen spelansvar som rätt sak att 

göra.  

6.3 Hur kan legitmitet förstås på en kontroversiell bransch?  

Det kan konstateras att intressenter har en tendens att se olika organisationer som en enhet och 

bedöma hela den enheten som legitim eller inte, i det här fallet skulle den enheten bestå av 

privata spelbolag. Det utgör en komplexitet eftersom spelbranschen som helhet uppfattas som 

kontroversiell. Spelbolag har här en uppförsbacke i jämförelse med andra branscher. 

Intressenterna upplever det som att spelbolagen grävt en grop i deras legitimitet och för att de ska 

anses som legitima och bidragande till samhället så måste de först jobba upp sig till en nollnivå 

innan de kan börja hämta hem legitimitetspoäng. Det får konsekvensen att organisationer på 

kontroversiella branscher måste arbeta dubbelt så mycket med CSR för att uppnå samma nivå av 

legitimitet som organisationer som redan befinner sig i en icke-kontroversiell bransch. Slutsatsen 

blir därför att det inte nödvändigtvis handlar om att vara ansvarsfull eller inte utan att legitimitet 

är något som är dynamiskt, komplext och beroende av social kontext.  

 

7 Förslag till vidare forskning 
Studie har lyft fram åsikter från vissa utvalda intressentgrupper. Urvalet har varit begränsat mot 

bakgrund av studien omfattning och meningsskiljaktigheter inom intressentgrupperna har därför 

inte studerats. Förslag till vidare forskning inom området kan därför göras med utgångspunkt i 
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att fördjupa och utveckla studien och underlaget kring intressenternas uppfattning. Det skulle 

även vara intressant att undersöka fler intressentgrupper och leta efter skillnader i attityd hos 

olika åldrar och olika målgrupper inom samma intressentgrupp. En jämförelse mellan 

intressenters uppfattning av olika aktörers CSR inom samma bransch är också en tänkbar 

utgångspunkt i vidare forskning. Det vore därför spännande att undersöka sambandet mellan 

legitimitet anseende privata aktörer och Svenska Spel. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka två olika branscher och se hur legitimitet skiljer sig åt mellan branscherna.  
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Tabell 2 - Sammanfattning av det empiriska resultatet från studien 

  

Legitimitetstyp Frågor Svar Svar Svar 

   Icke-kunder Kunder Intresseorganisation 

Pragmatisk     

Utbytes Gynnas av 
Betssons CSR-
åtgärder? 

Svagt stöd Svagt stöd. Enbart 
vid spelberoende 

Svagt stöd 

Influerande Bidrar till 
samhället i stort? 
Överrensstämme
r med 
långsiktiga mål 
och intressen? 

Tveksamhet 
  
Svagt stöd 

Stöd 
Bidra till att hjälpa 
samhället 
överensstämmer 

Svagt stöd 

Disponibel Åsikt om 
Betsson 
värderingar? 
Dela 
värderingar? 
  
  
  
  
Betsson en 
ansvarsfull 
aktör? 

Svagt stöd 
“generella 
värderingar” 
  
  
  
  
Tveksamhet: 
“hur omfattande 
är CSR-arbetet” 

Svagt stöd 
“generella 
värderingar” 
“ha kul och vara 
passionerad” delas 
  
Tveksamhet: 
“hur omfattande är 
CSR-arbetet” 

Svagt stöd. “Delar 
vissa värderingar” 
  
  
  
  
  
Starkt stöd 

Moralisk Uppfattning om 
att Betsson (som 
aktör på 
spelmarknaden) 
arbetar med 
CSR? 
  
Uppfattning om 
varför Betsson 
arbetar med 
CSR? 

Otillräckliga 
CSR-åtgärder i 
jämförelse med 
Svenska Spel 
  
Vinstsyfte med 
CSR. 

Positivt 
  
Vinstsyfte med 
CSR. Högre krav på 
CSR i en 
kontroversiell 
bransch. 

För att uppnå 
legitimitet. 
Säkerställa sin 
licens att få verka 
på Malta. 
Etiskt: Ett 
minikrav och ett 
måste 
Filantropiskt: 
Godwill 
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Konsekvens  Betssons 
åtgärder ger ett 
önskvärt 
resultat? 
  
  
  

  

Tvetydighet i 
motiven skapar 
tveksamhet 

Svagt stöd Svagt stöd 
Svårt att 
kontrollera 

  

Procedur Uppfattning om 
de metoder 
Betsson tar till 
för att 
genomföra 
CSR-
aktiviteter? 

Filantropiskt 
ansvar 
“flummigt” Satsa 
mer på det etiska 
ansvaret för att 
lösa de problem 
de skapar. 

Viktigaste metoder 
är de som minskar 
problemen som 
Betsson skapar 

Skepsis till 
filantropiska 
åtgärder. 
“tillfälliga tills 
Betsson kommer 
in på svenska 
marknaden” 

Strukturell Hur uppfattas 
det faktum att 
Betsson har en 
CSR ansvarig? 
Förväntat? 

Positivt. 
Förväntat. 

Positivt. Förväntat. Positivt. 
Förväntat. 

Kognitiv Stämmer dessa 
åtgärder 
överens med 
förväntningar 
sedan tidigare? 

Svagt stöd. 
  
Över förväntan. 
“Synliga” CSR-
åtgärder såsom 
stödlinjer och 
länka 
förväntades. 

Visst stöd. Etiska 
förväntades men 
inte filantropiska. 
Åtgärder mer 
integrerat i 
verksamheten 
förväntades 

Visst stöd. 
Etiska självklara 
men inte de 
filantropiska 
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Intervjuguide till  Betsson 

Vårt mål med denna intervju är att få mer och djupare information kring Betssons arbete med 
CSR och legitimitet. Vi har läst er årsredovisning och letat information på er hemsida. Frågorna 
är därför till för att fördjupa den kunskapen. Kom gärna med kommentarer om frågorna är 
otydliga eller om det är något annat om du kommer och tänka på när du läser igenom dem. Vi ser 
fram emot samarbetet! 
  
Intervjuguide 
Vår intervju kommer att behandla sambandet mellan legitimitet och CSR inom spelbranschen 
och vi vill genom att undersöka vilka CSR-åtgärder Betsson ägnar sig åt se hur dessa åtgärder 
kan uppfattas påverka legitimiteten på spelbranschen. För att ni ska kunna besvara frågorna på 
ett adekvat sätt har vi valt att skicka med en kortare beskrivning av hur vi definierar legitimitet. 
Detta för att säkerställa att vi diskuterar samma sak under intervjun. Nedan följer definitionen 
som kommer att ligga till grund för vår tolkning av begreppet. 
  
“Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande att handlingarna av ett företag är 
önskvärd, korrekt eller lämpligt inom vissa socialt konstruerade system av normer, värderingar, 
övertygelser och definitioner.” (Suchman, 1995, p. 574) 
  
Med andra ord kan legitimitet inte beställas av en organisation utan det är upp till andra, i vårt 
fall intressenter, att avgöra om de anser att företaget är legitimt eller inte. Legitimitet i vår 
uppsats handlar inte om lönsamhet för företag utan studien fokuseras kring att illustrera åsikter 
och attityder. 
  
Inledning 
• Hur länge har du arbetat på Betsson? 
• Vad är din roll på Betsson? 
• Hur länge har Betsson haft en CSR-ansvarig? 
• Vilka är era viktigaste intressenter? 
• Vilken/a är er målgrupp/er? 
• Vad har ni för grundvärderingar som organisation? 
  
Betssons CSR-åtgärder och motiven till dessa 
• Varför arbetar ni med CSR? 
• Vad har ni för målsättning med ert CSR-arbete? För vem gör ni detta? 
• Vilka av era CSR-åtgärder anser ni är era viktigaste? Varför? 
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Betssons syn spelbranschen och Betssons legitimitet 
• Hur ser ni på den privata spelbranschen i Sverige som helhet i förhållande till legitimitet? 
Betsson 
tar ju ett socialt ansvar i flera frågor. Upplever ni att andra privata aktörer tar samma ansvar? 
Utveckla! 
• Hur ser ni på era möjligheter att skapa förtroende hos era intressenter i jämförelse med Svenska 
Spel? Varför? Upplever ni att ni har det svårare att skapa legitimitet än Svenska Spel? 
• Hur påverkar det faktum att ni är privatägt era möjligheter att skapa legitimitet? 
• Vilken är er största utmaning när det kommer till att skapa förtroende hos era kunder på den 
svenska marknaden? 
• Enligt en undersökning gjord av Novus Opinion 2009 så uppgav 24% av Sveriges befolkning 
att 
de inte anser att det borde finnas privata spelbolag på den svenska marknaden. Har det påverkat 
era CSR åtgärder? Om ja, hur? Har ni minskat/ökat era åtgärder? 
• Är legitimitet en fråga som ni aktivt arbetar med? Om ja, hur gör ni för att skapa legitimitet? 
Om 
nej, varför inte? 
• Använder ni CSR för att skapa legitimitet hos era intressenter? Om ja, vad och hur? Om nej, 
varför? 
• Har ni riktade CSR-åtgärder mot vissa intressentgrupper? Om ja, hur har ni valt ut dessa 
grupper? 
Varför har ni valt att inte inrikta er på de andra grupperna? 
• Hur ser Betsson på sambandet mellan legitimitet och CSR? Tror ni att spelföretag genom CSR 
kan uppnå legitimitet? 


