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Sammanfattning 
 

Denna studie har ett syfte att undersöka hur legitimitet kan skapas i hjälporganisationer. Det 

är en fråga vi anser vara aktuell att undersöka i och med uppkomsten av nya 

hjälporganisationer vars trovärdighet i somliga fall kan anses högst tveksam. Studiens 

resultat kommer att illustreras i en verklig hjälporganisation. Denna organisation kommer 

förbli anonym genom hela uppsatsen men med sitt kontroversiella arbetssätt och moderna 

arbetsmetoder anses den förespråka den typ av organisation som vi vill undersöka inom det 

hjälporganisatoriska fältet. 

 

Till vår hjälp att nå ett resultat har vi genomfört fokusgruppintervjuer med deltagare från 

Stockholmsområdet i åldersgruppen 18-35. Därutöver har vi använt teoretisk litteratur inom 

det företagsekonomiska fältet samt tidigare forskning kring ämnet legitimitet och 

legitimitetsskapande. Vidare har vi genomfört en intervju med Vd:n för ovan nämnda 

hjälporganisation.  

 

Vårt resultat visar att legitimitetsskapande är en oerhört komplex fråga. Vad som anses vara 

legitimitetsskapande varierar från person till person. En avgörande sanning är att legitimitet 

är oerhört viktigt för en hjälporganisations överlevnad och att man bäst uppnår den genom 

att inte enbart hålla sig till en strategi.   
 

 

Nyckelord: Organisation, Legitimitet, Legitimitetsskapande, Legitimitetstrategier, 

Hjälporganisation  
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1.	Inledning 
 

1.1	Bakgrund 
 

Under 2015 har vi upplevt en stor flyktingkris i Mellanöstern och Europa. Människors 

rättigheter och ansvar gentemot varandra diskuteras mer än någonsin och den politiska 

debatten är minst sagt delad. Vi upplever att vi lever i en tid där många vill hjälpa till, galor 

hålls för att samla in pengar till välgörande ändamål och diskussioner kring donationer stöts 

på tämligen ofta, om det så handlar om att bli fadder eller att bidra med pengar till forskning. 

Vad som ofta upplevs problematiskt är vetskapen om de pengar man skänker verkligen går 

till det ändamål man tänker sig. 

 

En undersökning av Swedbank i samarbete med frivilligorganisationernas insamlingsråd 

(2012) pekar på att 30 % av svenska folket har litet, eller inget förtroende alls, för att de 

pengar som skänks når fram till rätt personer och projekt. Det har under senare tid dessutom 

uppmärksammats hur många hjälporganisationer har höga administrativa kostnader och det 

pratas om oskäligt höga löner och avgångsvederlag (Kihlström 2015). Exempelvis hade 

Rädda barnens generalsekreterare, Elisabeth Dahlin, under år 2015 en månadslön på 92 

500kr, vilken kan ställas i relation till Läkare utan gränsers generalsekreterare, Mari Mörth, 

vars månadslön samma år låg på 50 392 kr (ibid). När det gäller administrationskostnader 

under år 2013 uppgick Amnestys kostnader till 22 % (Arvidsson 2015) och SOS barnbyars till 

16,1 % (SOS barnbyar 2016). Läser man på de olika organisationernas hemsidor, vilka utgör 

en vanlig plattform för kontakten mellan en hjälporganisation och dess givare, är det många 

gånger otydligt vart hela beloppet av de donerade pengarna går samt i vilka händer de 

hamnar. I dessa situationer kan diskussionen om legitimitet vara av stor vikt. Begreppet 

legitimitet används för att avgöra om en handling är berättigad enligt moraliska normer och 

regler (Nationalencyklopedin [NE] u.å.). Detta innebär i praktiken att en organisation som 

genomför icke-legitima handlingar riskerar att förlora förtroendet hos sina medlemmar, och 

utan sina medlemmars förtroende så löper organisationer stor risk att förlora sin primära 

inkomstkälla - donationer. 

 

Hjälporganisationer spelar idag en viktig roll inom flertalet områden, dels genom att främja 

social- och miljömässig hållbarhet men även genom att försvara mänskliga rättigheter och 

hjälpa de mest utsatta i samhället (Unerman & O’Dwyer 2010). Under slutet av 1990 talet 
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blev hjälporganisationer ett vanligare inslag på den internationella politiska arenan och sedan 

dess har hundratals hjälporganisationer deltagit i internationella förhandlingar och således 

fått inflytande i uppbyggandet av den internationella normen (Brühl 2010, 181). Sedan dessa 

organisationer fått mer makt och spelrum på den internationella arenan har de mötts av 

beröm men även hård granskning och kritik (Steffek & Hahn 2010, 1). En generell 

uppfattning av hjälporganisationer idag är att de strävar efter att uppnå ädla mål och styrs till 

hög grad av moral. Dessa organisationer framställs ofta att vara ”världens samvete”, men 

samtidigt riktas kritik från flera håll att dessa organisationer inte alltid lever upp till den höga 

moralen, vilket i sin tur hotar deras legitimitet. (ibid) På senare tid har flera transnationella 

hjälporganisationer försökt bemöta denna kritik genom att skapa globala riktlinjer att förhålla 

sig till, för att på så vis skapa en starkare legitimitet. Ett tydligt exempel på detta är när elva 

globalt verksamma hjälporganisationer i juni 2006 gemensamt skapade en uppförandekod 

som bland annat krävde att organisationerna ska vara självständiga från såväl ett lands 

politiska styrning som företagssektorn. Detta innebär att det inte får förekomma någon form 

av diskriminering, organisationer måste ta socialt ansvar samt att transparens ska 

förekomma. Denna uppförandekod skapades och följs gemensamt av välkända aktörer 

såsom; Oxfam, Amnesty International och Greenpeace. (Steffek & Hahn 2010, 2)  

 

Vi ska i vår uppsats undersöka hur legitimitet relateras till icke-statliga hjälporganisationer. 

Studier kring detta har gjorts tidigare och i initieringsfasen av denna uppsats är vi redan 

medvetna om att förtroendet för hjälporganisationer i många fall är lågt (Swedbank & 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd). Vi ämnar dock ta reda på de bakomliggande 

orsakerna till varför det finns en utbredd misstänksamhet gentemot hjälporganisationer och 

hur allmänheten anser att organisationerna i fråga bäst kan arbeta för att stärka sin 

legitimitet. Kopplat till det ökande antal hjälporganisationer världen över, samt det 

ambivalenta förtroendet inför dessa finner vi det intressant att addera ytterligare en 

dimension genom att vidare undersöka inställningen gentemot nystartade organisationer 

inom branschen, vilka tenderar att ha en annorlunda vinkling än de traditionella, redan 

etablerade hjälporganisationerna. För att enklare applicera vår studie i praktiken använder vi 

en relativt nystartad organisation för att illustrera studiens resultat. Denna har valts att 

anonymiseras för att eliminera eventuella fördomar som finns gentemot organisationen och 

kommer härefter benämnas som Välgörenhet AB. Välgörenhet AB är ett internetbaserat 

aktiebolag som med moderna tekniska betalningslösningar och valfria donationsbelopp har 

en vision om att appellera till unga vuxna och att få dem att engagera sig i välgörenhet. De 

samarbetar med välkända hjälporganisationer och fungerar som en mellanhand mellan 

givarna och dess samarbetspartners. Företaget kan uppfattas som föga kontroversiell i sitt 

sammanhang, då det är ett aktiebolag men samtidigt arbetar för välgörande ändamål. Hur 
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denna ekvation stämmer överens och tas emot av allmänheten anser vi högst 

intresseväckande och tämligen viktigt att undersöka.  

 

1.2	Problemdiskussion	

 

Legitimitetsdebatten är ständigt pågående. Begreppet legitimitet används flitigt av åtskilliga 

forskare, inte sällan med både vaga och varierande definitioner. Åsikter skiljer sig drastiskt 

kring vilken typ av legitimitet som är högst åtråvärd, samt hur och var legitimitet skapas. 

(Suchman 1995) Existerande litteratur kring ämnet är många gånger inte redogörande nog, 

trots att legitimitetsteorin är ett ofta tillämpat forskningsperspektiv (Tregidga, Milne & Kearins 

2006, 3). Med anledning av detta presenterar Suchman (1995) tre typer av legitimitet; 

pragmatisk, moralisk samt kognitiv, vilka kommer att redogöras för i teoriavsnittet. Dessa har 

utformat en grund vilken flertalet efterföljande forskare tar avstamp i. Louise Crawford (2016, 

87) menar att organisationer som strävar efter att verka legitima behöver bestämma vilken 

typ av legitimitet man prioriterar, och därefter bestämma en plan på hur man bäst uppnår 

den. Guido Palazzo och Andreas Georg Scherer (2006) hävdar starkt att moralisk legitimitet 

är den mest betydande i dag då våra samhällen blir allt mer transnationella och därmed även 

heterogena. De hävdar därför att moral är något vi alla måste sammanstråla i för att 

överleva. Några som ställer sig kritiskt till detta är Hellmut Willke och Gerhard Willke (2008), 

vilka istället menar att moral inte är något universellt, vilket därmed gör den ouppnåelig. De 

menar istället att kognitiv legitimitet är det högst åtråvärda, där organisationer inte måste 

hävda sin legitimitet utan blir institutionaliserade i samhället och på så vis automatiskt 

accepterade av medborgarna. 

 

Debatten beträffande vart legitimitet uppstår är även den delad. Bitektine och Haack (2015) 

förklarar hur legitimitet ofta misstas för att vara något en organisation äger, som en egenskap 

eller tillgång. Vidare menar de att legitimitet i själva verket är en komplex konstruktion av en 

mängd olika utvärderingar som görs av olika aktörer som befinner sig utanför organisationen. 

I motsats till detta menar Ashforth och Gibbs (1990) att legitimitet är något som i högsta grad 

skapas inom organisationen med hjälp av exempelvis symboler och ritualer. Som påvisat är 

legitimitet ett komplext ämne som vid första anblick tycks sakna en enhetlig sanning. Att 

undersöka en hjälporganisations legitimitet är både viktigt och avgörande för att söka reda på 

om de bör få verka som globala politiska aktörer (Thrandardottir 2015, 107). Med detta som 

bakgrund har vi valt att kasta oss in i legitimitetsdebatten.  
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1.3	Syfte	

 

Med utgångspunkt i legitimitetsteorier ämnar vi problematisera begreppet legitimitet i 

förhållande till hjälporganisationer. Vår ambition är att utifrån en kvalitativ ansats bidraga till 

kunskap om legitimitetsskapande inom hjälporganisationer samt att undersöka attityden 

gentemot nya typer av aktörers legitimitet inom det hjälporganisatoriska fältet.  

 

1.4	Forskningsfrågor 

• Hur kan hjälporganisationer skapa legitimitet? 

• Hur uppfattas legitimitet i förhållande till nya typer av aktörer inom 

hjälporganisationsfältet? 
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2.	Teori	
	
Nedan avsnitt redogör för den teoretiska referensram vilken studien grundar sig i. De teorier 

och tidigare forskning som skildras härrör huvudsakligen från det företagsekonomiska fältet, 

de flesta med teoretiska ansatser inom organisationsteori. Legitimitet är ett begrepp med 

många och olika definitioner, därför antas enbart ett organisatoriskt perspektiv för att stanna 

inom ramen för studiens syfte. De teoretiska begrepp som presenteras anses betydande 

inom tidigare forskning kring organisatorisk legitimitet och har därför valts att analyseras för 

att styrka studiens relevans.  
 

2.1	Legitimitet	som	begrepp	

 

Suchman (1995, 573) menar på att legitimitet är ett mångsidigt begrepp som diskuterats 

flitigt av flertalet forskare, vilka har gett många varierande och vaga definitioner av 

begreppet. Själv (1995, 574) refererar han till definitionen i Ginzel, Kramer, och Suttons 

artikel (“The neglected role of the organizational audience”) från 1992 där legitimitet generellt 

beskrivs som “ett generaliserat antagande att en enhets handlingar är eftersträvansvärda 

inom vissa socialt konstruerade normer, värden, tro och definitioner”. Vidare förklarar 

Suchman (1995) att legitimitet därför är viktigt då det påverkar hur människor uppfattar och 

agerar gentemot organisationer. Han hävdar att en legitim organisation alltså uppfattas som 

mer respektabel, pålitlig och betydelsefull än en icke legitim organisation. Med denna 

generella förklaring om betydelsen av begreppet legitimitet som grund kommer vi vidare 

presentera olika strategier för vart samt hur legitimitet uppnås.  
 

2.2	Legitimitetsskapande	strategier	 

2.2.1	Vart	skapas	legitimitet?	

 

Grundläggande för att redogöra för hur en organisation bäst skapar legitimitet är att först 

redogöra för vart och av vem legitimitet i första hand uppstår. Majoriteten av studier om 

legitimitet angriper detta utifrån två förfaranden; ett strategiskt- eller institutionellt perspektiv 

(Suchman 1995, 572). Inom det strategiska angreppsättet läggs stor vikt vid att 

organisationens legitimitet är något de själva kan skapa och påverka genom sina handlingar 

(Ashforth & Gibbs 1990). Till sin hjälp kan de använda sig av symboler och ritualer för att få 

samhällets stöd och förtroende (Suchman 1995, 572). Steffek och Hahn (2010) beskriver att 

en organisation kan uppnå legitimitet genom att dess handlingar går till på ett korrekt sätt. 
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Exempelvis när ett demokratiskt val hålls uppnår valresultatet legitimitet om valproceduren 

anses ha gått rätt till, med identitetskontroller av valdeltagarna etcetera. Det strategiska 

angreppssättet beskrivs som en aktiv handling där organisationen är utföraren och 

handlingarna ligger i linje med organisationens målbildning (Crawford 2016, 87). Det 

strategiska perspektivet kan utifrån detta beskrivas som en teori vilken ser på 

legitimitetsskapandet i en organisation inifrån och ut (Suchman 1995). Med detta menas att 

skapandet av legitimitet sker inuti en organisation och speglas sedan ut, till allmänheten. 
 

Det institutionella angreppssättet utgår istället från externa grundläggande åsikter samt 

rådande samhällskulturer och normer (Suchman 1988). Samhällets kultur och normer bör 

därför genomsyra en organisations alla skikt för att uppfattas som legitim utifrån denna teori. 

Hur en organisation uppfattas av omvärlden utifrån deras värderingar är alltså vad som är 

viktigt för att anses legitim inom det institutionella perspektivet. Suchman (1995, 576) menar 

att “inom denna tradition är legitimitet och institutionalisering nästan synonymt”, samt att en 

organisation har väldigt litet utrymme för att själv påverka på sin legitimitet utan endast kan 

förhålla sig till externa förväntningar. Därtill refererar han (1995, 574) till Ginzel, Kramer, och 

Suttons artikel (“The neglected role of the organizational audience”) från 1992 där legitimitet 

generellt beskrivs som “ett generaliserat antagande att en enhets handlingar är 

eftersträvansvärda inom vissa socialt konstruerade normer, värden, tro och definitioner”. 

Steffek och Hahn (2010) menar att en organisation enligt denna teori bör anses legitim först 

när resultatet av organisationens handlingar överensstämmer med de moraliska värderingar 

organisationen förespråkar. Med andra ord bör en organisation anpassa sina värderingar och 

sin moral för att verka i enlighet med de som fastställts av samhället. Vidare menar Steffek 

och Hahn (ibid) att legitimitetsskapandet inom organisationer syftar till hur väl de lyckas bli 

accepterade samt får stöd från sin omgivning. Därmed uppfattas det institutionella 

perspektivet som en teori vilken tittar på en organisations legitimitet utifrån och in (ibid). 

Suchman menar på att organisationer idag tvingas anpassa sig till både det strategiska- och 

institutionella angreppssättet då de utsätts för problem relaterade till båda perspektiven. Det 

är därför viktigt för organisationer att agera utifrån det faktum att legitimitet dels är en 

manipulerbar resurs samt att det ibland fungerar som en institutionell självklarhet. (Suchman 

1995, 577) 
 

2.2.2	Hur	skapas	legitimitet?	

 

Under förutsättningen att en organisation har möjlighet att påverka uppbyggnaden av sin 

legitimitet genom sina handlingar, det vill säga i enlighet med det strategiska perspektivet, 
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diskuteras det inom legitimitetsdebatten diverse strategier och begrepp som sägs vara 

avgörande för en organisations legitimitetsskapande. Sara Lister (2003) nämner prestation 

som ett av de grundläggande begreppen och menar på att detta används som mätinstrument 

för en organisations legitimitet. Med andra ord menar Lister att en organisation som lyckas 

prestera väl innehar högre legitimitet än en organisation som presterar mindre väl. 

Accountability är ytterligare ett begrepp som används frekvent inom legitimitetdebatten 

(Lister, 2003; Steffek och Hahn, 2010; Unerman & O’Dwyer, 2010). Detta begrepp svarar för 

vilket ansvar och vilken skyldighet en organisation har samt för vem man redogör sina 

handlingar. En organisation med makt att påverka har sedermera ett ansvar att påverka på 

rätt sätt. Skulle en organisation misslyckas i att agera korrekt mister man sin legitimitet. Detta 

ställer krav på hjälporganisationer att ideligen förklara och rättfärdiga sina handlingar (Steffek 

& Hahn 2010, 8). Unerman & O’Dwyer (2010) utvecklar begreppet accountability och 

diskuterar på samma gång vilka kontraster de anser ha uppstått i kölvattnet av begreppet. 

De menar på att accountability uttrycker sig olika beroende på organisationens storlek. 

Exempelvis menar de att i en mindre organisation, som inte kräver någon större finansiering, 

agerar man utefter vad man själv anser vara korrekt och behovet att konsultera och redogöra 

för sina handlingar med sina åhörare är inte stort. Till skillnad mot vad Unerman och 

O’Dwyer säger menar Steffek och Hahn (2010) istället på att kärnan i begreppet 

accountability är att varje situation hela tiden utgörs av sidor, organisationen å ena sidan 

samt åhörarna som ska legitimera organisationen å andra sidan. Maktbalansen dessa 

emellan menar Steffek och Hahn (2010) utgörs av organisationens makt att påverka olika 

element i samhället, medan åhörarnas makt ligger i att de kan utföra sanktioner mot 

organisationen om den skulle agera på ett icke legitimt sätt. 
 

Ett annat begrepp som är av betydelse för legitimitetsskapande är representation, det vill 

säga, vem det är som representeras. I många sammanhang framställs icke-statliga 

organisationer, däribland hjälporganisationer, förespråka det civila samhället och dess 

intressen. I denna kontext anses det civila samhällets intressen vara universella, det vill säga 

att hela jordens befolkning delar samma intressen (Brühl 2010, 181). Detta menar dock 

Unerman och O’Dwyer (2010) vara falskt och de diskuterar i sin artikel (“NGO Accountability 

and Sustanability issues in the Changing Global Environment”) från 2010, problematiken 

som uppstår gällande legitimitet i globala icke-statliga organisationer. Bland annat benämner 

de orättvisan i hur de som idag drabbas värst av global uppvärmning bor i länder som bidrar 

minst till utsläpp av växthusgaser. Detta visar på att det finns olika aktörer i världen, vars 

intressen inte är universella. Även Lister (2003, 177) tar upp representationsproblematiken 

och menar på att eftersom de flesta icke-statliga organisationerna är lokaliserade på det 

norra halvklotet och dess mottagare vanligtvis befinner sig på det södra halvklotet uppstår ett 
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gap. För att då lyckas uppnå en hållbar legitimitet är det viktigt att organisationerna 

representerar alla grupper av människor, trots geografiska och kulturella avstånd (Lister 

2003, 177).  
 

2.3	Legitimitet	utifrån	tre	perspektiv		
 

Nedan följer en redogörelse för tre typer av legitimitet som ursprungligen Suchman (1995) tar 

upp i sin analys kring begreppet. Dessa tre former av legitimitet har legat till grund för flertalet 

forskare när de diskuterat begreppet vidare, vilka några presenteras nedan. Reast m.fl. 

(2015) hävdar att dessa typer av legitimitet är viktiga för organisationer idag för att uppnå en 

lyckad legitimeringsprocess. Organisationer måste förstå vilka ideal som ligger till grund för 

legitimitetsskapandet hos de aktörer man ämnar påverka, för att därefter kunna lägga upp en 

strategi hur man bäst uppnår dessa.  
 

2.3.1	Pragmatisk	legitimitet	
 

Pragmatisk legitimitet utgår ifrån en typ av egenintresse hos gemene man, som baseras på 

att organisationer arbetar både för sitt eget men även för folkets bästa intresse. Ofta handlar 

det om direkta utbyten mellan organisation och åhörare men kan även handla om större 

frågor, så som politik, ekonomi och samhällsfrågor där det finns ett tydligt 

beroendeförhållande hos folket gentemot organisationen. I dessa mer politiska sammanhang 

är det tydligt hur organisationers beslut har direkt påverkan på åhörarnas liv och levnadssätt. 

(Suchman 1995) En organisation uppnår alltså pragmatisk legitimitet genom att arbeta för 

sina intressenters intressen, vilka då finner det i sitt intresse att acceptera organisationen 

som en legitim institution (Koppell 2008, 182). Om man tolkar detta rakt av innebär det att i 

stort sett vilken organisation som helst kan anses vara legitim så länge subjektens intressen 

stämmer överens med organisationens handlingar. Guido Palazzo och Andreas Georg 

Scherer (2006) för Suchmans resonemang vidare i ett försök att anpassa det till dagens 

samhälle. De hävdar att pragmatisk legitimitet anses vara allt för svag idag i och med att den 

begränsas av det faktum att den är grupp-specifik och dessutom erhåller en relativt instabil 

legitimitet. Detta menar de beror på att en organisation med pragmatisk legitimitet är väldigt 

utlämnande på så sätt att de är beroende av sina intressenters uppfattning och legitimerande 

av dem, de har alltså begränsad makt att själva kontrollera sin legitimitet. Det medför att 

synen på en organisations legitimitet snabbt kan förändras utan att ge möjlighet för 

organisationen i fråga att själv påverka sin utveckling eller hur den uppfattas. (Palazzo & 

Scherer 2006) Palazzo och Scherer (2006, 10) menar att detta innebär att pragmatisk 
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legitimitet stödjer det strategiska angreppssättet och vice versa. De förklarar detta genom att 

“det strategiska angreppssättet är alltför fokuserat på pragmatisk legitimitet, under 

antagandet att organisationer har makten att strategiskt påverka deras sociala kontext, och 

således manipulera processen av legitimitetstillskrivandet”.  
 

2.3.2	Moralisk	legitimitet	
 

Enligt Suchman (1995, 579) uppnår en organisation moralisk legitimitet genom att folket 

gemensamt gör en “positivt normativ utvärdering av organisationen och dess aktiviteter”. 

Med andra ord om den utför vad som anses vara rätt sak att göra, något som bidrar positivt 

till samhällets välfärd. Ett exempel på hur moralisk legitimitet visar sig i samhället är hur vi 

anser att staten är legitim och hur vi därmed accepterar statens agerande. Detta anser vi 

vara moraliskt legitimt i och med att vi genom demokrati har röstat fram staten som högsta 

maktinstans. I länder med regimer kan läget vara det motsatta då regimen sällan har 

moralisk rätt till legitimiteten. Moralisk legitimitet kan därmed se olika ut, beroende på hur 

åhörarnas värdesystem ser ut. (Suchman 1995) Med andra ord bygger moralisk legitimitet på 

hur pass bra en organisation anpassar sig till samhällets rådande moraliska normer då folket 

bedömer organisationen utefter dess resultat och åstadkommande (Bhattacharyya 2015, 82). 

Detta innebär att moralisk legitimitet inte går att översätta globalt i och med att moral är ett 

socialt konstruerat begrepp och dess innebörd varierar runt om i världen på grund av 

kulturella- och kontextuella olikheter (Bhattacharyya 2015, 82).  
 

Koppel (2008, 182) hävdar att moralisk legitimitet är den vanligaste typen av legitimitet i 

dagens samhälle. Palazzo och Scherer (2006) stödjer Koppel i detta och menar också att det 

är den absolut viktigaste för globala organisationer att uppnå idag. De förklarar det utifrån att 

moderna samhällen är pluralistiska, där traditioner får mindre betydelse i takt med att 

globaliseringen ökar och samhällena blir allt mer heterogena. Detta skapar en ständigt 

ökande individualisering och bidrar därmed till en minskning av vår kulturella samhörighet. 

Palazzo och Scherer menar alltså att dessa faktorer resulterar i att moralisk legitimitet är den 

legitimitet som är främst avgörande idag, och att det därmed är den mest åtråvärda typen av 

legitimitet för organisationer och företag för att uppnå social acceptans. (Palazzo & Scherer 

2006, 8-9) 
 

Två forskare med ett kritiskt förhållningssätt till Palazzos och Scherers menande kring vikten 

av moralisk legitimitet är de två professorerna Hellmut Willke och Gerhard Willke (2008). Likt 

Palazzo och Scherer förklarar de hur globaliseringen minskar homogeniteten vilket bidrar till 

delade uppfattningar om vad som anses rätt eller fel, eller humant och inhumant. Willke och 
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Willke (2008) menar dock att Palazzos och Scherers lösning på det hela, att moralisk 

legitimitet är den enda åtråvärda, är alldeles för banal och bygger på ett gammaldags synsätt 

på moral och legitimitet. Detta grundar sig i ett resonemang om att moralisk legitimitet må 

fungera som ett styrmedel i ett postmodernt samhälle där vad som anses vara rätt och fel 

inte ifrågasätts på samma sätt som i dagens samhälle. Moderna samhällen är komplexa med 

stora åtskillnader, det finns lika många moraler runt om i världen som det finns religioner. 

Detta pressar, särskilt transnationella, företag och organisationer att genomgå en storartad 

förändring för att lyckas bemöta dessa vitt spridda och ofta motsägelsefulla krav. Det gör 

följaktligen moral till en farlig produkt i dagens samhällen som representeras av allt mer 

globala motsättningar. (Willke & Willke 2008) 
 

2.3.3	Kognitiv	legitimitet 
 

Den tredje typen av legitimitet baserar sig även den på publika antaganden men handlar mer 

om förståelse och mänskliga intellektuella funktioner än intresse och utvärdering, vilket 

pragmatisk och moralisk legitimitet beskrivits göra (Suchman 1995, 582). Suchman menar att 

kognitiv legitimitet uppnås hos en organisation när den har blivit självklar för samhällets 

individer, med andra ord när den har institutionaliserats i vårt samhälle. En institutionalisering 

av en organisation innebär att den accepteras av folket, kanske till och med tas för given, 

vilket gör att organisationen i fråga sällan ifrågasätts. (ibid) Palazzo och Scherer (2006, 10) 

kopplar här samman kognitiv legitimitet med det institutionella perspektivet då de menar att 

de båda är socialt konstruerade och handlar om acceptans, vilket gör dem nära länkade till 

varandra. 
 

Ett tydliggörande exempel som Bhattacharyya (2015, 82) tar upp är hur “företag inom 

livsmedelsindustrin uppfattas som mer legitima än företag inom tobaksindustrin på grund av 

den olika naturen av deras produkter”. Kognitiv legitimitet är därför kanske den mest 

önskvärda formen av legitimitet för hjälporganisationer då den är mer långvarig och konstant 

i och med avsaknaden av ifrågasättande i förhållande till pragmatisk och moralisk legitimitet, 

vilka är relativt sårbara och hela tiden kräver underhållning och aktsamhet för att ej förloras 

(Koppell 2008, 184). Aldrich och Fiol (1994, 653) understryker att det är lättare för en 

nystartad organisation att erhålla kognitiv legitimitet om man kopierar redan existerande 

organisationers strukturer i och med att de redan är accepterade av samhället. Tost (2011, 

692) menar på att till skillnad mot pragmatisk och moralisk legitimitet tillåter kognitiv 

legitimitet ett passivt stöd av de som ska legitimera en organisation. I och med att kognitiv 

legitimitet utger sig för att vara en slags legitimitet man tar för given, är det vanligt att den inte 

ifrågasätts. På så vis kan man validera en organisations legitimitet genom att agera passivt. 
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Vidare hänvisar Tost (2011, 692) till Suchman och beskriver att eftersom organisationer med 

hög kognitiv legitimitet inte kräver något berättigande för att bevara sin legitimitet, så finns 

det ingen vikt i att rättfärdiga eller försvara sina handlingar. Istället lever man på 

allmänhetens obekräftade och icke-uttalade antaganden om att en organisation faktiskt gör 

rätt för sig. Willke och Willke (2008) styrker Tosts resonemang och resonerar vidare att 

kognitiv legitimitet vore den absolut högst värderade typen av legitimitet då det moderna 

kunskapssamhället idag skapar ett behov av kognitiv legitimitet för transnationella företag 

och organisationer. Det finns dock forskare som motsätter sig detta, exempelvis Palazzo och 

Scherer (2006, 8-9), vilka hävdar att kognitiv legitimitet påverkas negativt av samhällets 

pluralisering. De menar att i takt med att individualismen ökar innebär det att vad som 

uppfattas ge mening åt individer varierar brett, och den kognitiva legitimiteten förlorar därmed 

sin styrka. Tost (2011, 694) påpekar dock att trots att de olika formerna av legitimitet 

värderas olika högt av olika forskare, egentligen inte bör anses kunna utesluta varandra. Han 

menar på att en organisation ofta kan uppnå flera av dessa typer av legitimitet samtidigt, om 

än till olika grad. 
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3.	Metod	
 

Nedan redogör vi för studiens metodologiska ställningstaganden. Med studiens syfte som 

grund beskrivs nedan våra val av strategi, datainsamling och urval för att därefter 

sammanfattas i en diskussion kring studiens trovärdighet och överförbarhet. Kapitlet avslutas 

med en kritisk diskussion kring våra metodval och etiska svårigheter vi stött på längs vägen.  

 

3.1	Forskningsansats	och	strategi		
 

Vi har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod, där vi genomfört intervjuer främst i form av 

fokusgrupper för att frammana resultat till våra frågeställningar. Då syftet med våra intervjuer 

var att söka reda på deltagarnas syn på begreppet legitimitet i förhållande till 

hjälporganisationer samt deras inställning till nya aktörer inom branschen har vi valt en 

kvalitativ forskningsstrategi. I och med att vi önskade komma åt individens egen uppfattning 

har denna strategi gett oss möjlighet att få en ökad förståelse kring detta och hur deltagarna 

tolkar sin sociala omgivning i vårt valda sammanhang (Bryman & Bell 2011, 391).  

 

Då vår studie till stor del grundar sig i redan etablerade teorier om legitimitet, vilka även 

präglar våra intervjuer, så antar studien i huvudsak en deduktiv ansats, om än med induktiva 

inslag (Bryman & Bell 2011, 34). Då legitimitet, som tidigare nämnt, är ett brett och vida 

diskuterat ämne upplevde vi ett behov av att ta fasta på erkända och redan utvecklade 

teorier, snarare än att försöka skapa en egen. Vår teoretiska ansats har därmed präglat vår 

egen syn på legitimitet samt legat till grund för utformning och genomförande av 

fokusgruppsintervjuerna. I den inledande fasen av intervjuerna återgav vi en grundläggande 

beskrivning av våra valda teorier med anledning att introducera respondenterna till begreppet 

legitimitet, något som annars kan vara väldigt abstrakt och svårt att hantera för en icke insatt. 

Denna ansats har således påverkat vårt empiriska material, och indirekt även vår analys 

samt slutsats då empirin ligger till grund för dessa. De induktiva inslagen har uppstått 

exempelvis i samband med våra intervjuer där vi dragit allmänna slutsatser utifrån enskilda 

respondenters erfarenheter.  

 

Vi har valt att anonymisera organisationen som används för att illustrera vår studie. Detta 

eftersom organisationen i sig inte är av intresse för vår studie, utan snarare typen av 

organisation som denne representerar. Dessutom vill vi eliminera risken för eventuella 

förutfattade meningar som läsaren kan tänkas ha. Organisationen benämns därför som 

Välgörenhet AB vilket är ett fiktivt namn som skapats dels för att öka tydligheten för läsaren 
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samt för att göra organisationen identifierbar och därmed underlätta för läsaren att bilda sig 

en verklig uppfattning om denna. Däremot valde vi att inte anonymisera organisationen inför 

våra fokusgrupper. Anledningen till detta är att vi önskade visa respondenterna 

organisationens hemsida samt sociala medier för att på så vis ge dem en tydlig och 

verklighetstrogen bild av organisationen och hur de arbetar. Det framkom under intervjuerna 

att ingen av respondenterna kände till organisationen sedan tidigare och att de därmed inte 

hade någon förutfattad mening sedan tidigare om organisationen. Detta gav således ett 

positivt utfall till vårt val att presentera organisationens identitet, vilket vi i sin tur även anser 

bidraga positivt till kvaliteten på resultatet av intervjuerna.   

 

3.2	Insamling	av	empiri	
 

Vår insamlade empiri består till största delen av data från tre genomförda 

fokusgruppsintervjuer. Vi har även genomfört en telefonintervju med Välgörenhet ABs 

styrelseordförande samt haft mailkorrenspondens med ett flertal av Välgörenhet ABs 

samarbetspartners. Fullständig transkribering av samtliga intervjuer finns att tillgå på 

förfrågan. Utöver detta har vi även studerat Välgörenhet AB på deras sociala 

medieplattformar. 

 

Vi har även tagit del av ett flertal vetenskapliga artiklar, vilka samtliga berör legitimitet och 

hjälporganisationer. Den teoretiska empiri vi valt att presentera i studien representerar det vi 

anser mest betydande inom det organisatoriska fältet. Vi redogör även för hur våra valda 

teorier har diskuterats och utvecklats. Detta anser vi viktigt att inkludera då det visar på hur 

legitimitet är ett kontroversiellt begrepp och att en absolut sanning ej finns att tillgå.  

 

3.2.1	Fokusgrupper		
 

Den primära delen av vår datainsamling har skett genom intervjuer genomförda i gruppform, 

i så kallade fokusgrupper. Denna form av intervju är vanlig att använda när man vill få en 

uppfattning om deltagarnas syn på en frågeställning (Bryman & Bell 2011, 508), vilket passar 

vårt syfte. I och med att vår studie ämnar söka reda på en allmän uppfattning av legitimitet i 

förhållande till hjälporganisationer ser ut ansåg vi att fokusgrupper var det bästa sättet att 

komma fram till ett resultat då denna intervjuform ger varje deltagare möjlighet att lyssna och 

ta in andras åsikter och svar, vilket kan bidra till både djupare förståelse, diskussion samt 

reflektion (Morgan 1996). Det ger också en större möjlighet för intervjuerna att ta en oväntad 

form eller vinkel då deltagarna har möjlighet att samtala med varandra och därmed påverka 
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samtalets riktning men även varandras åsikter, vilket för oss som intervjuare kan ge ett 

mervärde och en utveckling vi annars troligtvis gått miste om.  Fokusgrupper lämnar även 

stor flexibilitet i och med att viss kontroll övergår från intervjuare till gruppens deltagare 

(Bryman & Bell 2011, 509). Av den anledningen var vi noggranna med att inte lägga oss i 

utan istället låta deltagarna själva driva diskussionen framåt. Endast när samtalet stannade 

av eller hamnade allt för långt ifrån vårt ämne tog vi återigen kontrollen och ställde vidare 

frågor.  

 

Vi har genomfört tre olika fokusgruppersintervjuer, vilka samtliga pågick i 70 minuter och 

hade en sammansättning av 3-4 personer. Denna storlek på fokusgrupperna valdes för att 

säkerställa att deltagarna skulle ha olika åsikter och därmed möjliggöra för diskussion men 

samtidigt för att skapa en mer avslappnad stämning och därmed underlätta för varje person 

att göra sin röst hörd. Vi gick in i samtliga fokusgruppsintervjuer med en intention om att 

strukturera upp dem utifrån tre teman, detta för att göra det så begripligt för respondenterna 

som möjligt. Det gick till så att vi inledningsvis gav en bakgrund till ämnet vi valt att skriva om 

samt anledningen till varför vi finner detta område både intressant och viktigt. Därefter 

återgav vi en förklaring för våra valda teorier i och med att hela vår uppsats grundar sig i 

dessa. Frågorna vi ställde i våra fokusgrupper utgick från en på förhand bestämd 

intervjuguide, med syfte att upprätthålla en struktur. Denna tillät ändå viss flexibilitet i och 

med att respondenterna i viss mån själva kunde styra samtalen. Efter att respondenterna 

svarat på frågor rörande legitimitetsskapande samt diskuterat detta begrepp i relation till 

hjälporganisationer övergick diskussionen till att handla om vårt praktiskt valda fall, 

Välgörenhet AB. Även här inledde vi med att ge en kortfattad bakgrund till organisationen 

samt att beskriva dess verksamhet. Vi visade även intervjudeltagarna Välgörenhet ABs 

hemsida för att de lättare skulle kunna bilda sig en egen en uppfattning av organisationen. 

Därefter släppte vi samtalet fritt igen för att observera respondenternas spontana reaktioner 

av Välgörenhet AB för att sedan avslutningsvis knyta an tidigare diskuterad teori till just 

Välgörenhet ABs legitimitet. Inspelningsutrustning har använts vid samtliga intervjutillfällen 

för att säkra att vi inte missat något som sagts under intervjuerna. 

 

3.2.2	Telefonintervju	med	Välgörenhet	AB	
	
Under en kortare telefonintervju med Välgörenhet AB fick vi svar på våra frågor som var 

riktade till dem som organisation. Intervjun genomfördes med företagets styrelseordförande 

och handlade till största del om hur Välgörenhet ABs verksamhet är uppbyggd, hur 

organisationen fungerar idag samt hur framtiden ser ut för dem. Även detta samtal kom att 

spelas in, för att försäkra oss om att vi inte missade något som sades under intervjun. 
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3.2.3	Dokumentär	forskning	
 

Datainsamling angående Välgörenhet AB har skett genom observationer av deras hemsida 

och sociala medier, samt genom mailkorrespondens med företagets samarbetspartners. Vi 

har även tagit del av deras årsredovisning för år 2014, vilket i dagsläget är den enda 

publicerade. Denna datainsamling gjorde vi med syfte att skapa oss en överblick över hur 

organisationens arbete går samt hur det utförs, dvs genom att undersöka hur de 

kommunicerar och agerar gentemot sina givare och hur detta eventuellt påverkar deras 

legitimitetsskapande. Två orsaker förklarar varför vi valde att observera just deras sociala 

medier. Dels eftersom det är den primära kontakten mellan Välgörenhet AB och deras 

givare, då de är helt internetbaserade. Den andra anledningen är för att det gav oss tillgång 

till stora mängder data, samtidigt som det både är tids- samt kostnadseffektivt (Denscombe 

2014, 338).  

 

De fakta som delges i presentationen i empiriavsnittet är tagen från Välgörenhet ABs 

hemsida, vilken även den valts att anonymiseras och omskrivas för att inte antyda till 

organisationens identitet. 

 

3.3	Urval		
 

Vid val av våra intervjudeltagare har vi utgått ifrån ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2014, 

78) menar på att fördelen med bekvämlighetsurval är att det är snabbt, billigt och enkelt. Vår 

urvalsprocess motiverar vi med att uppsatsens omfattning samt tidsram gjorde detta 

alternativ till den bäst lämpade. Vid valet av respondenter har vi vänt oss till vår 

bekantskapskrets då vi anser det bidraga till flera relevanta fördelar för vår studie. Det har 

möjliggjort för oss att skapa en strategisk, snarare än slumpmässig, sammansättning av 

deltagare i våra tre fokusgrupper. Med ambition att främja intressanta diskussioner försökte 

vi skapa grupper bestående av individer med olika erfarenheter, ekonomiska situationer samt 

politiska värderingar. Detta menar vi inte hade varit genomförbart om vi sedan tidigare inte 

kände de valda respondenterna. Den gemensamma nämnaren för samtliga intervjudeltagare 

är att de faller inom den målgrupp vår valda organisation, Välgörenhet AB, riktar sig till. 

Samtliga respondenter bor i Stockholm eller dess närområden samt är i åldrarna 18-35. 

Flertalet intervjudeltagare studerar som huvudsysselsättning, medan andra befinner sig i 

arbetslivet vilket vi ser som positivt för studien då det innebär att de befinner sig i olika 

ekonomiska situationer för tillfället.  
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På senare tid har det tillkommit nya aktörer på många olika marknader, vilka arbetar för att 

tilltala nya målgrupper. De använder sig av ny teknik, snabbare och smidigare betalningssätt 

och andra typer av medial marknadsföring. Detta ligger till grund bakom valet att undersöka 

konceptet och attityder kring just Välgörenhet AB, då det är en ny organisation och som till 

synes är ensam på den svenska välgörenhetsmarknaden i sitt tänk kring insamling och 

bidrag. Som tidigare nämnt upplevde vi det något kontroversiellt hur organisationen verkar i 

form av ett aktiebolag samtidigt som de arbetar för ett välgörande ändamål. Att nya varianter 

av hjälporganisationer idag bildas må vara ofrånkomligt, vilket bidrar ytterligare till vår 

ambition och nyfikenhet till att undersöka detta fenomen närmre. 

 

3.4	Tolkning	av	empiri	
 

Det är stundtals moraliskt svåra frågor vi hanterar och under fokusgruppsintervjuerna 

landade diskussionen många gånger i etiska dilemman där våra respondenter helt enkelt inte 

visste vad som vore det rätta att göra. De uttryckte även att de i vissa fall upplevde 

personliga motstridigheter i hur man bör förhålla sig till särskilda frågor, svårigheten i att 

anpassa sig till vad som “anses” vara det rätta gentemot vad de faktiskt egentligen tycker. I 

fokusgrupp tre kändes stämningen lite mer avslappnad och vi uppfattade att alla deltagarna 

uttryckte sina åsikter både tydligt och ärligt medan vi i fokusgrupp 1 upplevde mer trevande 

svar och en lite större osäkerhet. Något vi ytterligare haft i åtanke angående fokusgrupperna 

är intervjuareffekten och möjligheten att våra respondenter vid vissa tillfällen försökt ge svar 

som de tänkt ska ha varit mer tillfredsställande både för oss och övriga respondenter, istället 

för att ge sitt ärliga svar (Denscombe 2014, 271).  

 

I vår tolkning av Välgörenhet ABs sociala medier, såsom twitterinlägg, bilder på Instagram 

och liknande så har vi varit medvetna om att dessa publicerats i ett marknadsföringssyfte. 

Därmed är det troligt att de enbart kommer förmedla en positiv syn av organisationen. I vår 

mailkorrenspondens med Välgörenhet AB och dess samarbetspartners har vi även tagit 

hänsyn till att ingen av parterna med sannolikhet öppet skulle kritisera varandra eller deras 

samarbete. Även om någon av samarbetspartnerna har en negativ upplevelse av samarbetet 

finner vi det inte troligt att de skulle delge denna information med oss. Vi upplever att svaren 

vi fått från såväl Välgörenhet AB som deras samarbetspartners har varierat mellan positiva 

och i vissa fall något intetsägande.  
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3.5	Bearbetning	och	analys	av	material	
 

Samtliga intervjuer har transkriberats och anonymiserats då respondenternas identiteter inte 

är relevanta för studien. Vid transkriberingen har vi benämnt samtliga respondenter utifrån 

alfabetisk ordning för att underlätta sammanställningen av empirin och samtidigt kunna 

urskilja respondenternas svar. Trots att vi hade samma intervjuguide för varje fokusgrupp tog 

dem sig olika utfall då det ställdes olika följd- och motfrågor vilket gjorde att diskussionen 

fördes åt olika håll. Detta är en av fördelarna med att använda fokusgruppsintervjuer som 

metod men det gjorde det också svårt för oss att göra en sammanställning av de olika 

intervjuerna. Vid bearbetningen av empirin valde vi därför att sammanställa svaren utifrån 

förvalda teman snarare än för varje specifik fråga. Vi inledde bearbetningen av empirin med 

att sammanställa respondenternas åsikter kring legitimitetsskapande strategier och fortsatte 

sedan med deras reflektioner kring pragmatisk, moralisk samt kognitiv legitimitet. Därefter 

samanställde vi empirin kring Välgörenhet ABs organisation och verksamhet. Även denna 

empiri har anonymiserats och omskrivits för att ej avslöja organisationens identitet. 

Avslutningsvis har vi sammanfattat deltagarnas syn på, samt intryck av Välgörenhet AB och 

dess legitimitet. Denna uppdelning gjorde att vi kunde analysera vår teori till vår empiri på ett 

enklare och mer strukturerat sätt. Efter denna övergripande sammanställning analyserade vi 

empirin för att urskönja nyckelord och identifiera likheter och samband, likväl som olikheter 

och motsägelser. Detta för att kunna hitta de faktiska kontroverser och svårigheter som finns 

kring ämnet. Analysen kring dessa tre delar presenteras sedan i avsnitt fem och slutsatser 

kring analysen presenteras i avsnitt sex. 

 

3.6	Trovärdighet	och	överförbarhet	
 

Då vår uppsats är av kvalitativ art medför det en viss komplexitet till våra resultat. Detta 

eftersom större delen av vår empirinsamling består av enskilda individers uppfattningar och 

syn på sin sociala kontext (Denscombe 2014, 409). Dem vi valt att intervjua sätter alltså 

gränser för hur slutresultatet blir. Denna förutsättning visar på att resultatet skulle kunna bli 

annorlunda om samma intervju genomförs i en annan tid, eller i en annan kontext. En annan 

aspekt som även visar på detta är hur gruppens sammansättning har viss påverkan på 

slutresultatet. Barbour (2005) menar på att gruppdynamiken har en så pass avgörande roll 

att ett resultat aldrig kan bli densamma även om man försöker genomföra samma intervju vid 

ett senare tillfälle. Därmed hade resultatet av våra intervjuer kunnat se annorlunda ut om 

gruppsammansättningen vore en annan. Vidare bör man även ha i åtanke att vi som 

intervjuare oundvikligen tolkar intervjudeltagarnas svar. Inom kvalitativ forskning lämnas 

utrymme för egen tolkning av svaren och det finns inga garantier för att en annan forskare 
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uppfattar samma svar på liknande sätt som vi gör (Denscombe 2014, 410). För att i största 

möjliga mån undvika en misstolkning från vår sida har vi i efterhand gått igenom vår tolkning 

av svaren med intervjudeltagarna som har fått komma med sina synpunkter om något varit 

felaktigt. 

 

På grund av studiens omfattning har vi begränsat oss till att enbart intervjua individer inom 

åldersgruppen 18-35 som bor i Stockholm och dess närområden. Med anledning av detta bör 

resultatet av vår studie enbart anses överförbart på andra individer inom samma geografiska 

område samt åldersspann. Vår studie gör därmed inget anspråk på att kunna ge ett mer 

generaliserbart resultat än så (Denscombe 2014, 412). 

 

3.7	Metodkritik	
 

Att använda oss av fokusgrupper har varit oerhört effektivt och givande i den mån att det 

skapade många intressanta diskussioner där respondenterna upptäckte att de många 

gånger hade vitt skilda uppfattningar. Detta resulterade i att intervjuerna tog flera oväntade 

riktningar och landade i många väl diskuterade och genomtänkta slutsatser. Dock medförde 

detta metodval även i att vi ibland fick känslan av att samtliga respondenter inte uttryckte sin 

egentliga åsikt. Detta kan även ha berott på att respondenterna i fråga inte hade något 

genomtänkt åsikt gällande den specifika frågan men det är också möjligt att de inte ville säga 

rakt ut vad de egentligen tänkte. De positiva effekter av att använda fokusgrupper som 

metod övervägde definitivt de negativa men det är trots det värt att ha detta i åtanke. Innan 

varje fokusgrupp var vi noggranna med att förklara att samtligas svar skulle komma att 

anonymiseras, något vi hoppas i slutändan gjort att alla svarade så sanningsenligt som 

möjligt. 

 

Valet att illustrera legitimitet i just Välgörenhet AB har vi i efterhand fått erfara inte var 

optimalt på grund av två anledningar. Dels resulterade det faktum att våra respondenter 

hade dålig kännedom om organisationen sedan tidigare i stundtals bristfälliga svar. Detta i 

sin tur påverkade kvaliteten av fokusgruppernas resultat negativt. Dessutom genomgår 

Välgörenhet AB en organisationsförändring vilket bidragit till att de i dagsläget är nästintill 

inaktiva. Trots detta anser vi att studien är relevant då nya, moderna och tekniskt 

innovativa  aktörer likt Välgörenhet AB på senare tid har dykt upp på marknaden. Samtidigt 

får hjälporganisationer allt större makt i uppbyggandet av samhällsnormen (Brühl 2010, 181), 

vilket enligt oss gör detta till ett intressant och viktigt fenomen att studera.   
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3.8	Etisk	diskussion	
 

För att förhålla oss till de etiska riktlinjer som föreligger för en vetenskaplig forskning har vi 

noggrant gått igenom de krav som ställs på oss som projektledare. Vi har utgått ifrån 

vetenskapsrådets “Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning” och kommer redogöra för samtliga i nästkommande stycken. (Vetenskapsrådet 

u.å.) 

 

Vi har på förhand delgett våra intervjudeltagare information om både syfte och art av vår 

uppsats. Vi har även informerat dem om vilken typ av frågor som skulle diskuteras vid tillfället 

för intervjun samt vad deras roll i vår är. I samband med detta tydliggjorde vi att deras 

medverkan var helt frivillig samt att de närhelst själva kunde avbryta om de så önskade. Vi 

har även på förhand sökt samtliga deltagares samtycke till medverkan i våra intervjuer. 

Skriftligt meddelade vi att intervjun både skulle komma att antecknas av oss samt spelas in 

med hjälp av inspelningsutrustning. Vi anser inte att det fanns någon beroendeställning 

mellan oss och utvalda intervjudeltagare, vilken annars skulle kunna påverka intervjuerna.  

 

Våra fokusgrupper syftar till att undersöka tankegångarna hos målgruppen 18-35 år, vilken är 

den målgrupp som Välgörenhet AB strävar efter att nå. Därav finner vi inte någon relevans 

för vår studie i att uppge ytterligare information om intervjudeltagarna än deras ålder. Med 

detta till grund har vi även valt att inte presentera respondenternas kön då genus inte är 

relevant för vår studie. De kommer benämnas som hen för att utesluta eventuell tolkning av 

resultatet utifrån ett genusperspektiv. I vår empiri har vi dessutom valt att benämna 

respondenterna utifrån alfabetisk ordning. Vår studie kommer därmed inte ge information 

som kan ge läsaren en indikation på vilka vi har intervjuat och på så vis säkrar vi våra 

intervjudeltagares anonymitet. Våra egna anteckningar och inspelningar från intervjutillfällena 

lagras på ett sätt som gör att utomstående inte kan komma åt dem. I linje med de krav som 

ställs av vetenskapsrådet förbinder vi oss att inte delge information som vi samlat in från våra 

intervjudeltagare till någon utomstående part. Även detta har vi meddelat våra 

intervjudeltagare på förhand. 
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4.	Empiri	
 

Det empiriska materialet inleds med en redogörelse av fokusgruppernas åsikter och 

diskussioner kring legitimitetsskapande strategier samt pragmatisk, moralisk och kognitiv 

legitimitet då dessa ligger till grund för vår studie. Därefter ges en bakgrund kring 

Välgörenhet ABs verksamhet och intervjuer relaterade till organisationen. Detta för att 

underlätta för läsaren och tillhandahålla nödvändig information för att i ett avslutande avsnitt 

återgå till fokusgruppernas tankar och resonemang kring legitimitet i förhållande till 

Välgörenhet AB.  

 

4.1	Fokusgrupperna	om:	Legitimitetsskapande	strategier	
 

 ”Alltså, det här med att alla hjälporganisationer är trovärdiga, det kan man ju 

bara släppa. Jag hoppas någonstans att pengarna går fram men jag tror inte 

riktigt på det. Så för mig blir det viktigt att man kan få bevis på att pengarna 

gör nytta. Som när hon från UNICEF ringde mig och beskrev vad 100 kronor i 

månaden kan göra, då kunde jag rädda 150 barn om året eller vad det var. 

Det låter ju jättebra! Sen sa jag att jag var en fattig student, men då sa hon 

att det var hon också så då fanns det ju inga ursäkter.” (Respondent J, 

fokusgrupp 3)  

 

Vi inledde samtalen i samtliga fokusgrupper med att diskutera vilket ansvar 

hjälporganisationer själva har i uppbyggnaden av sin legitimitet. Teorin är kluven i denna 

fråga och hänvisar dels till ett strategiskt perspektiv, som menar att organisationen själv 

bygger upp och påverkar sin legitimitet och dels till ett institutionaliserat perspektiv som 

istället säger att en organisations legitimitet avgörs utanför organisationen, nämligen 

beroende på hur väl den sammanfaller med samhällets institutionaliserade normer och idéer. 

Fokusgruppernas diskussioner utgick mestadels utifrån det strategiska perspektivet, då flera 

uttryckte att detta kändes enklare att ta till sig. Gällande åtgärder vad en organisation kan 

göra för att själva påverka sin legitimitet menade samtliga respondenter att en stor del av en 

hjälporganisations legitimitetsuppbyggnad beror på hur väl de lyckas visa att pengarna 

verkligen når fram till det tänkta ändamålet. Ett sådant bevis kan exempelvis vara de 

medlemstidningar som många hjälporganisationer regelbundet skickar ut, vilka visar på de 

framsteg organisationen åstadkommer.  
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Inom samtliga fokusgrupper gjordes en direkt sammankoppling mellan legitimitet och 

förtroende där man menade att om man har lågt förtroende för en organisation anser man 

indirekt att den har svag legitimitet. Respondenterna menar att en organisation som inte 

inger något förtroende, eller där man kan misstänka att organisationen inte utför sitt arbete 

på bästa sätt, är en organisation med låg legitimitet. Några respondenter var väldigt 

skeptiska och misstänker att de pengar man skänker till stor del går till oskäligt höga löner 

eller onödiga administrativa avgifter. Ett arbetssätt som uppfattas inge ett större förtroende är 

att man som organisation verkar på lokal nivå. Både respondent I och J nämner att lokalitet 

bör vara viktigt för en hjälporganisations legitimitet. De beskriver båda att om en organisation 

arbetar på lokal nivå upplever de att pengarna med större sannolikhet hamnar där de gör 

mest nytta. Även respondent D kommer in på detta och säger att ”Jag har exempelvis åkt till 

stadsmissionen en hel del med saker och liknande. Det känns som en klockren organisation 

där man arbetar på plats. När jag tänker efter så är lokalitet jätte viktigt för mig, det gör det 

lättare att känna för organisationen och relatera till dess arbete”. 

 

Samtliga fokusgrupper diskuterar även legitimitet utifrån ett institutionellt perspektiv, där 

organisationernas legitimitet inte skapas av dem själva utan är ett resultat av en extern 

påverkan. Några respondenter menar att media, familj och bekantskapskretsar alla har stor 

påverkan på ens egen uppfattning av en särskild organisation. Detta kan alltså påverka både 

i negativ och positiv bemärkelse beroende på vad som uttrycks. I våra fokusgrupper tycks 

det vara populärt att söka recensioner om olika organisationer innan man beslutar sig för 

vilken organisation man vill skänka till. Detta resonemang visar att man har högre förtroende 

för en organisations legitimitet om andra personer har stor tilltro till organisationen.  

 

Det framkommer även att respondenterna tilltalas av olika organisationer beroende på vilka 

kärnfrågor de arbetar för. Exempelvis menar en respondent i fokusgrupp 3 på att hen aldrig 

skulle skänka pengar till en organisation som arbetar för miljön eller djur, med anledning att 

hen inte prioriterar dessa frågor lika högt som människorättsfrågor. En annan respondent i 

samma fokusgrupp kontrar med att miljöfrågan ligger hen varmt om hjärtat varpå hen anser 

att miljöorganisationer har högre legitimitet än organisationer som arbetar med andra frågor. 

Hjälporganisationer som bidrar till forskning är ytterligare en grund vilken sammankopplas 

med hög legitimitet enligt flera respondenter. De menar att en organisation vilken använder 

forskning i sitt arbete och/eller är baserad på forskning förmedlar en högre legitimitet i och 

med att forskning i sig uppfattas som legitimt. Respondent B uttrycker att “För min del tycker 

jag Cancerfonden är en väldigt legitim organisation. De pengar man skänker går till 

forskning, som i sin tur räddar liv. Vi lever i ett samhälle där naturvetenskapen och forskning 

ses som något väldigt legitimt. Det är inte så att man ifrågasätter vetenskapen. Så en 
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organisation som grundar sig i vetenskap kan ju anses mer legitim just eftersom 

vetenskapen i sig har så hög legitimitet”. Slutsatsen av detta torde vara att en organisations 

legitimitet i hög grad styrs av vilka frågor de valt att arbeta med samt hur viktiga dessa 

bedöms vara av de individer som kan tänkas skänka pengar.  

 

4.2	Fokusgrupperna	om:	Pragmatisk,	Moralisk	samt	Kognitiv	Legitimitet		
 

“[...] Det ser man ju på reklam hela tiden: att det kunde ha varit din mamma eller 

farfar som drabbas av cancer. Så pragmatisk legitimitet tycker jag är viktig för en 

hjälporganisation. Så även den som skänker känner någon viss vinning i att 

skänka”.  (Respondent B, fokusgrupp 1) 

 

Intervjudeltagarna diskuterade inbördes i sina fokusgrupper vilken av de tre typerna av 

legitimitet de upplever vara viktigast. Flera ansåg att pragmatisk legitimitet verkar vara något 

många hjälporganisationer idag försöker uppnå och hänvisar då främst till organisationernas 

marknadsföringsmetoder. De menar att marknadsföringen idag syftar till att påverka och göra 

individer personligt berörda, exempelvis genom att framhålla att du kan drabbas av cancer, 

så om du väljer att skänka pengar till cancerfonden kan det hjälpa dig själv i framtiden. 

Vidare menar flera av respondenterna att när man står inför valet av vilken organisation man 

ska välja att skänka till gör man oftast ett pragmatiskt val, i och med att man vanligen väljer 

den organisation man känner mest för och kan ha ett personligt utbyte av.  

 

En betydande majoritet av respondenterna hävdade att moralisk legitimitet bör anses 

grundläggande för en organisation att uppnå, med hänvisningen till att man aldrig skulle 

skänka till en organisation man inte anser ha hög moral. De respondenter som var av denna 

uppfattning menade på att hjälporganisationers arbete utgörs av moral och att det därmed är 

viktigt att dem agerar utifrån vad som anses vara “moraliskt rätt”. Respondent B upplever att 

moralisk legitimitet är det som hjälporganisationerna ofta strävar efter att uppnå, men att det 

är den pragmatiska legitimiteten som de skulle behöva uppnå för att attrahera flest givare. 

Med detta uttalande menar respondenten att denne anser att fler troligtvis skulle vara villiga 

att skänka om nyttovinsten för givaren vore större. Respondent C i samma fokusgrupp som 

ovan nämnda talare, instämmer i detta uttalande och menar på att det möjligtvis sker en form 

av löskoppling inom hjälporganisationer då de utåt sett strävar efter att uppnå en moralisk 

legitimitet men i själva verket kanske är mer pragmatiska. Med det sagt menar respondenten 

att det kan skilja sig från hur organisationen vill uppfattas och hur organisationen i fråga 

faktiskt agerar. 
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En annan diskussion som fördes kring moralisk legitimitet är huruvida den kan vara mer 

väsentlig i vissa situationer än andra. Flera respondenter nämner att de vid flertal tillfällen 

skänkt pengar i samband med en katastrof som gjort dem känslomässigt berörda. Exempel 

på dessa katastrofer är flyktingkrisen som drabbade Mellanöstern och Europa under hösten 

2015 eller jordbävningen i Nepal våren 2015. Respondent H uttrycker att “vid en sådan 

situation, när man ser på nyheterna eller läser i tidningen om hur folk får fly från sina hem, 

eller vad som nu har hänt, då blir man känslomässigt berörd. Det har hänt att jag skänkt 

pengar då direkt, bara för att det känts rätt, rent moraliskt”. Denne utvecklar sedan sitt 

resonemang med att när det skett en katastrof är moralisk legitimitet viktig för att man ska 

agera och faktiskt skänka pengar. Orsaken menar hen är att om man väljer att skänka av 

moraliska skäl så vill man skänka till en organisation som har hög moralisk legitimitet. Om 

man dock befinner sig i en situation där det inte skett någon stor katastrof kan pragmatisk 

legitimitet anses viktigare då man i större utsträckning efterfrågar någon form av egenvinning 

när man då står inför att donera pengar.  

 

Respondenterna är samtliga kluvna i frågan om kognitiv legitimitet. De som uttryckte sig 

positivt om denna menade på att detta bör vara den mest önskvärda typen av legitimitet. Till 

grund för detta menade de att genom att uppnå kognitiv legitimitet upplever de att 

organisationen får större handlingsfrihet och därmed ett större utrymme för att agera. Den 

större handlingsfriheten kommer ifrån det faktum att en organisation med kognitiv legitimitet 

är tillräckligt institutionaliserad i samhället att den utgör en självklar del och inte ifrågasätts. 

De kritiska röster som lyfts mot kognitiv legitimitet menar att den inte säger något om 

organisationens arbete eller framgång. Respondent C menar att “[...] Kognitiv legitimitet, i 

alla fall för mig, betyder mest att något är allmänt erkänt eller välkänt. Men jag tänker att en 

organisation inte måste vara välkänd för att den ska vara bra. Och den behöver heller inte 

vara bra bara för att den är välkänd”. Med detta uttalande menar respondenten att om en 

organisation är institutionaliserad i vårt samhälle och därmed inte ifrågasätts på samma sätt 

som icke institutionaliserade organisationer så finns det utrymme för organisationen att utföra 

icke moraliska handlingar i och med avsaknad av granskning.  

 

4.3	Välgörenhet	AB	
 

Presentationen nedan kommer från Välgörenhet ABs egna webbsida, vilken omfattar en 

beskrivning av företagets affärsmodell, vision samt målbildning. Välgörenhet AB grundades 

år 2014 och är ett internetbaserat aktiebolag. Deras koncept går ut på att agera som en 

mellanhand mellan etablerade hjälporganisationer och dess givare. Därmed samarbetar 
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Välgörenhet AB med tolv organisationer inom tre olika områden: mänskliga rättigheter, miljö 

och natur, samt fattigdom och humanitärt bistånd. De organisationer som Välgörenhet AB 

samarbetar med är: Hand in Hand Sweden, SOS barnbyar Sverige, Frälsningsarmén, 

Project Playground, Friends, Reach for Change, Plan Sverige, Civil Rights Defenders, 

Actionaid, Together for Better, Greenpeace och Djurens Rätt. Välgörenhet ABs grundidé är 

att använda sig av nya tekniska betalningslösningar, exempelvis swish, samt erbjuda 

möjlighet att donera valfri summa, något som många etablerade hjälporganisationer idag 

saknar. På så vis öppnar de upp möjligheten för människor att donera en mindre summa 

pengar, något som de hoppas ska göra att fler väljer att skänka. Detta kan ställas i 

jämförelse till andra hjälporganisationer där man vanligtvis måste anmäla sig på deras 

hemsida för att donera pengar och därefter invänta ett brev med autogiro-uppgifter man fyller 

i för att sedan posta brevet tillbaka till organisationen.  

 

Deras grundläggande ideologi är att många små donationer tillsammans kan göra en stor 

skillnad. Marknadsföringen sker i huvudsak genom sociala medier, vilket också kan ses som 

något unikt i branschen. På så vis hoppas Välgörenhet AB tilltala framförallt unga människor, 

mellan 18-35, vilka de menar är en målgrupp som i dagsläget inte är särskilt involverade i 

välgörenhet. I och med att Välgörenhet AB inte är en ideell organisation utan ett aktiebolag 

behöver de naturligtvis få in intäkter. Deras affärsmodell fungerar på så sätt att de gör ett 

avdrag på 5 % på varje donation vilket går till att täcka deras administrationskostnader och 

för att upprätthålla samt utveckla organisationen. De använder sig även av 

betalningstjänsten Stripe, vilken i sin tur tar en transaktionsavgift för varje donation. 

Transaktionsavgiften uppgår till 2,8 % för SEK-betalningar och 4,8 % för betalningar i 

utländska valutor.   

 

Välgörenhet ABs ambitioner är att bli ett internationellt erkänt företag med en digital tjänst 

som underlättar för människor att engagera sig i välgörenhet redan vid ung ålder. Deras 

koncept bygger till stor del på kommunikation med sina åhörare genom sociala medier. 

Exempelvis uppdaterar Välgörenhet AB på deras facebooksida om de event och kampanjer 

de deltar i. Denna, samt Instagram och Twitter, fungerar som en kommunikationskanal ut 

mot sina intressenter för att sprida deras budskap samt ge en bild av vilka de är. 

Organisationens strategi för att växa och bli internationellt erkända är att deras givare sprider 

deras budskap via sociala medier och på så sätt marknadsför dem och förhoppningsvis även 

inspirerar andra att vända sig till organisationen. Redan efter sex verksamma månader hade 

Välgörenhet AB fått in donationer från över fyra världsdelar. En finess med deras hemsida är 

att den känner av vilket land du befinner dig i och erbjuder givare att donera i sin inhemska 

valuta. Detta är positivt i den bemärkelsen att det underlättar själva doneringsfasen. 
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Välgörenhet AB har tidigare samarbetat med två offentliga personer profiler inom social 

media. Tillsammans har de publicerat flertalet kortfilmer för att visa vad de arbetar med. 

Exempelvis visar ett av dessa videoklipp visar hur Välgörenhet AB i samarbete med 

ActionAid, under hösten år 2014 besökte en Italien stad där en jordbävning inträffade år 

2009, vilken tog livet av fler än 300 personer. Välgörenhet AB har även skickat ut ett 

nyhetsbrev via e-post var tredje månad till deras givare för att uppdatera om sitt arbete och 

uppmana till fortsatt involvering i välgörenhet.  

 

Vi har även studerat Välgörenhet AB årsredovisning för räkenskapsåret 2014.06.23. - 

2014.12.31. Denna redovisar endast organisationens dryga 6 första verksamma månader 

vilket tyvärr gör att det inte finns mycket information att hämta. De redovisar intäkter på dryga 

10 000 kr och ett negativt resultat på ungefär -22 000 kr. Värt att tillägga är att de ej har 

plockat ut några löner.  

 

	 4.3.1	Telefonintervju	med	Välgörenhet	AB		
 

Personen vi var i kontakt med är Välgörenhet ABs styrelseordförande. Samtalet inleddes 

med en förklaring om att Välgörenhet AB i dagsläget genomgår en omfattande 

organisationsförändring. Den största orsaken till denna är att organisationens grundare och 

VD, avgick sin tjänst i februari. Dessutom avgick ytterligare en styrelsemedlem ungefär vid 

samma period. Någon anledning till detta delgavs inte med oss. Båda dessa var ett ansikte 

utåt för organisationen och utgjorde en del av organisationens image, men framförallt var de 

båda drivande i en stor del av den dagliga verksamheten. Därmed tvingades organisationen 

till en organisationsförändring när dessa två personer avgick. Detta innebär att i dagsläget är 

bolaget nästintill vilande, något som även konstateras när man besöker deras hemsida samt 

sociala medier där det inte varit någon aktivitet sedan slutet av 2015. Under intervjun nämner 

styrelseordförande att han hade hoppats på att organisationsförändringen skulle vara färdig 

till april, men dessvärre har det dragit ut på tiden. Trots att han inte arbetar aktivt med 

Välgörenhet AB idag är det fortfarande människor som donerar pengar via organisationen 

men han konstaterar att antalet givare minskar. Detta menar han beror på bristen av aktivitet 

i organisationen. “För att folk ska tycka att det är kul att skänka pengar på det här sättet så 

måste det finnas någon fart i projektet och någon som kommunicerar med donatorerna”. 

Styrelseordförande uttrycker även att han verkligen tror på konceptet, och dess enkelhet. Det 

är bra att kunna få unga människor att engagera sig i välgörenhet, menar han. 
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Vi bad om möjligheten att få ta del av deras årsredovisning för 2015 men får meddelandet att 

den ännu ej är färdigställd. Vidare ber vi om att få ta del av deras nyhetsbrev men då 

förklarar han att även dessa inte skickats ut på länge på grund av organisationens inaktivitet. 

“Vi har inga data alls egentligen i nuläget, utan vi väntar på att hitta en lösning på hur vi ska 

gå vidare. Tills dess ligger vi så lågt som möjligt”. 

 

	 4.3.2	Mailkorrespondens	med	Välgörenhet	ABs	samarbetspartners	
 

Vi har varit i kontakt med samtliga av Välgörenhet AB tolv samarbetspartners för få deras 

syn på samarbetet. De vi fått svar från har samtliga uttryckt ett positivt ställningsdeltagande 

gentemot Välgörenhet AB. Actionaid säger att när de först fick höra om Välgörenhet AB så 

tyckte de direkt att ett samarbete med dem lät intressant i och med att Välgörenhet AB gör 

det lättillgängligt för ungdomar att engagera sig i deras frågor. Med den anledningen valde 

de att gå med i samarbetet. Även HandiHand uppskattar att Välgörenhet AB når ut till en 

yngre målgrupp än vad de tidigare lyckats med själva och just därför är de glada över att få 

vara en av deras förmånstagare. De uttrycker även att de ser Välgörenhet AB som ett av 

många sätt att få in donationer till sin verksamhet, även om det medger att det i dagsläget 

inte generar så mycket pengar. Djurens rätt svarar att de är glada över samarbetet men 

utvecklar det inte mer än så. Friends påpekar att deras samarbete med Välgörenhet AB inte 

är ett aktivt samarbete, men att de är en av organisationerna som man kan skänka till, 

genom Välgörenhet AB. 

 

4.4	Fokusgrupperna	om:	legitimitet	i	förhållande	till	Välgörenhet	AB	
 

Fokusgrupperna fick även möjlighet att diskutera sina tankar kring Välgörenhet AB. Det 

första intrycket flera av respondenterna fick av Välgörenhet AB är att det är en modern 

organisation med ett bra koncept som är både enkelt och smidigt. Samtliga respondenter 

uppskattar det faktum att man kan swisha sina donationer till dem. Respondent A och J 

påpekar även att de anser att det är en fördel att man kan skänka mindre summor och jämför 

detta med andra organisationer där det lägsta beloppet att skänka ofta är 100kr. Vidare 

menar de att de stödjer välgörenhet ABs ambition om att man då kan nå ut till dem, kanske 

framförallt unga, som annars inte hade skänkt pengar och att man därmed får in donationer 

som man annars inte hade fått. Utöver detta uttrycker samtliga respondenter dock en stor 

skepsis och misstro gentemot Välgörenhet AB, vilken grundar sig i olika orsaker. Den största 

bakomliggande orsaken till osäkerheten är att ingen av respondenterna känner till 

Välgörenhet AB sedan tidigare och det är en betydande faktor gällande deras förtroende för 
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en organisation. Majoriteten av respondenterna uppfattade Välgörenhet AB som en onödig 

mellanhand som skapar extra kostnader istället för att man går direkt till organisationen man 

väljer att skänka till ifråga. Respondent D och J ser dock på detta utifrån en annan vinkel, de 

menar att om Välgörenhet AB lyckas fånga upp personer som annars inte skulle skänkt 

pengar så är deras arbete endast positivt. 

 

Det utrycks åsikter i alla fokusgrupper att Välgörenhet AB har ett bra koncept men att det 

dock känns som en affärsidé, vilket skadar förtroendet hos respondenterna. Den negativa 

responsen grundas i att de anser att ett vinstdrivande aktiebolag inte inger förtroende för att 

driva välgörenhetsfrågor. Det fanns tydliga meningsskiljaktigheter inom fokusgrupp 3 

gällande huruvida de offentliga profiler Välgörenhet AB använt sig av stärker eller försvagar 

deras legitimitet. Respondent J och H misstänkte att profilerna snarare använde Välgörenhet 

AB för att stärka sig eget varumärke än att de egentligen står bakom organisationen i sig, 

vilket respondenterna då anser inte känns seriöst och försvagar organisationens 

trovärdighet. Enligt dem vore en annan typ av profil att föredra. Exempelvis uttrycker 

respondent H att “jag vill hellre ha en pålitlig forskare som man har stort förtroende för än en 

bloggare”. Respondent J ifrågasatte denna kommentar och menade att “vad spelar det för 

roll vad de har för image om det är för en god sak? De har ju många följare på sina bloggar 

som de kan nå ut till”. Respondent J är inte lika kritiskt inställd till användandet av dessa 

profiler och menar på att det är irrelevant vad profilernas intentioner är med att förespråka 

Välgörenhet AB så länge det medför positiva effekter. 
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5.	Analys	
 

Nedan följer en redogörelse av relationen mellan vår teoretiska referensram och insamlad 

empiri med ändamålet att analysera och härleda till studiens syfte om att bidraga med 

förståelse kring legitimitetsskapande inom hjälporganisationer. I avsnittets andra del 

redogörs för samma typ av resonemang men med ambition om att bidraga med en ökad 

kunskap kring attityden gentemot nya typer av aktörer inom det hjälporganisatoriska 

verksamhetsområdet. 

 

5.1	Legitimitetsskapande	strategier	
	
Avgörande för att kunna bestämma hur legitimitet skapas är att redogöra för vart den 

uppstår. Suchman (1995) tar upp denna frågeställning och menar på att det finns två olika 

sätt att angripa problemet. Antingen är legitimitet något som skapas inom organisationen och 

som sedan speglas ut till åhörarna, vilket är det strategiska perspektivet. Detta synsätt menar 

på att hur pass hög eller låg legitimitet en organisation har styrs av dess egna handlingar, de 

kan sedermera själva påverka sin legitimitet. I våra fokusgrupper är detta angreppssätt det 

som diskuteras mest och som verkar lättast att ta till sig. Överlag diskuteras olika 

tillvägagångssätt för en organisation att uppnå legitimitet med tonvikt på vilka ageranden 

som anses vara legitima och inte. Det framkommer att marknadsföring är viktigt men omsluts 

samtidigt av en oerhört skör tråd som absolut inte får överskridas, då fel typ av 

marknadsföring istället kan skada en organisations legitimitet. Att samarbeta med kända 

profiler som ger “rätt intryck” av en organisation är en metod som enligt våra respondenter 

ökar en organisations legitimitet. Men om denna person inte anses lämplig att förespråka en 

organisation kan det istället skada dess legitimitet.  

Det andra angreppsättet, det institutionella perspektivet, utgår ifrån att legitimitet är något 

som skapas hos åhörarna utifrån vad de anser vara legitimt. Enligt detta synsätt är det upp 

till organisationen att verka inom de legitima ramar som sätts upp av folket och att försöka 

möta de externa förväntningarna som ställs på denne. Dessa externa förväntningar skapas 

hos åhörarna som därmed har makten att bestämma vad som krävs för en organisation att 

vara legitim. (Suchman 1995) Våra respondenter medger att yttre faktorer, så som media, 

umgänge, kultur och uppfostran delvis påverkar deras syn av vad som är legitimt. Utifrån det 

institutionella perspektivet är det bland annat dessa yttre faktorer som formar vårt samhälle 

och våra värderingar. Ett tydligt exempel som framkommer under fokusgruppsintervjuerna är 

hur man anser användandet av- eller bidragandet till forskning vara väldigt legitimerande för 

en organisation. Detta kan utifrån det institutionella perspektivet enkelt förklaras genom att 
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forskning och vetenskap i sig är institutionaliserat i vårt samhälle. Våra respondenter har som 

tidigare nämnt relativt lika kulturell och geografisk bakgrund men har trots det väldigt olika 

syn på vad som är legitimitetsskapande. Därmed anser vi att det institutionella perspektivet 

inte är enbart sant. Förklaringen ges av att individerna i ett samhälle, enligt detta perspektiv, 

tillsammans borde skapa gemensamma institutionaliserade värderingar. Detta kan vi se 

stämmer till viss del hos våra respondenter, när de diskuterar övergripande frågor, men när 

det gäller specifika sakfrågor är respondenterna ofta oense.  

Åsikterna i fokusgrupperna skiljer sig åt kring hur en organisation främst bör agera för att 

uppnå de olika typerna av legitimitet. Crawford (2016) menar på att en organisation måste 

bestämma för vem man vill verka legitim och därefter använda rätt strategi för att få den 

valda gruppen av människor att anse att man är en legitim organisation. Bitektine och Haack 

(2015) drar resonemanget vidare och menar på att legitimitet är en reaktion hos de så 

kallade åhörarna till vad en organisation gör. I den bemärkelsen blir våra fokusgruppers 

åsikter oerhört viktiga eftersom det är dem som är åhörarna med makten att legitimera eller 

inte legitimera en organisation. Reast m.fl. (2015) hävdar även att inom den 

legitimitetsskapande processen måste en organisation förstå vilka ideal som ligger till grund 

för legitimitetsskapande hos den grupp av människor man försöker påverka. Med detta som 

bakgrund kan följaktligen en organisation verka legitim inför en grupp människor medan den 

inte anses legitim av en annan. Detta visade våra respondenters åsikter tydligt på i och med 

att deras meningar skiljde sig åt gällande vad som är en legitim organisation och inte. 

Exempelvis uttryckte en respondent att miljöarbete inte är en lika legitim sak att skänka 

pengar till som till exempelvis barn i nöd medan en annan ansåg att om vi inte räddar vår 

planet så kommer varken djur eller mänskligheten finnas kvar och att det därför är minst lika 

viktigt att stödja miljöorganisationer. Detta grundar sig i deras egna personliga åsikter och 

ligger till grund för vad de anser vara en legitim fråga att arbeta för. Vidare ansåg några 

respondenter att användandet av bloggare och sociala medieprofiler inte bör vara legitimt. 

Tvärtom uttryckte de att det sänkte deras bild av organisationens legitimitet. En annan 

respondent uttryckte dock ett positivt ställningsdeltagande till användandet av dessa profiler 

och ansåg att detta kunde styrka en organisations legitimitet. Detta styrker Reasts m.fl. 

(2015) tankar kring att i syfte att skapa legitimitet måste organisationen först skapa en 

förståelse för vad ens åhörare anser vara legitimt. Här är det då viktigt att förstå att denna 

åsikt inte är global eller överensstämmande för alla individer, utan kan variera stort från 

person till person. Slutanalysen av detta torde då vara att legitimitetsskapande är mer 

komplext än vad vi från första början kunde ana eller vad teorin fått oss att tro. Legitimitet är 

kanske som Bitektine och Haack (2015) säger, inte något en organisation kan äga. Det är 

snarare något abstrakt och dynamiskt, som skapas hos varje åhörare man ämnar nå ut till. 
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Detta gör legitimitetskapandet i sig oerhört komplext, vilket kräver att organisationen 

utarbetar strategier för att hantera denna osäkerhet.  

Det finns ändå någon form av samstämmighet hos våra respondenter gällande vad som 

krävs för att en organisation ska verka legitim. De är alla överens om att det viktigaste för att 

en hjälporganisation ska anses legitim är som tidigare nämnt att de pengar man skänker når 

hela vägen fram. Fokusgrupperna förde diskussioner kring höga VD-löner och menar på att 

detta är oerhört skadande för legitimiteten. Vidare diskuterades att man vill ha bevis på att 

hjälporganisationerna faktiskt gör någon nytta. Respondenterna är eniga om att en 

organisation som lyckas visa sina framsteg och prestationer är en organisation med hög 

legitimitet. Just att visa på sina prestationer är ett av de nyckelord Lister (2003) nämner som 

nödvändig för en organisation vilken ämnar skapa legitimitet. Dock är respondenterna oeniga 

i hur man bäst visar sina framsteg. Några respondenter uttrycker att utskick av kataloger, 

tidningar och brev där organisationen berättar om sina framsteg är bra eftersom man då får 

tydliggörande exempel på vart ens pengar går. Andra respondenter ställde sig kritiska till 

detta och menar då att onödiga kostnader läggs på dessa tidningsutskick och att man istället 

bör lägga dessa pengar på det praktiska hjälparbetet. Istället menar de att den moderna 

marknadsföringen som sker via sociala medier är betydligt effektivare då den både är billig 

och når ut till många människor på samma gång. Samtliga respondenter är överens om att 

modern teknik anses legitim och menar på att organisationer som följer den tekniska 

utvecklingen visar på hög legitimitet. Detta argument kopplades samman till Välgörenhet AB 

där man berömde organisationen för att använda sig av modern teknologi som 

legitimitetsskapande marknadsföring. 

Steffek och Hahn (2010) diskuterar begreppet accountability och menar med detta att en 

organisation ideligen måste förklara och rättfärdiga sina handlingar inför sina åhörare för att 

fortsätta accepteras som en legitim organisation. Vidare säger de att en organisation är minst 

lika viktig som sina åhörare. Konsekvensen av låg legitimitet i en hjälporganisation leder, 

enligt våra respondenter, till att man avstår från att skänka till dem. Detta kan ses som en 

väldigt svår konsekvens då hjälporganisationernas arbete till stor del baseras på inkomster 

från deras givare. Man kan se det som att organisationen och dess givare lever i symbios, 

båda i behov av varandra. Faktum kvarstår att det finns en maktbalans mellan dessa två 

parter där organisationen har makten att påverka olika element i samhället och givarna har 

makten att sluta skänka de pengar som möjliggör organisationens arbete. Detta torde visa på 

vikten av att ha hög legitimitet i en hjälporganisation och vår avslutande analys lyder att 

legitimitetsskapande strategier är av yttersta vikt för en organisation som är i behov av att bli 

accepterad som en legitim organisation av sina givare. 
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5.2	Pragmatisk,	moralisk	samt	kognitiv	legitimitet	
	
Vår uppsats präglas av de tre legitimitetstyperna - pragmatisk, moralisk samt kognitiv. 

Diskussionen har förts kring huruvida den ena typen av legitimitet är viktigare att uppnå än 

en annan samt vilken man tror att organisationer idag faktiskt försöker uppnå. I våra 

fokusgrupper kom moral ofta på tal när det gäller hjälporganisationer. De ansåg att om en 

organisation inte utför ett arbete som för dem känns moraliskt rätt skulle de aldrig skänka 

pengar till organisationen, något vi kopplar samman till moralisk legitimitet. Detta styrker 

Palazzo och Scherers (2006) resonemang om att dagens moderna samhälle lägger störst 

vikt vid moralisk legitimitet. Precis som Willke och Willke (2008) förklarar upptäckte även vi, 

genom våra fokusgrupper, svårigheten och problematiken i att åsikter om vad som anses 

vara moraliskt rätt skiljer sig drastiskt åt från individ till individ. Samtliga respondenter var 

överens om att hjälporganisationers syften är viktiga men de hade svårt att enas kring hur 

man bäst arbetar för att uppfylla målen. Våra fokusgrupper utgjordes av individer med olika 

erfarenheter och åsikter, men med ändock relativt lika bakgrund. De är alla uppväxta i 

Sverige och har ett mer eller mindre utpräglat västerländskt tänk. Trots detta uppstod stora 

meningsskiljaktigheter under intervjuerna och de upplevde svårigheter i att enas kring 

moraliska frågor. Detta har givit oss större förståelse av vidden och komplexiteten av de 

frågor både nationella och transnationella organisationer ställs inför. Kanske är moralisk 

legitimitet också därför den mest komplexa legitimiteten att uppnå.  

 

Steffek och Hahn (2007) antyder att sedan hjälporganisationer tillåtits vara aktiva inom den 

globala politiken har de varit med och skapat en global accepterad moralisk norm. De tre 

områden Välgörenhet AB arbetar inom är, som tidigare nämnt, fattigdom och humanitär 

hjälp, mänskliga rättigheter samt miljö och natur. Framförallt de två först nämnda områdena 

är globalt utbredda och utvecklade med moraliska riktlinjer. I och med att åsikterna kring 

dessa två områden har utvecklats till att bli globalt spridda och mer eller mindre erkända 

underlättar det för Välgörenhet ABs, och givetvis andra hjälporganisationers, moraliska 

legitimitetsskapande inom dessa fält. Tyvärr är det fortfarande långt ifrån överallt som dessa 

moraliska riktlinjer följs i praktiken och däri ligger också problematiken kring moralisk 

legitimitet och hur den bäst uppnås. Willke och Willke (2008) argumenterar för att moral inte 

är den enda variabeln som krävs för att uppnå legitimitet. Detta framgick även i våra 

intervjuer då åtskilliga respondenter menade att den moraliska idén inte alltid räcker till. 

Istället uttrycker de en åsikt och förståelse för att även andra typer av legitimitet kan spela en 

vital roll och passa bättre in vissa sammanhang än andra. Precis som Tost (2011) menar 

finns det ingen variant av legitimitet som är konsekvent viktigare än en annan. Ett 

tydliggörande exempel för detta är som respondent F nämner att vid krissituationer, 
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exempelvis vid en jordbävning, finner hen att fler individer är benägna att skänka just av 

moraliska skäl än vad man är vanligtvis. Detta härrör hen till att man blir mer berörd vid stora 

katastrofer och då känner att hjälporganisationers arbete är moraliskt stödbart. Vidare menar 

detta resonemang att i en tid utan kriser och katastrofer krävs det, för vissa människor, mer 

än enbart moraliska skäl till att man ska skänka.   

 

Pragmatisk legitimitet ansåg flera respondenter vara betydelsefull i och med att man ofta 

skänker till en organisation som ger ett personligt utbyte. Exempelvis uttryckte flera av 

respondenterna att cancerforskning är något man gärna väljer att stödja, med anledningen 

att detta i framtiden kan komma att rädda livet på en själv eller någon närstående. Utifrån 

detta sammanhang kan pragmatisk legitimitet antas vara viktig för hjälporganisationer, detta 

tvärtemot vad Palazzo och Scherer (2006) menar vilka hävdar att pragmatisk legitimitet är 

allt för svag och instabil. Den må vara instabil men enligt våra respondenter är den ändå 

önskvärd. Frågan är dock om inte moralisk legitimitet också innehåller en viss pragmatisk 

legitimitet. Några av respondenterna uttryckte att de väljer att skänka pengar av moraliska 

skäl men menar också att göra rätt enligt moraliska normer får dem att känna att de uträttat 

något gott för världen och att de därmed mår bättre själva, vilket kan ses som ett personligt 

utbyte.  

 

En av fokusgrupperna diskuterar kring huruvida kognitiv legitimitet bör vara den legitimitet 

som organisationer främst bör önska uppnå. Anledningen till detta ansågs vara att denna 

medför en större frihet för organisationerna att utföra sitt arbete på det sätt de själva föredrar, 

utan att  behöva bli ifrågasatta. Detta styrker både Suchmans (1995), Koppells (2008), Willke 

och Willkes (2008) samt Tosts (2011) påpekanden om att kognitiv legitimitet är den mest 

åtråvärda typen för en organisation. Några kritiska röster hördes dock från våra respondenter 

gällande kognitiv legitimitet. Respondent C påpekade att bara för att en organisation 

uppfattas som kognitivt legitim så behöver det inte betyda att den faktiskt agerar legitimt. 

Med anledning att denna organisation är institutionaliserad i samhället, är det även den som 

blir minst ifrågasatt. Det faktum att en organisation inte blir ifrågasatt innebär inte rakt av att 

organisationen gör helt rätt för sig. Våra respondenter diskuterar hur de olika typerna av 

legitimitet torde vara lika viktiga att uppnå och att fullständig legitimitet kanske uppnås först 

när man uppnår samtliga tre. Anledningen till detta är för att olika människor uppenbarligen 

attraheras av olika faktorer kring legitimitetsskapandet. Detta har även Tost (2011) kommit 

fram till då han argumenterar för att en organisation kan uppnå alla tre typer av legitimitet 

samtidigt. Detta är kanske lösningen trots allt på en annars komplicerad fråga. 
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5.3	Legitimitet	i	förhållande	till	Välgörenhet	AB	
	
Samtliga respondenter anser att Välgörenhet ABs koncept är innovativt och de ser väldigt 

positivt på användandet av modern teknik. Vad som också kan ses som legitimitetsstyrkande 

är det faktum att Välgörenhet AB samarbetar med tolv stora och erkända hjälporganisationer. 

Aldrich och Fiol (1994) påpekar hur nystartade organisationer enklare kan erhålla kognitiv 

legitimitet genom att kopiera redan existerande organisationers strukturer och på så vis dra 

nytta av deras redan erkända legitimitet. Välgörenhet AB har uppenbarligen gjort det 

motsatta i och med att deras organisationsstruktur i dagsläget är tämligen unik. Dock kan 

samarbetet med dessa legitimerade organisationer bidraga till en legitimitetsöverföring i sig. 

Har man förtroende för Välgörenhet AB samarbetspartners och för det arbete de utför är 

sannolikheten större att man, i alla fall till viss del, legitimerar även Välgörenhet AB. I 

slutändan är dock i stort sett samtliga respondenter kritiska till Välgörenhet ABs arbete och 

tveksamma till om de skulle skänka pengar via dem. Denna skepsis bottnar till stor del i 

misstänksamhet gentemot organisationen samt det faktum att man känner till väldigt lite om 

organisationen. Välgörenhet AB är, som tidigare nämnt, en väldigt ung och än så länge liten 

organisation. Vi finner det intressant att påvisa skillnader i legitimitetsskapandet inom små- 

gentemot stora organisationer. Unerman och O’Dwyer (2010) menar att en mindre 

organisation inte har samma behov av att verka legitima inför sina åhörare som en större 

organisation har. Vi ställer oss dock kritiska till detta uttalande, i och med att våra 

respondenter inte anser Välgörenhet AB tillräckligt legitima för att de skulle skänka till 

organisationen. Även Välgörenhet AB själva har märkt av en minskning på sista tiden i antal 

givare. Detta torde visa på att legitimitet bör vara minst lika viktigt även för små 

organisationer i och med att om man inte har några givare blir det väldigt svårt att fortsätta 

bedriva sin verksamhet. 

 

Välgörenhet ABs kommunikation med sina åhörare är nästintill uteslutande internetbaserad, 

vilket är naturligt då de utgör sig för att vara en digital plattform. Man kan tolka 

organisationens aktivitet på sociala medier som ett sätt att visa vad organisationen gör samt 

vilka värderingar de står för. Detta går att relatera till vad Lister (2013) menar om prestation, 

nämligen för att en organisation ska uppnå legitimitet måste denne kunna påvisa vilka 

prestationer den åstadkommit. Vi ser det som att Välgörenhet ABs kortfilmer och olika texter 

på deras plattformar är ett försök till just detta, att påvisa sina prestationer. De når dock inte 

hela vägen fram, då de missar att presentera ett resultat av sitt arbete. Våra respondenter 

uttrycker sig positivt till användandet av sociala medier i syfte att visa vilket arbete 

organisationen utför men även de önskar ett mer tydliggörande av vad organisationen 

faktiskt åstadkommit. De menar på att om man inte kan se vart pengarna går ökar 
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misstroendet för organisationen och i förlängningen även för dess legitimitet. Som Steffek 

och Hahn (2010) menar anser även vi att det är nödvändigt för en organisation att ha en bra 

kommunikation med sina åhörare där man ständigt förklarar och rättfärdigar sina handlingar 

för att uppnå legitimitet. 
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6.	Slutsats	
	

Nedan presenteras de slutsatser vår studie genererat. Den första delen besvarar vår 

forskningsfråga gällande hur hjälporganisationer kan gå till väga för att skapa legitimitet 

medan den andra delen avhandlar hur nya typer av hjälporganisationer uppfattas utifrån ett 

legitimitetsperspektiv. 

	

6.1	Hur	kan	hjälporganisationer	skapa	legitimitet?	
	
Suchman (1995) redogör för att både det strategiska- samt institutionella perspektivet är 

aktuella och att döma utifrån resultatet av vår studie verkar så vara fallet. Organisationer idag 

har stor möjlighet att själva påverka sin legitimitet genom att utföra legitima handlingar men 

de måste samtidigt förhålla sig till och verka inom samhällets moraliska ramar för att erhålla 

legitimitet från individen. Vår slutsats är att det ena perspektivet inte utesluter det andra och 

att det inte är så pass svart eller vitt att något skulle vara det enda rätta. Detta visar på 

komplexiteten i ämnet och att det inte finns en gyllene regel för vart legitimitet skapas. 

Däremot visar vår studie på att det finns strategier för hur en organisation praktiskt kan agera 

för att skapa legitimitet. I enlighet med Lister (2003) är vår slutsats att den enskilt viktigaste 

strategin i legitimitetsskapandeprocessen är att visa på organisationens prestationer. Viktigt 

är att de presenteras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Resultatet av vår studie 

visar även på att begreppet accountability är en nödvändighet för hjälporganisationer. Detta 

uppnås genom att förklara och redogöra för sina handlingar, vilket på så vis stärker deras 

legitimitet.  

 

Vad som också tydligt framkommit ur vår studie är att värderingar är något väldigt 

individuellt. Vad som anses legitimt varierar beroende på vem man ställer frågan till. Därför 

kan moralisk legitimitet vara svår att uppnå, men i enlighet med Palazzo och Scherers (2006) 

resonemang kommer även vi fram till att det är den viktigaste typen av legitimitet för en 

hjälporganisation. Detta utesluter dock inte vikten av pragmatisk och kognitiv legitimitet. För 

att en hjälporganisation ska bli verkligt legitimt framgångsrik krävs det mer än att uppnå 

enbart moralisk legitimitet. Resultatet av våra fokusgrupper visar på att pragmatisk legitimitet 

är viktig då egenvinning och lokalitet är två tydligt tilldragande faktorer, vilket också har att 

göra med förmågan att relatera till det som berör oss personligen. Även kognitiv legitimitet 

uppfattas som nödvändig i och med att organisationen i fråga då är institutionaliserad i 

samhället och därmed indirekt accepteras av en stor andel människor. Slutsatsen av detta 

stämmer till viss del överens med Tosts (2011) resonemang om att en organisation kan 
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uppnå alla tre typer av legitimitet för att uppfattas som verkligt legitima. Detta för att nå ut till 

och bli accepterad av så många människor som möjligt. Vi vill föra Tosts resonemang vidare 

och hävda att det är nödvändigt för en hjälporganisation att beröra samtliga tre typer av 

legitimitet på ett eller annat sätt för att uppfattas som en fullständigt legitimt framgångsrik 

organisation. Dessa tre typer av legitimitet måste inte nödvändigtvis uppnås samtidigt, men 

organisationer kan, och bör, med fördel röra sig dynamiskt inom och mellan dessa då inget 

perspektiv utesluter de andra. 

  

6.2	 Hur	 uppfattas	 legitimitet	 i	 förhållande	 till	 nya	 typer	 av	 aktörer	 inom	
hjälporganisationsfältet?	
 

Nya aktörer som tillämpar nya moderna metoder tycks ha en viss fördel gällande legitimitet, 

förutsatt att metoden i sig anses legitim. Vår slutsats av detta är att respondenterna 

uppskattar nya betalningslösningar samt organisationer som marknadsför sig på sociala 

medier. Den huvudsakliga anledningen till detta tycks vara att dessa metoder upplevs 

billigare än mer traditionella metoder. Därav kan man förutsätta att en modern organisation 

får mer pengar över som de kan lägga på ett effektivare hjälparbete. Av den anledningen 

vinner aktörer med dessa moderna arbetsmetoder legitimitet. Vår studie visar dock tydligt på 

att nya typer av aktörer även kan förlora legitimitet då förtroendet för dem är högst 

ambivalent. Å ena sidan anses de vara nytänkande och har smarta ekonomiska lösningar, 

samtidigt som det finns en stark misstänksamhet gentemot deras verksamhet. Detta kan 

förklaras utifrån det institutionella perspektivet då deras verksamhet och idéer inte är 

institutionaliserade i vårt samhälle. Gällande Välgörenhet AB tar denna misstänksamhet 

överhanden och man upplever det faktum att det är ett aktiebolag som både negativt och 

alarmerande. Oron grundar sig i om företaget sätter ekonomisk vinning före ett effektivt 

hjälparbete, något som i föreliggande fall inte skulle gynna organisationens legitimitet.  

 

Som vi tidigare nämnt diskuterar Crawford (2016) att det är viktigt för en organisation att 

bestämma för vem man vill verka legitim och sedan anpassa sin strategi därefter. 

Välgörenhet AB tycks arbeta i linje med detta då deras strategi är anpassad efter deras 

målgrupp. Det framgår i och med att de riktar sig mot den yngre populationen och dess 

strategi är att vara modern, teknisk och enkel. Våra respondenter, vilka samtliga faller inom 

Välgörenhet ABs målgrupp, tilltalas av att organisationen är så pass modern och anser att 

strategin uppfyller målen. I det anseendet kan vi dra slutsatsen att Välgörenhet AB uppnår 

viss legitimitet. Enligt Lister (2003) måste en organisation visa på sina framsteg för att vinna 

förtroende hos sina åhörare. Detta är något som Välgörenhet AB, till följd av sin inaktivitet, 
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misslyckas med. Välgörenhet AB misslyckas även med att förmedla någon form av 

kommunikation till sina åhörare, vilket Steffek och Hahn (2010) menar är avgörande i 

skapandet av legitimitet. Bristen på redogörandet för prestation samt kommunikation mellan 

organisation och givare är något som således i slutändan starkt skadar deras legitimitet. 
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7.	Slutanalys	
 

Efter att ha genomfört denna studie upplever vi att det finns en stor nyfikenhet för nya typer 

av hjälporganisationer. Likt inom många andra områden och branscher idag tilltalas man av 

idéen att effektivisera verksamheten genom att använda sig av nya tekniska lösningar. Vår 

studies resultat visar att det finns ett intresse och ett behov av dessa organisationer. Vad 

som dock upplevs problematiskt är att välgörenhet är starkt förknippat med förtroende, vilket 

är något som tar lång tid att bygga upp. Som tidigare nämnt hävdar Aldrich och Fiol (1994, 

653) att det är fördelaktigt för en nystartad organisations legitimitetsskapande om denne 

anammar en redan existerande organisatorisk struktur som är institutionaliserad i samhället, 

än att skapa en egen. Detta torde förklara hur nya typer av aktörer till viss del arbetar i 

motvind vad gäller detta och dess legitimitet.  
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