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Sammanfattning 
I detta examensarbete undersöker vi vilka effekter på legitimiteten hos leverantörer som uppstår 

av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. För att besvara denna problematisering utförs 

en empirisk, kvantitativ datainsamling av 85 byggföretag i Sverige. (Svenskt 

Näringsgrensindelning 41, 42 och 43). För att undersöka vilka effekterna är, måste vi identifiera 

anledningar till att legitimiteten eventuellt påverkas av opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. Vi operationaliserar fem variabler utifrån tidigare studier, för att 

formulera mätinstrumenten tvingande isomorfism, relationer i leverantörsled, mimetisk 

isomorfism, val, samt att ett index tas fram. Utifrån dessa variabler finner vi ett starkt stöd för 

att tvingande isomorfism är en anledning till att legitimitet uppnås av opartiskt granskade 

hållbarhetsredovisningar hos leverantörerna till byggföretag. Vidare finner vi även ett stöd för 

att relationen till leverantören påverkar om legitimitet uppnås. Slutligen finner vi även ett visst 

stöd för ett negativt samband mellan indexet och ifall legitimitet uppnås. Dessa resultat pekar 

mot att legitimitet kan stärkas av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. 

 

Nyckelord: Legitimitet, Legitimitetsteori, Hållbarhetsredovisning, Granskning av 

hållbarhetsredovisning, GRI, CSR, Institutionell teori, Isomorfism, Tvingande isomorfism, 

Mimetisk isomorfism. 

  



Abstract 
In this paper, we study the effects on legitimacy in subcontractors to construction companies 

by an assured sustainability report. An empirical data collection is performed on 85 construction 

companies in Sweden. The companies are all active in construction industries (SNI 41, 42 and 

43). We operationalized five variables based on earlier studies. These are coercive 

isomorphism, mimetic isomorphism, supplier relationships, choice and an index of legitimacy. 

By using these variables, we found strong support that coercive isomorphism significantly 

explain why legitimacy can be increased by an assured sustainability report. We also found 

support for the impact of supplier relationships on legitimacy. Finally, we found evidence of a 

negative correlation between the index and if legitimacy is increased by assured sustainability 

reporting. These findings support the overall notion that an assured sustainability report 

increase legitimacy. 

 

Keywords: Legitimacy, Legitimacy theory, Sustainability reporting, Sustainability assurance, 

GRI, CSR, Institutional theory, Isomorphism, Coercive isomorphism, Mimetic isomorphism. 
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel kommer examensarbetets bakgrund att presenteras. Examensarbetets bakgrund 

mynnar sedan ut till problemformulering och syfte. 

Det går inte att ignorera det rådande klimathot som världen står inför. Miljöproblem och 

svårigheterna som vårt samhälle utsätts för tas dagligen upp i alla former av media. Den globala 

uppvärmningen fortsätter och det får katastrofala konsekvenser som följd. Global avsmältning 

av glaciärer, stigande havsnivåer, fler översvämningar och fler skogsbränder är bara några av 

dessa konsekvenser som orsakas av den globala uppvärmningen. (WWF, 2016) Miljöhoten har 

gjort vårt samhälle mer uppmärksamma gällande den miljöpåverkan som människan har på 

jorden och dess ekosystem. I en undersökning utförd av Svensk Handel ansåg sju av tio 

konsumenter att det är viktigt att företagen de konsumerar av arbetar aktivt med 

hållbarhetsfrågor. Detta kan exemplifieras eftersom Fairtrade, KRAV-märkt och andra 

hållbarhetsmärkta produkter fortsätter att öka i försäljning varje år. Dessa produktmärkningar 

skyltar inte enbart för miljömässig hållbarhet, utan tar även upp social hållbarhet. Det betyder 

att utöver den ökade uppmärksamheten för miljöhoten, är även social hållbarhet allt mer viktigt 

för konsumenter. Produktmärken för social hållbarhet uppmärksammar bland annat mänskliga 

rättigheter och arbetsmiljön för de som producerade produkten. (Fairtrade 2016; Svensk Handel 

2016) 

Utöver märkningar på produkter som indikerar hållbarhetsarbete har det länge funnits en vilja 

av omgivningen att få en inblick i företagen. Traditionellt sett har den finansiella redovisningen 

varit tillvägagångssättet som omgivningen använde för att granska företagen, och på så sätt 

minska den rådande informationsasymmetrin som finns. Det vill säga den ojämna nivån av 

information som finns mellan omvärlden och företaget. (Skatteverket, 2017) Det skapas en 

transparens mellan företaget och omvärlden. Företagens omvärld definieras som ”individer 

eller grupper av individer som går att identifiera och som kan påverka eller påverkas av ett 

företags måluppfyllnad”. Dessa individer brukar kallas för externa intressenter. Leverantörer är 

en typ av extern intressent för företag. (Freeman och Reed, 1983). Finansiell redovisning 

innebär vanligtvis att företag visar upp sina ekonomiska siffror för allmänheten, och framför 

allt staten. En väsentlig del av syftet med redovisningen är att företagen ska kunna bevisa att de 

verkligen bedriver den verksamhet de uppger, och att visa företagets ekonomiska ställning. (E-

conomics, 2017; Skatteverket, 2017) Gray (2006) menar att den traditionella redovisningen är 

i linje med företagens mål om att vinstmaximera, och tar inte hänsyn till andra perspektiv. 

Begränsningen med den finansiella redovisningen, ur ett miljöperspektiv, är att den inte tar upp 

något om företagets hållbarhetsarbete eller hur företagets verksamhet påverkar omgivningen. 

Utifrån denna begränsning inom den finansiella redovisningen har hållbarhetsredovisningen 

vuxit fram från CSR-konceptet. (Frostenson, Helin och Sandström, 2015) CSR, som står för 

Corporate Social Responsibility, är idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar 

samhället miljömässigt, socialt och ekonomiskt. (European Commission, 2017) På grund av 

allmänhetens oro över miljöförstöring hållbarhetsredovisar företag i allt större utsträckning. 

(Moroney, Windsor och Aw, 2012) Hållbarhetsredovisning är sedan början av 2000-talet, mer 

eller mindre en standard hos större företag världen över. (Deegan och Unerman, 2011; 

Frostenson m.fl., 2015) Hållbarhetsredovisning innebär att företag redovisar sin miljö- och 

sociala påverkan och sitt hållbarhetsarbete gällande de tre olika aspekter inom CSR. På ett 
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liknande sätt som den finansiella redovisningen, är hållbarhetsredovisningen ett sätt för 

företagen att visa att de verkligen sysslar med den hållbara verksamheten som de uppger. 

Därmed skapas där en transparens mellan företagen och dess omvärld. Enligt Perego (2009) 

hållbarhetsredovisar företag för att visa att de tar ansvar för miljön. Fast till skillnad mot den 

finansiella redovisningen minskar informationsasymmetri inom företagets hållbarhetsarbete, 

istället för inom företagets ordinarie verksamhet. Hållbarhetsredovisning brukar ses som en 

förlängning av den finansiella redovisningen (Gray, Owen och Adams, 1996). I Sverige har 

statliga bolag sedan 2007 varit tvungna enligt regeringens policy och riktlinjer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Regeringskansliet, 2013). Hållbarhetsredovisning har för privata 

företag I Sverige varit frivillig fram till och med verksamhetsåret 2016. (Svenskhandel.se, 

2017). En lagändring, som träde i kraft i slutet av 2016, betyder att hållbarhetsredovisningen är 

obligatorisk för svenska företag som uppfyller lagstiftningens kriterier. Den nya lagen innebär 

att hållbarhetsredovisning ska ingå i förvaltningsberättelsen för stora företag. Lagen gäller för 

de företag som uppfyller mer än ett av kriterierna: mer än 250 anställda de två senaste åren, 

balansomslutning ett av de två senaste åren har varit minst 175 miljoner kronor, omsättningen 

under ett av de två senaste åren har överstigit 350 miljoner kronor. Lagens krav innefattar endast 

att hållbarhetsrelaterad information ska redovisas. Det finns däremot inget krav på att denna 

information ska granskas av en utomstående, oberoende part, vilket innebär att det finns en risk 

att informationen som företagen publicerar inte helt stämmer överens med verkligheten. Det 

finns inte heller specifika regler om exakt vilken information som ska redovisas. 

(Hallbarhetslagen.se, 2017) Den främsta anledningen till att företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning är för att stärka sin legitimitet (Frostenson m.fl., 2015; O’Donovan 

2002; Deegan och Rankin, 1996). Legitimitet i företagskontext kan ses som ett socialt kontrakt 

till omgivningen som företagen måste följa för att behålla sin trovärdighet. Om ett företag 

tappar sin legitimitet kommer det leda till att färre kunder kommer frivilligt handla hos 

företaget. (Dowling och Pfeffer, 1975) 

Det förekommer skandaler som drabbar företag inom de tre aspekterna av 

hållbarhetsredovisningen, vilket kan få omgivningen att tappa förtroendet för företaget. Tappat 

förtroende kan skada företagets legitimitet (Dowling och Pfeffer, 1975). Ett välkänt exempel 

på en miljömässig skandal är Volkswagens skandal från 2015, där Volkswagen hade framställt 

missvisande siffror från utsläppen av deras bilar (Hotten, 2017). En typ av social skandal som 

uppmärksammas regelbundet är att vissa företag har haft barnarbetare eller andra typer av 

dåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer. Ett exempel är H & M, där underleverantörer till 

H & M begick arbetsrättsbrott i Kambodja. De hade bland annat barnarbetare i sina fabriker. 

(Norberh och Randhawa Bergmark, 2015) 

För att dölja dåligt miljöarbete eller eventuella skandaler inom miljön, tillämpas ibland 

grönmålning (engelska: greenwashing) av företag. Det innebär att företagens hållbarhetsarbete 

inte stämmer överens med det hållbarhetsarbete som de påstår att de bedriver, och därmed 

kommunicerar ut till sin omvärld. Genom undanhållande av information eller spridandet av 

missvisande eller falsk information uppfattas företagens hållbarhetsarbete felaktigt som 

positivt. Om gapet mellan det uppfattade hållbarhetsarbetet och det verkliga hållbarhetsarbetet 

upptäcktes, skulle det leda till ett minskat förtroende för företagen. Företagen vars redovisade 

hållbarhetsarbete inte matchar det faktiska hållbarhetsarbetet bestraffas av sin omvärld, oftast i 

form av förlorat förtroende. Det kan även leda till böter i extrema fall. (Lyon och Maxwell 

2011; Delmas och Burbano 2011) 
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Granskning av hållbarhetsredovisning är ett sätt att motverka grönmålning. (Weber, 2014). 

Hodge, Subramaniam och Stewart (2009) menar att granskning av hållbarhetsredovisningen 

stärker trovärdigheten på informationen hållbarhetsredovisningen. Gray (2010) kunde 

konstatera att det finns mycket kritik från många olika parter gällande bristen på trovärdighet i 

hållbarhetsredovisningen och att det finns ett behov av granskning. Flera av de större 

redovisningsbyråerna, som till exempel PwC och Ernst & Young, erbjuder granskning. (PWC, 

2017; Ernst & Young, 2017) Den vanligaste formen av granskning är att 

hållbarhetsredovisningen upprättas enligt en standard som heter Global Reporting Initiative, 

förkortat GRI. GRI är en enhetlig standard för hållbarhetsrapportering som används världen 

över. (Globalreporting, 2017) Den svenska regeringen har specificerat att när svenska statliga 

bolag hållbarhetsredovisar, ska det ske enligt GRI:s riktlinjer, eller ett annat internationellt 

ramverk. (Regeringskansliet 2013; 2017) GRI rekommenderar att granskningen utförs av en 

oberoende part, som en revisor, även om det inte är ett krav för att få redovisa enligt GRI:s 

riktlinjer. Däremot kräver GRI att alla antaganden och beräkningar ska tydligt presenteras. 

(Frostenson m.fl., 2015) Det mest förekommande syftet med granskning är att stärka sin 

legitimitet och trovärdighet, både i hållbarhetsredovisningen och för företaget. Vidare nämner 

Frostenson m.fl. (2015) att en annan standard som används i Sverige är RevR 6, ”Bestyrkande 

av hållbarhetsredovisning”. Bestyrkning är en annan term som ibland används istället för 

granskning. I detta examensarbete kommer granskning av hållbarhetsredovisning innebära att 

hållbarhetsredovisningen utförs av en oberoende part, såsom exempelvis en revisor, och att den 

utformas enligt internationell standard, som exempelvis GRI. 

 

Enligt tidigare studier är den överhängande förklaringen till att företag granskar sina 

hållbarhetsredovisningar enligt etablerade standarder, precis som Frostensson et. al (2015) 

förklarar, för att öka legitimiteten ytterligare i både hållbarhetsredovisningen i sig och företaget. 

(O’Dwyer et al 2011; Martinez-Ferrero och Garcia-Sanchez, 2015; O’Dwyer och Owen, 2005; 

Deegan, Cooper och Shelly 2006; Adams och Evans 2004; Beck, Dumay och Frost, 2017, 

Weber, 2014; Hodge m.fl., 2009) Det råder viss oenighet bland tidigare studier inom ämnet 

granskning av hållbarhetsredovisning, om vilka faktiska effekter på legitimiteten som 

granskningen har. Studier har bland annat kommit fram till att granskningen i sig inte leder till 

legitimitet, utan att det är beroende av granskningsmetoden. En annan studie har kommit fram 

till att det finns en viss likgiltighet till granskningen av hållbarhetsredovisningen, vilket betyder 

att det finns en tendens hos företag att inte riktigt bry sig om den är granskad eller inte. 

(Fuhrmann, Ott, Looks och Guenther, 2011; O’Dwyer m.fl., 2011) Tidigare studier har även 

kommit fram till att granskningen av hållbarhetsredovisningen inte har någon uppenbar direkt 

effekt på legitimiteten hos företagen, utan snarare att det hjälper att upprätta bättre 

redovisningar. (Simnett m.fl., 2009; Hodge m.fl., 2009; Fuhrmann m.fl., 2011) 

 

Varför legitimitet kan uppnås av hållbarhetsredovisning och granskning av 

hållbarhetsredovisning, kan till stor del förklaras av den institutionella teorin (Martinez-Ferrero 

och Garcia-Sanchez, 2015). Inom den institutionella teorin finns det olika typer av institutionell 

press, vilket kallas isomorfism. Pressen som isomorfismen beskriver är antingen tvingande, 

mimetisk eller normativ, och avser att förklara varför företag tenderar att efterlikna varandra. 

Tvingande isomorfism beskriver att företag efterliknar varandra på grund av tvingande krav. 

Mimetisk isomorfism förklarar att företagen efterliknar varandra av egen vilja, och därmed 

härmar varandra. Normativ isomorfism beskriver att normer i branscher eller länder kan få 

företag att efterlikna varandra. (DiMaggio och Powell, 1983) Det finns således ett positivt 

samband mellan isomorfism och legitimitet, och det sambandet förklarar varför legitimitet 

uppnås av isomorfismen (Deephouse, 1996). 
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Det är vanligt att stora företag inom miljökänsliga branscher hållbarhetsredovisar. Detta beror 

oftast på att stora företag har fler intressenter, det vill säga fler individer som på något sätt är 

involverade i företaget, och därför blir undersökta av fler individer. Företagens verksamhet 

inom miljökänsliga branscher kan påverka och göra stor skada på miljön, och därmed är det 

större tryck på dessa företag att bedriva hållbarhetsarbete för att motverka skador på miljön. 

(Frostenson m.fl., 2015) Det styrks även av Simnett, Vanstraelen, och Chua (2009), som menar 

att företag som är verksamma i branscher med stor miljöpåverkan är mer sannolika upprätta en 

granskad hållbarhetsredovisning. En studie av Toller, Wadeskog, Finnveden, Malmqvist och 

Carlsson (2011) kunde konstatera att den svenska byggbranschen, definierad som Svenskt 

Näringsgrensindelning (SNI) 41 byggande av hus, 42 anläggningsarbeten och 43 specialiserad 

bygg- och anläggningsverksamhet, har en väldigt stor miljöpåverkan i Sverige. En av 

slutsatserna som författarna kommer fram till är att byggföretag bör undersöka sina 

underleverantörers hållbarhetsarbete för att minska sin miljöpåverkan. 

Den vetenskapliga litteraturen ger bristande vägledning om vilka effekter på legitimiteten som 

en granskad hållbarhetsredovisning får för ett företag, trots att det förekommer en marknad för 

granskning. På grund av det finner vi ett forskningsproblem. Anledningen till att detta 

examensarbete riktar in sig mot företag som är verksamma inom SNI 41, 42 och 43 är för att 

det är företag som redan har stor uppmärksamhet på sig på grund av dess miljöpåverkan. Vi 

anser att det skulle vara intressant att undersöka hur ismorfismen och andra variabler gällande 

granskning av hållbarhetsredovisning ser ut för att kunna dra slutsatser om legitimitet kan 

uppnås och på vilket sätt. Detta leder oss till forskningsfrågan som detta arbete avser att besvara: 

Hur påverkas leverantörernas legitimitet hos byggföretagen av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning? 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att förklara om granskningen av hållbarhetsredovisning är 

ett verktyg som de företag som agerar leverantörer åt byggföretag kan tillämpa för att stärka sin 

legitimitet hos byggföretagen. För att svara på denna problematisering måste byggföretagen 

undersökas, för att ta reda på hur isomorfismen och andra variabler gällande opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning ser ut. Svaret på forskningsfrågan kan komma att hjälpa alla tusentals 

svenska leverantörer till byggföretag att på ett mer effektivt sätt spendera sina resurser gällande 

sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Dessutom kommer svaret skänka kunskapsbidrag till 

forskningen inom ämnesområdet. Om det visar sig att det finns stöd för att legitimitet uppnås 

av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Det betyder att leverantörerna till byggföretag 

kan potentiellt sett öka sin legitimitet med en opartisk granskning och därmed öka sina chanser 

att bli vald som leverantör över sina konkurrenter. Visar det sig istället att det inte finns ett stöd 

för variablerna kan det innebära att det inte finns någon legitimitet att uppnå av en opartisk 

granskning och att leverantörerna istället kan spendera sina resurser på en annan del av deras 

hållbarhetsarbete. 

1.2 DISPOSITION 
Kapitel 1 – Introduktion: I det första kapitlet kommer vi att presenterna bakgrunden till 

problematiseringen. Tidigare studier inom ämnet kommer introduceras och utifrån den kommer 

ett relevant forskningsproblem att framställas. Det första kapitlet avslutas med att 

examensarbetets syfte anges. 

  



5 
 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram: I det andra kapitlet kommer vi presentera examensarbetets 

teoretiska referensram. Där återfinns relevanta teorier för examensarbetet och tidigare litteratur 

och studier inom ämnet kommer presenteras. Kapitlet avslutas med examensarbetets 

analysmodell och hypoteserna som ska testas. 

Kapitel 3 – Metod: I det tredje kapitlet kommer vi presentera examensarbetets valda metod för 

att genomföra examensarbetet. Vidare operationaliseras examensarbetets mätinstrument. Där 

kommer även relevanta problem, felkällor och sätt att undvika dessa att diskuteras.  

Kapitel 4 – Empiri: I det fjärde kapitlet kommer vi presentera examensarbetets resultat av den 

empiriska undersökningen. Empirin kommer till största del att presenteras av olika tabeller och 

figurer, för att underlätta läsandet. Först presenteras en beskrivande analys av respondenterna 

och deras företag. Sedan utförs korrelationsanalyser och regressionsanalys för att behandla 

empiridata och leta samband. 

Kapitel 5 – Analys och diskussion: I det femte kapitlet kommer vi analysera och diskutera 

examensarbetets resultat. Resultatet kommer bland annat att jämföras mot resultaten av tidigare 

studier för att se skillnader och likheter. Resultaten kommer vidare diskuteras om varför de 

stämmer överens eller skiljer sig från den tidigare litteraturen.  

Kapitel 6 – Slutsatser: I det sjätte kapitlet kommer vi svara på examensarbetets 

forskningsfråga utifrån analysen. Examensarbetet avslutas sedan med att vi nämner vilka 

forskningsbidrag vi hoppats ge och vi förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer relevanta teorier för examensarbetet och tidigare vetenskapliga studier 

inom ämnet att presenteras. Avslutningsvis kommer examensarbetets hypoteser att presenteras. 

Det kommer sedan leda vidare till examensarbetets metod under kapitel 3. 

2.1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 
Hållbarhetsredovisning är, som tidigare nämnt, framtaget ur CSR-konceptet om att företag ska 

ta hänsyn till hur deras verksamhet påverkar omgivningen ur ett miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt perspektiv. En grundtanke inom hållbarhetsredovisningen är att det ska råda en 

balans mellan de olika perspektiven. Det är vanligt att det uppstår krockar mellan de olika 

perspektiven. De vanligaste krockarna är mellan det miljömässiga och ekonomiska 

perspektivet, samt det sociala och det ekonomiska perspektivet. Det kan till exempel vara 

kostnader för att rena produktionen jämfört med produktionsvinster, eller kostnader för att 

miljömärka produkter jämfört med den ökade försäljningen. (Frostenson m.fl., 2015) En 

undersökning utförd av KPMG och SustainAbility (2008) om hållbarhetsredovisningar, 

identifierade vilka som tog del av företags hållbarhetsredovisningar och kategoriserar 

respondenterna efter vad de representerar. Av de 1827 respondenter som svarade att de tar del 

av hållbarhetsredovisningar representerar ungefär 57 procent företag, vilket är en majoritet. De 

resterande respondenterna representerade civilsamhället, konsulter, akademiker, investerare, 

privatpersoner samt statliga myndigheter. En studie av Fernandez-Feijoo, Romero, och Ruiz-

Blanco (2013) kom fram till att företag med tre eller fler kvinnor i styrelsen, är mer sannolika 

att tillämpa sig av hållbarhetsredovisning. Om detta är överförbart till inköpsprocessen kan det 

innebära att kvinnliga inköpsansvariga kommer värdera hållbarhetsredovisningar högre än 

deras manliga motsvarigheter. 

2.1.1 MILJÖMÄSSIGA PERSPEKTIVET 
Det miljömässiga, eller ekologiska perspektivet som det också kallas, är den del av företagens 

verksamhet som på något sätt påverkar miljön och ekosystemen. Miljöperspektivet brukar 

vanligtvis täcka klimatförändringar, biologisk mångfald, försurning, energianvändning, 

transporter och avfall för att nämna några faktorer. Under det miljömässiga perspektivet i 

hållbarhetsredovisningar ska företagen beskriva hur deras verksamhet påverkar faktorerna, och 

vad företaget gör för att motverka denna påverkan. Dessutom ska eventuella miljörisker för 

företaget redovisas. (Frostenson m.fl., 2015) 

2.1.2 SOCIALA PERSPEKTIVET 
Social hållbarhet, även ibland kallat samhällsperspektivet, syftar främst på faktorer som 

säkerhet, rättvisa, makt, rättigheter och utbildning för individer. Under det sociala perspektivet 

ska företagen ge en rättvisande bild över hur dessa sociala faktorer ser ut i företaget. En mer 

exakt definition är svår att ge eftersom det sociala perspektivet är väldigt beroende av kontext, 

men det brukar oftast handla om arbetsförhållanden och arbetsvillkor hos de som arbetar inom 

företaget eller hos underleverantörer till företaget. (Frostenson m.fl., 2015)  
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2.1.3 EKONOMISKA PERSPEKTIVET 
Det ekonomiska perspektivet brukar bland annat definieras som intäkter, kostnader, resultat och 

skulder. Inom det ekonomiska perspektivet i företagens hållbarhetsredovisning ska de företagen 

presentera hur dessa ekonomiska faktorer ser ut i företaget. Företagen ska presentera hur hållbar 

deras verksamhet är ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet brukar ibland 

även definieras som den ekonomiska tillväxten, och att den inte får se på bekostnad av de två 

andra perspektiven inom hållbarhetsredovisningen (Det miljömässiga och sociala perspektivet). 

(Frostenson m.fl., 2015) 

2.2 LEGITIMITETSTEORIN 
Legitimitetsteorin bygger på företagens strävan av att upplevas som legitima, eller trovärdiga 

och pålitliga, av sin omvärld. Legitimitet uppnås genom att företaget visar att de agerar i 

enlighet med omvärldens förväntningar. Legitimitet brukar ses som ett socialt kontrakt till 

omvärlden, som företagen måste uppfylla. För företagen är bevarandet av legitimitet 

nödvändigt för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. En bristande legitimitet leder till 

ökade risker att omvärlden genomför sanktioner mot företaget, såsom indragna tillstånd eller 

bojkotter. För att behålla legitimitet enligt legitimitetsteorin måste företag följa de normer och 

regler som finns. (Dowling och Pfeffer, 1975) Flertalet studier inom ämnesområdet 

hållbarhetsredovisning har legitimitet som en huvudsaklig anledning till att företag frivilligt 

hållbarhetsredovisar. En studie av O’Donovan (2002) kommer fram till att legitimitetsteorin är 

den mest troliga bakomliggande anledning till att företag hållbarhetsredovisar. Även Deegan 

och Rankin (1996) kom fram till att det starkaste motivet för företagen att frivilligt avslöja 

information angående sitt hållbarhetsarbete var för att öka sin legitimitet. Dock kunde 

författarna konstatera att företagen endast avslöjar information som gynnar företaget ifall det 

inte finns någon reglering. 

Upprättandet av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning är också motiverat av att stärka 

sin legitimitet, enligt flera tidigare studier. En studie utförd av O'Dwyer, Owen och Unerman 

(2011), avsåg att undersöka processerna som används av tredjepartsgranskare i syfte att ge mer 

legitimitet åt sitt arbete inom tredjepartsgranskning av hållbarhetsrapportering. Studien 

kommer bland annat fram till att legitimitet skapas genom att övertyga gruppen som rapporten 

är riktad till om de inre fördelarna som uppstår i och med förbättringar i informationssystemen, 

och därmed i rapporteringen. En annan studie utförd av Fuhrmann m.fl. (2011) har undersökt 

hur granskning av hållbarhetsredovisning ökar trovärdigheten i rapporterna hos investerare. 

Författarna kom fram till att det sker genom att minska informationsasymmetrin mellan 

företaget som upprättar den granskade hållbarhetsredovisningen, och den andra parten som tar 

del av hållbarhetsredovisningen. I en studie av O’Dwyer och Owen (2005) menar författarna 

att syftet med granskning är att höja trovärdigheten, främst till de externa intressenter som går 

att identifiera. Vidare menar författarna att granskningen av hållbarhetsredovisningen är till för 

att hålla företag ansvariga mot sina intressenter. En studie av Deegan, Cooper och Shelly (2006) 

menar att granskning av hållbarhetsredovisning är en viktig del i att öka transparensen och 

ansvaret om den miljömässiga och sociala påverkan inom ett företag. Författarna definierar 

granskning som att hållbarhetsredovisningen är utförd av en tredje part, med avsikt att öka 

läsarens förtroende för hållbarhetsredovisningen. Vidare menar Adams och Evans (2004) att 

extern granskning är nyckeln till högre trovärdighet av hållbarhetsredovisning. Simnett m.fl. 

(2009) menar att företag som vill öka trovärdigheten i sin hållbarhetsredovisning, och även 

förbättra företagets trovärdighet är mer sannolika att upprätta en granskad 
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hållbarhetsredovisning. Hodge m.fl. (2009) menar också att granskning ökar trovärdigheten i 

hållbarhetsredovisningen. En fallstudie av Beck m.fl. (2017) visade att ett företag med 

legitimitetsproblem kunde reparera sin trovärdighet och legitimitet genom att inkludera 

hållbarhetsarbete i deras icke-finansiella redovisning, delvis med hjälp av riktlinjerna inom 

GRI. Weber (2014) kommer vidare fram till att granskning gör hållbarhetsredovisningen mer 

trovärdig. 

Slutsatserna om en faktiskt ökad legitimitet uppnås av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning är motstridiga. Studien av O'Dwyer, Owen och Unerman (2011) 

uppmärksammade ett gap mellan användarnas förväntningar på granskningen av 

hållbarhetsredovisningar och vad som faktiskt tas upp i en granskad hållbarhetsredovisning. 

Dessutom fann författarna en likgiltighet till granskning av hållbarhetsredovisning. 

Likgiltigheten betyder att det fanns en tendens hos företagen att inte bry sig om 

hållbarhetsredovisningen. Det innebar att granskningen inte var en effektiv strategi för att stärka 

legitimiteten. Även det tidigare citerade arbetet av Adams and Evans (2004) är kritisk till 

granskningen av hållbarhetsredovisningar i praktiken på grund av gapet i förväntningarna på 

granskningen. Studien av Fuhrmann m.fl. (2011) kom fram till att granskningen i sig inte ger 

legitimitet, utan att det är granskningsmetoden som är avgörande. Numeriska metoder ansågs 

ge störst legitimitetseffekt. Studien av Deegan, Cooper och Shelly (2006) menar att bristen av 

transparens påverkar hur mycket värde som egentligen adderas av en tredjepartsgranskning. 

Författarna trycker dock på att tredjepartsgranskning är nödvändigt för att öka legitimiteten åt 

själva processen av att upprätta en hållbarhetsredovisning. Peters och Romi (2014) kommer 

fram till att marknaden, som i deras fall är USA, inte värderar granskning av 

hållbarhetsredovisning. En studie av Smith, Haniffa och Fairbrass (2001) uppmärksammar en 

risk att granskningen av en hållbarhetsredovisning blir kapad av de som anlitar någon att utföra 

granskningen, vilket gör att granskningen inte blir trovärdig. Författarna nämner två typer av 

kapning. Den första typen är ledningsskapning (engelska: Managarial capture), vilken innebär 

att ledningen kontrollerar vad som publiceras i den granskade hållbarhetsredovisningen. 

Ledningen kan därmed se till att informationen blir riktad mot de intressenter som kan ge 

företaget störst finansiell vinning eller måluppfyllelse. Den andra typen av kapning är 

professionell kapning (engelska: Professional capture), vilket innebär att de som utför 

granskning använder sin position för att ändra omvärldens uppfattning gällande hur vissa 

aktiviteter ska utföras. Stöd för den professionella kapningen finns inom den institutionella 

teorin och framför allt den normativa isomorfismen. 

2.3 INSTITUTIONELL TEORI 
Institutionell teori är till för att beskriva och förklara företagens agerande. Förklaringen till 

varför företag liknar varandra kallas isomorfism. Inom den institutionella teorin finns det tre 

typer av isomorfism. Dessa är mimetisk, tvingande och normativ isomorfism. Isomorfismen 

inom den institutionella teorin är nära sammankopplad till legitimitetsteorin. Legitimitet brukar 

ses som en effekt av isomorfismen. Det vill säga att ett företag ändrar sitt beteende på grund av 

den isomorfistiska pressen, och får till följd av det en starkare legitimitet. (DiMaggio och 

Powell, 1983) Detta stödjs även av Deephouse (1996), som kom fram till att det finns ett positivt 

samband mellan legitimitet och institutionell teori. 

2.3.1 MIMETISK ISOMORFISM 
Den första typen av isomorfism kallas mimetisk isomorfism, och är frivillig. Den innebär att 

företag frivilligt ändrar sitt agerande och efterliknar ett annat företag. Ofta sker detta i syfte att 



9 
 

stärka företagets legitimitet. Detta genom att exempelvis efterlikna ett större eller mer 

framgångsrikt företag. (DiMaggio och Powell, 1983) 

2.3.2 TVINGADE ISOMORFISM 
Den andra typen av isomorfism kallas för tvingade isomorfism. Tvingande isomorfism innebär 

att företag tvingas att ändra sitt agerande utifrån formella eller informella påtryckningar från 

sina externa intressenter. Hur starka dessa påtryckningar är relateras till hur beroende företaget 

är av just den intressenten som ställer kraven. Desto större beroende ett företag har av den 

externa intressenten, desto starkare blir påtryckningar för förändring. Legitimitet förklaras inom 

den tvingade isomorfismen som att företag som blir tvingande att ändra sin verksamhet av en 

inflytelserik extern intressent, får en ökad legitimitet hos intressenten ifall de ändrar 

verksamheten. (DiMaggio och Powell, 1983) 

2.3.3 NORMATIV ISOMORFISM 
Den tredje typen av isomorfism kallas normativ isomorfism. Den innebär att individer med 

liknande bakgrund kommer ha liknande värderingar. Det leder till att det ofta uppstår normer 

inom branscher, då individerna som är verksamma inom branschen har en liknande bakgrund. 

Den normativa isomorfismen är i kontrast till den mimetiska eftersom den inte är frivillig, och 

är därmed mer lik den tvingande isomorfismen. Legitimitet förklaras inom den normativa 

isomorfismen att ifall branschen anser att exempelvis hållbarhetsredovisning är normen, tappar 

företag legitimitet om de inte hållbarhetsredovisar och därmed går emot normen. (DiMaggio 

och Powell, 1983) Att tappa legitimitet genom att gå emot normer är en av grundtankarna inom 

legitimitetsteorin (Dowling och Pfeffer, 1975). 

2.4 ISOMORFISM INOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 
Varför legitimitet uppnås av hållbarhetsredovisning och granskning av 

hållbarhetsredovisningar kan, som tidigare nämnts, förklaras av den institutionella teorin. 

Othman m.fl. (2011) kommer fram till att tvingande isomorfism är en stark anledning till 

hållbarhetsrapportering inom miljökänsliga industrier. Vidare kom författarna fram till att 

företag inom de miljökänsliga industrierna som författarna undersöker, inte värderade sitt rykte 

gällande miljöpåverkan. De företagen låg inte i framkanten av hållbarhetsredovisning. Detta 

var en förvånande upptäckt, eftersom i ett internationellt perspektiv är företag i miljökänsliga 

industrier ledande inom hållbarhetsredovisning. (Simnett m.fl., 2009; Frostenson m.fl., 2015) 

DeVilliers och Alexander (2014) menar att det finns stöd för tvingande isomorfism som 

förklaring till hållbarhetsredovisning, både via lagstiftning och tryck från kapitalmarknaden. 

Den tidigare citerade studien av Martinez-Ferrero och Garcia-Sanchez (2015) kommer fram till 

att företag är mest troliga att upprätta en granskad hållbarhetsredovisning på grund av 

isomorfism inom den branschen de är aktiva i. Detta kallas normativ isomorfism. Författarna 

nämner även att tvingande isomorfism har en påverkan på varför granskade 

hållbarhetsredovisningar upprättas. Att följa normer är en del av legitimitetsteorin (Dowling 

och Pfeffer, 1975). Boiral och Gendron (2011) och Kolk och Perago (2010) antyder också att 

legitimitet via granskning av hållbarhetsredovisning är starkt kopplat till institutionell teori. 

Även Zhou, Simnett och Green (2013) nämner institutionell teori som en signifikant anledning 

till företagens beslut att upprätta granskade hållbarhetsredovisningar. Även det tidigare citerade 

arbetet av Smith m.fl. (2001) tar upp isomorfismen som en anledning. Författarna menar att 

starka och inflytelserika granskningsaktörer kan se till att deras agerande blir till en norm inom 

till exempelvis en bransch. Detta definieras som normativ isomorfism enligt DiMaggio och 

Powell (1983). 
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Figur 2-1 illustrerar hur teorierna om isomorfismen kan förklara varför legitimitet uppnås av en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Inom den institutionella teorin måste det finnas en 

isomorfistisk press för att legitimiteten ska påverkas av företagets handling. Isomorfismen säger 

därmed att om det inte är normen i landet eller branschen, det inte finns något annat företag 

som tvingar till eller inget annat framgångsrikt företag att härma, finns det ingen legitimitet att 

uppnå av en opartiskt granskad hållbarhetredovisning. 

 
FIGUR 2-1 TEORETISK MODELL AV ISOMORFISM OCH LEGITIMITET AV EN OPARTISKT 

GRANSKAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 

2.5 ANDRA VARIABLER SOM KAN PÅVERKA LEGITIMITEN 
Utöver legitimitet och isomorfism i förhållande till granskad hållbarhetsredovisning, är 

relationen mellan byggföretagen och leverantörerna av intresse för oss. Studier inom bland 

annat revision har kunnat visa att revisorer utmanar sitt oberoende för ekonomiskt viktiga 

klienter. (DeAngelo, 1981; Tepalagul och Lin, 2015) Utifrån dessa teorier ansåg vi att det är 

relevant att undersöka hur relationer och förhållanden till leverantörer och ekonomiskt viktiga 

leverantörer påverkar legitimiteten av granskad hållbarhetsredovisning. Det vill säga hur 

byggföretagens preferenser eller krav ändras om granskad hållbarhetsredovisning för 

leverantörer de antingen haft under en längre tid, eller leverantörer som är ekonomiskt viktiga 

(kan inte enkelt bytas ut; viktig för företagets överlevnad). 

Finansiell redovisning används av flera företag som beslutsunderlag, eftersom den är väldigt 

användbar för att minska risker och informationsasymmetri mellan partnerna och därmed hjälpa 

vid beslutsfattning. (Drăgulescu, Tăbîrcă och Ionete, 2014) Det finns studier som stödjer att 

hållbarhetsredovisning kan hjälpa minska informationsasymmetri mellan parterna, gällande 

hållbarhetsarbete. (Perego, 2009; Fuhrmann m.fl., 2011) Vid den aspekten kan 

hållbarhetsredovisningen liknas med den finansiella redovisningen. Med det som utgångspunkt 

anser vi det är intressant att undersöka i vilken utsträckning företag som tillämpar annan 

information, som exempelvis finansiell redovisning, även tillämpar hållbarhetsredovisningar i 

deras beslutsunderlag. Vi tror att beroende på vilken utsträckning som byggföretagen tillämpar 

finansiell information kan avgöra om legitimitet uppnås av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. Att använda finansiell information som beslutsunderlag i någon form 

är väldigt vanligt. (Cascino, Clatworthy, Osma, Gassen, Imam och Jeanjean, 2014). 
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2.6 SAMMANFATTNING AV ANALYSMODELL 
Utifrån dessa teorier framställde vi fem variabler som detta examensarbete avser att analysera 

för att kunna besvara forskningsfrågan. Dessa kan ses som studiens hypoteser som ska bekräftas 

eller förkastas. Den fullständiga operationaliseringen av variablerna hittas under 3.8.1 

Mätinstrument under Metod kapitel 3. De fem variablerna är ”tvingande isomorfism”, 

”mimetisk isomorfism”, ”relation”, ”val” samt ett index om legitimitet. Tvingande isomorfism 

utgår från den institutionella teorin, tillsammans med tidigare studier inom 

hållbarhetsredovisningsämnet. Det gäller även för mimetisk isomorfism. Ingen variabel för 

normativ isomorfism operationaliserades. Vi ansåg att den bör undersökas separat eftersom den 

är väldigt omfattande. (DiMaggio och Powell, 1983) Relation utgår från de tidigare studierna 

inom revision. Val utgår från tidigare studier om att finansiell information används vid 

beslutsfattande. Indexet baserades på legitimitetsteorin. Vårt examensarbete avser därför att 

undersöka hur legitimiteten påverkas av granskning av hållbarhetsredovisning via dessa 

variabler.  

Figur 2-2 illustrerar vårt examensarbetes fullständiga analysmodell. Där återfinns de fem 

variabler som examensarbetet avser att undersöka som en bakomliggande orsak till att 

legitimiteten påverkas av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Granskning av 

hållbarhetsredovisning är processen företagen använder och legitimiteten är det som vill 

uppnås. De fem variablerna mellan försöker förklara om och hur legitimiteten uppnås av en 

granskad hållbarhetsredovisning. För att svara på frågan hur legitimiteten påverkas, måste 

därför variablerna undersökas. Finner vi ett stöd för att minst en av dessa variabler, kan vi 

bekräfta att legitimitet uppnås av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning för leverantörer 

till byggföretag.  

 

FIGUR 2-2 ANALYSMODELL FÖR EXAMENSARBETET 

2.6.1 HYPOTESER 
För att kunna förklara om dessa fem variabler är bakomliggande anledningar till att legitimitet 

uppnås, måste vi utföra en hypotesprövning på variablerna. Genom ett hypotestest kan 



12 
 

variablerna antingen förkastas eller bekräftas som en anledning, vilket i sin tur hjälper oss att 

besvara forskningsfrågan.   

Hypotes 1 (H1) – Tvingande isomorfism är en förklaring till ökad legitimitet av en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning. 

Hypotes 2 (H2) – Mimetisk isomorfism är en förklaring till ökad legitimitet av en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning.  

Hypotes 3 (H3) – Relation är en förklaring till ökad legitimitet av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. 

Hypotes 4 (H4) – Val är en förklaring till ökad legitimitet av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. 

Hypotes 5 (H) – Index är en förklaring till ökad legitimitet av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning.  
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3 METOD 
I detta kapitel kommer vi presentera examensarbetets metod, samt vilka problem som kan 

uppstå med den metoden och hur dessa problem motverkas. 

3.1 FORSKNINGSANSATS 
Examensarbetet utgick från ett analytiskt synsätt. Examensarbetet avsåg att besvara hur 

legitimiteten påverkas hos leverantörer till byggföretag av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. Det analytiska synsättet utgår ifrån att helheten kan förstås utifrån dess 

delar, och att forskningen ska vara objektiv. (Arbnor och Bjerke, 2009) I detta examensarbete 

avser delarna, vilka är variablerna som hittas under 3.8.1, att förklara helheten om granskning 

av hållbarhetsredovisning och legitimitet. För att besvara forskningsfrågan utgick 

examensarbetet från en deduktiv forskningsansats. En deduktiv forskningsansats valdes 

eftersom examensarbetets problematisering baserades på institutionell- och legitimitetsteorin 

och tidigare studier inom forskningsområdet. Teorierna användes även för att analysera 

empirin. (Bryman och Bell, 2013) 

 

3.2 FORSKNINGSDESIGN 
Examensarbetet genomfördes med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden innebar 

huvudsakligen att kvantifierbara data samlades in via enkätfrågor med svarsskalor. (Bryman 

och Bell, 2013) Det förekom ett fåtal öppna frågor, för att underlätta för respondenten. 

Exempelvis ålder, yrkestitel och organisationsnummer frågades via öppna frågor, som sedan 

kategoriserades av oss. Det kvantitativa tillvägagångssättet valdes eftersom att syftet med 

examensarbetet var att skapa generaliserbara slutsatser för hela populationen om hur 

leverantörers legitimitet hos byggföretagen påverkas av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. Populationen var stora svenska aktiebolag, som är verksamma inom 

SNI 41, 42 eller 43. En exakt beskrivning över vilka företag som populationen bestod av och 

hur de företagen tillfrågades för att ingå i urvalet finns under 3.5 Urval samt 3.4 

Datainsamlingsmetod. 

 

3.3 LITTERATURSTUDIE 
Eftersom examensarbetet utgår ifrån en deduktiv forskningsansats, har sekundärdata använts 

för att skapa kunskap, problematisering och för att analysera empirin. För att finna denna 

sekundärdata, i form av vetenskapliga studier, har en litteraturstudie utförts. Litteraturstudien 

utfördes genom databasen PRIMO via Luleå Tekniska Universitets hemsida, samt Google 

Scholar. När litteratur söktes, användes söktermerna: “sustainability reporting”, “sustainability 

assurance”, “stakeholder”, ”Financial statements”, “isomorphism”, ”coersive isomorphism”, 

“legitimacy” ”GRI” ”CSR”. Utöver dessa söktermer användes citerade eller tidigare arbeten till 

de arbetena hittades genom söktermerna. För att komplettera de vetenskapliga 

forskningsartiklar som tillämpats har relaterade böcker och tidningsartiklar inom ämnesområdet 

använts. 

 

3.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
Insamlingen av empiridata utfördes genom en elektronisk enkätundersökning med 

tvärsnittsdesign. En tvärsnittsdesign innebär att data insamlas från flertalet fall vid en viss 

tidpunkt (Bryman och Bell, 2013). I detta examensarbete samlades data in från en individ per 

företag som svarade för hela företaget. Anledningen till att empirin samlades in via enkätform 

var för att göra det möjligt att få ett tillräckligt stort urval för att göra examensarbetet relevant 

med hänsyn till tidsbegränsningen. Datainsamlingsprocessen skedde genom att företag 
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kontaktades, främst via telefon men i enstaka fall via e-post, där de sedan tillfrågades om de 

ville delta i en enkät till ett examensarbete. Syftet med examensarbetet sammanfattades kort åt 

företagen, som sedan hänvisade till den mest lämpliga individen att besvara enkäten. Det var 

främst inköpschefer som ställde upp och svarade på enkäten. I vissa fall var det även en VD, 

vice VD, miljöansvarig eller någon form av projektledare som svarade. En gemensam nämnare 

mellan de som svarade var att de i någon del av sitt yrke sysslade med inköp eller leverantörer. 

Det var nödvändigt, med tanke på att majoriteten av enkätens frågor är riktade mot inköps- och 

leverantörscenarion. 

3.5 URVAL 
Urvalet till detta examensarbete var svenska aktiebolag där någon del av verksamheten ligger 

inom byggverksamhet. Byggverksamhet definierades på samma sätt som i Toller m.fl. 

(2011) studie om byggnadssektorns miljöpåverkan. Det är aktiebolag vars någon del av 

verksamheten ligger under Svenskt Näringsgrensindelning (SNI) 41 - byggande av hus, 42 - 

anläggningsarbeten och 43 - specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Det totala antalet 

aktiebolag i Sverige inom SNI 41, 42 och 43 är drygt 58 600 stycken enligt Retriever Business. 

På grund av detta ansåg vi urvalet måste begränsas ytterligare. För att säkerställa att företagen 

som deltog i examensarbetet är bekanta med hållbarhetsarbete, ansåg vi att företagen bör vara 

någorlunda stora. Större företag tenderar att hållbarhetsredovisa i större utsträckning än mindre 

företag (Simnett m.fl., 2009) Det andra kriteriet i urvalet var att företagen ska, utöver SNI-

koderna, uppfylla minst två av dessa tre sökningskriterier: minst 200 anställda, ha en omsättning 

på minst 300 miljoner kronor och ha en balansomslutning på minst 150 miljoner kronor. Med 

dessa kriterier blev urvalet, enligt Business Retriever via Luleå Tekniska Universitet, 205 

aktiebolag i Sverige. Dessa kriterier baserades på de nya lagkraven (minst två av: 250 anställda, 

350 miljoner kronor i omsättning och 175 miljoner kronor i tillgångar) om storleken på 

företagen som måste upprätta hållbarhetsredovisningar. (Hållbarhetslagen, 2017) Vi sänkte 

dock de lagstadgade kraven med 50 färre anställda, 50 miljoner kronor mindre i omsättning och 

50 miljoner kronor mindre i balansomslutning. När vi utgick efter de ursprungliga lagstadgade 

kraven fanns det endast 102 företag totalt inom SNI 41, 42 och 43 i Sverige enligt Retriever 

Business. Vårt urval utökades ytterligare något under enkätundersökningens pågående, 

eftersom ett tillräckligt stort antal aktiebolag inte kunde nås av de ursprungliga 205 företagen 

för att genomföra ett pålitligt examensarbete. Därför utökades urvalet med aktiebolag inom SNI 

41, 42 eller 43 som uppfyller ett av två lagstadgade krav om omsättning eller tillgångar för 

obligatorisk hållbarhetsredovisning. Det vill säga minst 350 miljoner kronor i omsättning eller 

minst 175 miljoner i tillgångar. (Hållbarhetslagen, 2017). Sammanräknat alla företag inom de 

kriterier vi tillämpade fanns det enligt Retriever Business 309 aktiebolag i Sverige. Vi ansåg att 

det var ett rimligt urval, och försökte kontakta alla dessa och fråga om de ville delta i vårt 

examensarbete. 

 

3.6 DATAANALYS 
Först sammanställdes empiridata och allmänna beskrivande analyser utfördes. Där 

presenterades bland annat sammanställd information från respondenterna. Framför allt kön, 

ålder och yrke hos respondenterna presenterades. Vidare utfördes en analys där vi kollade om 

svaren på enkätfrågorna med svarsskalor skiljde sig mellan könen. Där undersöktes F-värdet. 

Ett högt F-värde indikerar skillnader mellan variablerna. (Hair m.fl., 2010) Analysen med 

skillnader mellan könen och de andra mer avancerade analyserna av enkätundersökningen 

utfördes i statistikprogrammet Statistical Package of the Social Science (SPSS). Först testades 

enkätfrågorna i korrelationsanalys, där syftet var att undersöka korrelationen mellan variablerna 

(enkätfrågorna). Korrelationen presenteras en av korrelationskoefficient, och korrelationen kan 
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variera mellan +1 och -1. Korrelationskoefficienten kallas Cronbach’s alfa (α) när tre eller fler 

variabler kollas mot varandra. Ju längre från 0 den är desto starkare är korrelationen. Om 

korrelationskoefficienten är positiv betyder det att variablerna genererar låga eller höga resultat. 

En negativ korrelationskoefficient innebär att ett högt värde på en variabel ger ett lågt värde på 

den andra. De frågorna med hög korrelation bör behandlas tillsammans. Det betyder att de till 

stor del undersöker samma sak. Problem kan uppstå vid för höga korrelationer, vilket försvårar 

analysen. Detta benämns multikollinaritet, och innebär att variablerna har mätt samma sak och 

därmed inte ger någon värdefull ny information. Detta problem uppstår vid korrelationer som 

ligger över 0,8 eller under -0,8 (Hair m.fl., 2010). En av våra variabler låg precis ovanför 

gränsen för multikollinaritet. Men eftersom den variabeln låg väldigt nära gränsen och att den 

bestod av fem enkätfrågor bedömde vi att det inte var något problem att analysera variabeln. 

Efter att korrelationsanalysen kunnat konstatera om variablerna hade inbördes korrelation och 

därför borde undersökas tillsammans, undersöktes variablerna i en regressionsanalys. I en 

regressionsanalys undersöks en beroende variabel, som i vårt fall var legitimitet av granskad 

hållbarhetsredovisning, mot oberoende variabler. Våra oberoende variabler hittas under 3.8.1 

Mätinstrument. Resultatet av en regressionsanalys presenteras av den standardiserade 

regressionskoefficienten (Beta). Beta-värdet beskriver risken att en falsk hypotes felaktigt 

accepteras. (Moore, McCabe och Craig, 2014) Utifrån regressionsanalysen kunde vi utläsa ifall 

det fanns någon korrelation mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

Därefter kunde vi sedan bekräfta eller förkasta de beroende variablerna som en förklaring till 

att legitimitet uppnås för leverantörer av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Vid de 

variabler som mättes med två enkätfrågor tillämpades Cronbach’s alfa (α). Där användes istället 

korrelation (r), som beskriver korrelationen mellan två variabler. (Hair m.fl., 2010) Variablerna 

från enkätfrågorna kodades för att kunna analyseras i SPSS, i den mån det var möjligt. Svaret 

”Ja” kodades som 1 och svaret ”Nej” kodades som 0. Vidare så kodades även ”Man” som 1, 

och ”Kvinna” som 2. Vidare analyserades svarsalternativen, från likertskalan, i SPSS. 

Likertskalan hjälpte oss att kvantifiera den empiridata på ett effektivt sätt. Respondenterna 

svarade antingen på en -3 till +3-skala eller en 0 till 6-skala. (Likert, 1932) 

3.7 EXAMENSARBETETS TROVÄRDIGHET 

3.7.1 RELIABILITET 
Reliabilitet handlar om hur väl undersökningen genomförs och hur stabilt resultaten är över 

tiden. Ett annat sätt att förklara reliabilitet är att resultatet ska bli detsamma om studien 

genomförs ytterligare en gång. Det ska inte finnas tillfälliga eller slumpmässiga faktorer som 

påverkar resultatet. (Bryman och Bell, 2013). För att motverka detta problem på bästa sätt en 

sådan stor andel av urvalet som möjligt undersökts. Det blev i detta examensarbete 85 

aktiebolag av drygt 300. Vidare skulle examensarbetets mätinstrument, som återfinns under 

3.8.1 Mätinstrument, ha ett Cronbach’s alfa på 0,7 eller över för att anses som trovärdiga. Om 

Cronbach’s alfa ligger under 0,7 betyder det att korrelationen mellan frågorna inte är 

närliggande, och att frågorna därmed inte mäter samma sak. Det betyder att frågorna inte bör 

analyseras tillsammans. (Hair m.fl., 2010) 

3.7.2 VALIDITET 
Begreppet validitet syftar på att mäta det som avsetts att mätas i en studie, och är ett av de 

viktigaste forskningskriterierna. Ett validitetsproblem är att respondenterna till undersökningen 

inte förstår frågorna, och därför inte svarar på frågorna som de var tänkta att besvaras. (Bryman 

och Bell, 2013) För att motverka detta har en pilotstudie tillämpats (Se 3.8.2 Pilotstudie). 
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Dessutom är enkätfrågorna till stor del baserade på teori från den teoretiska referensramen. 

Vidare användes den beprövade likertskalan till svarsalternativen. (Likert, 1932) Det hjälpte 

således att försäkra att examensarbetet mätte det som avsågs att mätas. 

3.7.3 BORTFALLSANALYS 
Totalt svarade 165 av de 309 företag, via telefon eller e-post, att de kunde ställa upp på enkäten. 

Alla 309 företag gick inte att få kontakt med. Det totala antalet enkäter som genomfördes blev 

85 stycken. Utöver dessa 85 öppnades eller delvist genomfördes ytterligare 75 enkäter. Det 

betyder att det skedde ett relativt stort bortfall under enkätundersökningen. Bortfallen, som 

delvis ledde till att examensarbetets urvalskriterier utökades, skedde på grund av ett antal 

anledningar. De vanligaste anledningarna var att ingen individ i företaget som kunde svara på 

enkäten lyckades kontaktas, individen som hade kontaktats ville inte svara på enkäten, 

individen svarade ofullständigt och individen hade inte tid under enkätens tidsperiod. Andra 

anledningar var att företaget ingick i en koncern där inköp skedde på en högre nivå eller frågor 

hänvisades till annat företag inom koncernen. I vissa fall var databasen Retriever Business 

föråldrad och inkluderade företag som har upphört att existera. 

 

Ett problem som kan uppstå vid bortfall är att de som inte deltar i studien, avstår på grund av 

en särskild anledning. Det kallas icke-samplingsrelaterade fel (Bryman och Bell, 2013). I detta 

examensarbete skulle det exempelvis kunna innebära att alla de som valde att inte delta, gjorde 

det för att de inte värderade hållbarhetsredovisningar vid val av leverantörer. Det skulle leda 

till att urvalet skulle ge en missvisande bild av verkligheten. Det motverkades genom att ett så 

stort antal respondenter som var möjligt under tidsramen för examensarbetet tillfrågades till den 

empiriska undersökningen. En majoritet av de 75 respondenter som inte fullföljde enkäten, 

valde att avsluta enkäten redan under första frågegruppen av enkätfrågorna, där frågorna främst 

handlade om allmän information om respondenten och dess företag. Det betyder att majoriteten 

av de som avslutade enkäten innan den var genomförd inte ens såg frågorna som korrelations- 

och regressionsanalysen baserades på. Det var inte möjligt att gå vidare i enkäten utan att 

genomföra alla frågor. Det betyder att en majoritet av våra bortfall inte hade någon direkt 

relation till studiens ämne. Ibland ville inte vissa företag delta för att de inte sysslade med 

hållbarhetsredovisning själva. Vi uppmanade dessa företag att delta i enkäten, eftersom vi ansåg 

att alla perspektiv är intressanta och relevanta för examensarbetet. 

3.8 ENKÄTENS UTFORMNING 
Enkäten utformades i enkätprogrammet LimeSurvey via Businessresearch.se. Majoriteten av 

enkätfrågorna var utformade efter en likertskala, vars syfte är att mäta attityder (Likert, 1932). 

Likertskalan innebär att deltagarna i enkäten får ta ställning till i vilken utsträckning de 

instämmer eller inte instämmer till ett påstående eller fråga (McIver och Carmines, 1981). 

Likertskalan har en fördel med att den har möjlighet att ta upp nyanseringar av svaren som visar 

i vilken utsträckning deltagaren instämmer med svaret (Spector, 1992). I enkätundersökningen 

hade frågorna som var utformade efter likertskalan svarsalternativ med viss variation men följde 

grundformen -3 (instämmer inte) 0 (neutral, kan ej ta ställning) till +3 (instämmer helt). 

Alternativt utgick de från 0 (instämmer inte) till 6 (instämmer helt). Undvikandet av ett vet ej-

alternativ var ett medvetet val vid -3 till +3-skalan. Detta var för att tvinga respondenten att 

svara i den utsträckning respondenten kunde. Ett alternativ ”neutral/kan ej ta ställning” 

användes istället i de frågor eller påståenden som det var lämpligt. Anledningen till att 

svarsskalorna hade en variation var på grund av att en variation gör det svårare för respondenten 

att förutspå vad enkätfrågan ämnar söka svar på. (Podsakoff m.fl., 2003) 
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Anledningen till att enkäten inte var särskilt lång eller omfattande och endast bestod av 23 

frågor, var för att minska incitamenten till att inte delta i examensarbetet. Enkäten tog vanligtvis 

mellan fem och tio minuter att genomföra för respondenterna. Dessutom anonymiserades 

respondenterna, för att göra det omöjligt för utomstående att veta vilka företag som deltog. 

Flertalet företag ställde kravet att de skulle vara anonyma för att delta i enkätundersökningen. 

Anledningen till att examensarbetet anonymiserade respondenterna var för att skydda dem och 

säkerställa att de inte straffades i någon form för att de deltog. Vi ansåg att det var viktigt för 

oss att minska incitamentet för företagen att inte delta, eftersom företagen saknade incitament 

för att delta utöver för att hjälpa oss. 

3.8.1 MÄTINSTRUMENT 
För att kunna studera effekterna på legitimitet hos leverantörerna av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning, operationaliserades enkätfrågorna till fem variabler. Även legitimitet 

operationaliserades till en variabel. Dessa variabler valde vi att kalla ”tvingade isomorfism”, 

”mimetisk isomorfism”, ”relation”, ”val” samt ett index om legitimitet. Enkätfrågorna 

benämndes med en bokstav och en siffra. Frågor i grupp 1 är benämnda A1-8, grupp 2 B1-10, 

och grupp 3 C1-5. Enkätfrågorna inklusive instruktioner i sin helhet finns bifogade under Bilaga 

1. Under bilaga 2 och 3 finns inbjudnings- och påminnelsebrev, som skickades ut till 

respondenterna. Anledningen till att dessa inbjudningsbrev hade begränsad omfattning, är på 

grund av att vi redan haft telefonkontakt med respondenterna när utskickningstillfället. Det 

fanns därför inget behov för oss att beskriva vilka vi var eller vad vi undersökte till 

respondenterna, eftersom det redan skett via telefon. 

  

Variabeln ”tvingade isomorfism” definieras enligt DiMaggio och Powell (1983) som ”formella 

och informella krav från en organisation till en annan organisation som är beroende av den 

andra organisationen eller av kulturella förväntningar”. Vi har operationaliserat detta begrepp 

till enkätfrågorna B1: Vid val av leverantör, hur viktigt är det för er att leverantören kan påvisa 

en väl genomförd hållbarhetsredovisning? B3: Hur viktig är det för er att leverantören har en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning vid ert val av leverantörer? B4: Leder en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning alltid till en högre chans för leverantören att bli vald som 

leverantör till er? Dessa frågor mäter främst informella krav genom att de frågar om en väl 

genomförd och opartiskt granskad hållbarhetsredovisning alltid leder till en större chans att bli 

vald som leverantör. 

Variabeln ”mimetisk isomorfism” definieras enligt DiMaggio och Powell (1983) som ”företag 

väljer att imitera ett annat företag för att minska sin osäkerhet eller för att få andra fördelar”. Vi 

har operationaliserat detta begrepp genom enkätfrågan (påståendet) B10: De flesta leverantörer 

med en hållbarhetsredovisning följer alla en standard, och det är därför inte utslagsgivande 

vid ert val av leverantörer. 

Variabeln ”relation” definierades av oss som en personlig relation till leverantören, och 

ekonomiskt beroende av en viktig leverantör. Det definierades som att leverantören var viktig 

för företagets överlevnad och att den inte gick att byta ut på ett enkelt sätt. Teorierna bakom 

denna variabel och vilka effekter de kan ha på legitimitet grundades i tidigare studier inom ett 

annat ämnesområde, som är revision. (DeAngelo, 1981; Tepalagul och Lin, 2015) Vi såg 

paralleller mellan revisorers oberoende till viktiga klienter och byggföretagens förhållande till 

viktiga leverantörer. Enkätfrågorna som mätte denna variabel var C1: Hur anser ni att en 

långvarig relation med en leverantör påverkar vikten av att de har en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning? C2: Hur troligt är det att ni tar er tid att undersöka en långvarig 
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leverantörs opartiskt granskade hållbarhetsredovisning? C3: Om det saknas en 

personlig/långvarig relation till leverantören - Är det då viktigare att leverantören har en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning? C4: Hur troligt är det att ni noggrant undersöker 

en ekonomiskt viktig leverantörs hållbarhetsredovisning? C5: Skulle det gå att övertala 

den beslutsfattande individen i ert företag om vikten av innehållet av en leverantörs 

hållbarhetsredovisning? 

Variabeln ”val” definierades av oss som vilken process byggföretagen använder när de granskar 

information från deras leverantörer eller potentiella leverantörer. Enkätfrågorna som mätte 

denna variabel var B8: Påverkar redovisning i övrigt såsom finansiell redovisning ert val av 

leverantör? B9: Spenderar ni resurser på att undersöka leverantörers 

hållbarhetsredovisningar? Denna variabel grundades främst på Coscinos m.fl. (2014) 

undersökning som kunde konstatera att finansiell information är en viktig del för många parter 

vid beslutsfattande inom företag. Utöver denna teori var även O’Dwyer m.fl. (2011) studie till 

grund för denna variabel. Författarna kunde konstatera att det fanns en viss likgiltighet mot 

hållbarhetsredovisning. Därför ansåg vi att det var viktigt att undersöka i vilken utsträckning 

som byggföretagen spenderade resurser för att kontrollera leverantörernas 

hållbarhetsredovisningar. Denna variabel syftade till att undersöka ifall leverantörerna kunde 

få starkare legitimitet från sin granskade hållbarhetsredovisning beroende på i vilken 

utsträckning som byggföretagen använde exempelvis finansiell information i sitt 

beslutsfattande. En tanke vi hade bakom denna variabel var att företag som undersöker 

finansiella redovisningar i hög utsträckning även skulle undersöka hållbarhetsredovisningar.  

Indexet baserades på enkätfråga B5: För vilken del av ert företag är en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning viktigt vid val av leverantör? där respondenterna skulle ta ställning 

(Ja/Nej) till vilken del av deras verksamhet där det är viktigt för leverantörerna att ha en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Denna enkätfråga undersökte således hur vida 

byggföretagen använder en fokuserad strategi när de valde leverantörer, eller ifall de tillämpade 

en bredare undersökning. Enkätfrågan baserades på grundtankar inom legitimitetsteorin. 

(Dowling och Pfeffer, 1975) 

Variabeln ”legitimitet” definieras i vårt arbete som att hållbarhetsredovisningen värderas högre 

och att det leder till större chans att bli vald eller får fortsätta som leverantör. Denna definition 

baserades på legitimitetsteorin (Dowling och Pfeffer, 1975) tillsammans med de tidigare 

studierna från den teoretiska referensramen gällande legitimitet av opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. Frågorna eller påståendena som mäter variabeln ”legitimitet” är B2: 

Om företaget kan påvisa att hållbarhetsredovisningen är opartiskt granskad, värderas den av 

oss högre än en hållbarhetsredovisning som inte är det B6: Om två eller fler företag erbjuder 

samma/likvärdiga produkter eller tjänster, är en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning en 

avgörande faktor till vem som blir vald? B7: Skulle ni välja en dyrare leverantör över en 

billigare leverantör om den dyrare leverantörens hållbarhetsredovisning är opartiskt 

granskad? 

3.8.2 PILOTSTUDIE 
Innan den huvudsakliga enkätundersökningen genomfördes, utfördes en enklare form av 

pilotstudie. En pilotstudie kan ses som ett test av studien innan den egentliga studien genomförs, 

för att upptäcka och motverka eventuella problem och missförstånd med studien. (Bryman och 

Bell, 2013). Pilotstudien i detta examensarbete utfördes av två företag, som fick ge kritik och 
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feedback gällande enkätfrågorna. Dessa två företag kan klassas som stora och är har passerat 

lagstiftningens gräns för kravet för hållbarhetsredovisning. Dessa två företag var inte 

verksamma inom examensarbetets urval, vilket betyder att de inte deltog i den slutgiltiga 

enkätundersökningen för byggföretag. Kritiken och feedbacken hjälpte framför allt till att 

utveckla hjälp- och förklaringstexter till enkätfrågorna och till enkätens instruktioner, och 

därmed minska eventuella missförstånd. 

3.9 ETIK I EXAMENSARBETET 
Vetenskapsrådet (2015) menar att det finns fyra huvudkrav för etik inom forskning. Dessa krav 

är informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. Vi tog kraven 

i beaktning när detta examensarbete utfördes. Informationskravet innebar att respondenterna 

informerades om att det handlade om ett examensarbete och examensarbetets syfte. Detta 

skedde främst via telefon direkt med respondenterna. Samtyckeskravet syftar till att 

respondenterna gick med på att delta och att deras svar kunde användas i examensarbetet. Även 

detta skedde främst via telefon, där vi förklarade om examensarbetet. Konfidentialitetskravet 

innebar att uppgifterna från respondenterna hanterades med största möjliga konfidentialitet, så 

att obehöriga inte kunde ta del av dem. Exempelvis anonymiserades alla företag och personer 

som deltog innan empirin presenterades i examensarbetet. Nyttjandekravet innebar att 

informationen som samlades in endast användes till examensarbetets ändamål och inte i något 

annat syfte.  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel kommer examensarbetets empiridata att presenteras med hjälp av olika figurer 

och tabeller. Även examenarbetets resultat kommer presenteras med hjälp av en 

regressionsanalys. 

4.1 BESKRIVANDE ANALYS 
Vi börjar presentera empirin med en beskrivande analys av respondenterna och några utvalda 

svar från enkätundersökningen. Tabell 1 ger en överblickande bild om information angående 

respondenternas kön och yrkesroll. Av respondenterna i enkätundersökningen svarade 70 män 

och 15 kvinnor, vilket motsvarar 82,4 procent respektive 17,6 procent av de totala antalet 

deltagare. Vidare kan vi även se att hela 48 respondenter jobbade inom Inköp (någon form av 

inköpsansvarig, vanligtvis inköpschef). 10 respondenter arbetade som VD, vice VD (vVD), 

ekonomi eller ledningen samt även 10 respondenter arbetade inom KMA (kvalité, miljö och 

arbetsmiljö). De motsvarade 11,7 procent av de totala antalet respondenter vardera. Utöver 

dessa svarade även 18 Övrigt, där respondenterna hade någon form av arbetsledarroll, platschef 

eller motsvarande. Dessa 17 motsvarade 20 procent av de totala antalet respondenter. Alla 

respondenter var involverade i företagets inköpsprocess och var därför lämpad att uttala sig på 

företagets villkor. Även respondenternas genomsnittsålder kan avläsas i tabell 1. För kvinnor 

var genomsnittet 43,9 år och för männen var genomsnittet 50,7 år. I tabellen står M för 

medelvärde, vilket visar genomsnittet. 

TABELL 1 TABELL ÖVER RESPONDENTERNA 

  Antal Procent 

Respondentens kön: Man 70 82,3% 

 Kvinna 15 17,6% 

 Totalt 85  

    

Respondentens yrkesroll: Inköp 48 56,4% 

 KMA 10 11,7% 

 VD, vVD 10 11,7% 

 Övrigt 17 20% 

 Totalt 85  

    

  M  
Respondentens ålder (år): Man 50,7  

 Kvinna 43,9  
 

Tabell 2 ger en snabb överblick om vilken utsträckning de deltagande företagen själva 

upprättade en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning, enligt en standard som exempelvis 

GRI. Där kan vi avläsa att endast 12 av 85 företag, vilket motsvarade 14,1 procent, själva 

upprättade en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Detta tyder på att opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning hos byggföretag i Sverige inte är särskilt vanligt. Vidare i tabell 2 kan 

vi avläsa att 64 företag hade ekonomiskt viktig leverantör(er). Ekonomiskt viktig betyder att de 

är viktiga för företagets överlevnad och att de inte är enkla att byta ut. 64 företag angav således 

att de hade en eller flera ekonomiskt viktiga leverantörer. Det motsvarade 75,2 procent av 

respondenterna. 
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TABELL 2 TABELL ÖVER FÖRETAGEN SOM DELTOG 

  Antal Procent 

Upprättar opartiskt granskad 
hållbarhetsredovisning: Ja 12 14,1% 

 Nej 73 85,9% 

 Totalt 85  

    

Har ekonomiskt viktiga leverantörer: Ja 64 75,2% 

 Nej 21 24,8% 

 Totalt 85  
 

I tabell 3 presenteras svaren på enkätfrågorna om legitimitet och om den tvingande 

isomorfismen i likertskala utifrån respondentens kön. Vilken fråga det är och vad den mäter 

syns till vänster av tabellen. M står för medelvärde i deras svar, och SA är standardavvikelsen, 

som säger spridningen av medelvärdet. (Hair m.fl., 2010) 95-procentintervallet säger var 95 

procent av svaren låg, där ”Lägre” visar det lägre värdet i intervallet och ”Högre” det högre 

värdet. Min. och Max visar det lägsta respektive det högsta svaret på skalorna som 

respondenterna svarade i enkäten. F-värdena är låga vilket fick signifikansnivån att vara högre 

än 0,05, vilket gör att tabell 3 visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan svaren 

utifrån respondenternas kön. 

TABELL 3 TABELL ÖVER ENKÄTSVAREN OM LEGITIMITET OCH TVINGANDE ISOMORFISM 

UTIFRÅN DERAS KÖN 
 

N M SA 95% intervall Min. Max 
 

Lägre Övre F Sig. 

TVINGA 

NDE-ISO- 

B1 

Man 70 -0,36 1,64 -0,75 0,03 -3 2 0,600 0,441 

Kvinna 15 0,00 1,51 -0,84 0,84 -3 2 
  

Total 85 -0,29 1,62 -0,64 0,05 -3 2 
  

TVINGA 

NDE-ISO- 

B3 

Man 70 1,80 1,25 1,50 2,10 0 5 0,130 0,719 

Kvinna 15 1,93 1,53 1,08 2,78 0 5 
  

Total 85 1,82 1,29 1,54 2,10 0 5 
  

TVINGA 

NDE-ISO- 

B4 

Man 70 -0,67 1,70 -1,08 -0,27 -3 3 1,204 0,276 

Kvinna 15 -1,20 1,66 -2,12 -0,28 -3 1 
  

Total 85 -0,76 1,69 -1,13 -0,40 -3 3 
  

LEG-B2 Man 70 0,27 1,57 -0,10 0,65 -3 3 0,528 0,469 

Kvinna 15 0,60 1,68 -0,33 1,53 -3 2 
  

Total 85 0,33 1,58 -0,01 0,67 -3 3 
  

LEG-B6 Man 70 -0,21 1,56 -0,59 0,16 -3 2 2,872 0,094 

Kvinna 15 0,53 1,51 -0,30 1,37 -3 2 
  

Total 85 -0,08 1,57 -0,42 0,26 -3 2 
  

LEG-B7 Man 70 -0,84 1,34 -1,16 -0,52 -3 2 0,013 0,908 

Kvinna 15 -0,80 1,08 -1,40 -0,20 -3 1 
  

Total 85 -0,84 1,29 -1,11 -0,56 -3 2 
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I tabell 4 presenteras svaren på enkätfrågorna om val, relation och mimetisk isomorfism i en 

likertskala utifrån deras kön.  Precis som i tabell 3 så syns vilken fråga och vad den mäter till 

vänster av tabellen. I likhet med tabell 3 kan även här inte något högt F-värde åskådas, vilket 

betyder att även för dessa variabler så finns det inget signifikant samband som stöder att svaren 

skiljer sig mellan könen.  

TABELL 4 TABELL ÖVER ENKÄTSVAREN OM VAL, RELATION OCH MIMETISK ISOMORFISM 

UTIFRÅN DERAS KÖN 
 

N M SA 95% intervall Min. Max 
 

Lägre Övre F Sig. 

VAL-B8 Man 70 3,81 1,53 3,45 4,18 0 6 0,434 0,512 

Kvinna 15 3,53 1,36 2,78 4,28 0 5 
  

Total 85 3,76 1,49 3,44 4,09 0 6 
  

VAL-B9 Man 70 1,57 1,40 1,24 1,91 0 5 0,195 0,660 

Kvinna 15 1,40 1,18 0,74 2,06 0 3 
  

Total 85 1,54 1,36 1,25 1,83 0 5 
  

REL-C1 Man 70 -0,33 1,50 -0,69 0,03 -3 2 0,088 0,767 

Kvinna 15 -0,20 1,61 -1,09 0,69 -3 2 
  

Total 85 -0,31 1,51 -0,63 0,02 -3 2 
  

REL-C2 Man 70 1,84 1,44 1,50 2,19 0 6 2,280 0,135 

Kvinna 15 2,47 1,51 1,63 3,30 0 5 
  

Total 85 1,95 1,46 1,64 2,27 0 6 
  

REL-C3 Man 70 2,19 1,60 1,80 2,57 0 6 0,312 0,578 

Kvinna 15 1,93 1,53 1,08 2,78 0 4 
  

Total 85 2,14 1,58 1,80 2,48 0 6 
  

REL-C4 Man 70 2,20 1,54 1,83 2,57 0 6 0,095 0,759 

Kvinna 15 2,33 1,45 1,53 3,13 0 5 
  

Total 85 2,22 1,51 1,90 2,55 0 6 
  

REL-C5 Man 70 0,41 1,42 0,08 0,75 -3 3 0,039 0,843 

Kvinna 15 0,33 1,50 -0,50 1,16 -3 3 
  

Total 85 0,40 1,42 0,09 0,71 -3 3 
  

MIMETI 

SKISO- 

B10 

Man 70 0,17 0,93 -0,05 0,39 -2 2 0,110 0,741 

Kvinna 15 0,27 1,33 -0,47 1,01 -2 3 
  

Total 85 0,19 1,01 -0,03 0,41 -2 3 
  

 

Tabell 5 visar allmän statistik över hur många leverantörer som företagen uppgav att de hade. I 

genomsnitt per företag hade byggföretagen i Sverige hela 1 482,5 leverantörer. Något som var 

extra intressant var den stora skillnaden mellan högsta angivna antal leverantörer och det minsta 

antalet. Det minsta antalet leverantörer var endast 25 stycken, medan det högsta antalet var hela 

20 000 stycken leverantörer. Det tyder på att det finns väldigt många företag i Sverige som 

agerar leverantör åt byggföretag i Sverige. Något som bör noteras är att vi frågade efter ett 

ungefärligt antal leverantörer. Detta på grund av att det kan vara svårt för respondenten att hålla 

reda på ett exakt antal då det oftast handlade om flera tusentals leverantörer. Ifall 

respondenterna svarade med ett spann, exempelvis 100-200 stycken, använde vi ett genomsnitt. 

I detta exempel hade antalet blivit 150 stycken. 
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TABELL 5 TABELL ÖVER ANTAL LEVERANTÖRER PER FÖRETAG 

Antal leverantörer Genomsnitt 

per företag 1 482,5 

  

 Minsta antal 

 25 

  

 Högsta antal 

 20 000 

 

I figur 4-1 kan vi se ett stapeldiagram över hur fördelningen mellan verksamhetsområdet ser ut 

för de deltagande företagen. Inom SNI 41 var 39 företag verksamma. Inom SNI 42 var endast 

18 företag verksamma. Slutligen inom SNI 43 var hela 46 företag verksamma. Totalen av dessa 

siffror adderas till mer än 85, som var det antal företag som deltog i examensarbetet. Det beror 

på att det fanns en viss överlappning mellan verksamhetsområdena för företagen. 

Överlappningen skedde mellan SNI 41-43 och SNI 42-43. Det fanns ingen överlappning mellan 

SNI 41-42. 

 

 

FIGUR 4-1 STAPELDIAGRAM ÖVER FÖRDELNINGEN MELLAN SNI-KODERNA 

4.2 KORRELATIONSANALYS 
För att analysera examensarbetets resultat tillämpades en korrelationsanalys. 

Korrelationsanalysen i sin helhet kan ses i tabell 6, där varje enkätfråga som togs med i 

korrelationsanalys återfinns till vänster i tabellen. Fråga 1-3 (i tabell 5) mätte legitimitet, som 

vi definierade som att hållbarhetsredovisningen värderas högre och att det leder till större chans 

att bli vald som leverantör. Dessa har hög inbördes korrelation (r=0,40, 0,55). Fråga 4-6 mätte 

tvingande isomorfism, som definierades som ”formella eller informella krav från en 

organisation till en annan organisation” och hade även de hög inbördes korrelation (r=0,61, 

0,51) Fråga 7 mätte mimetisk isomorfism, som definierades att företag härmar andra företags 

verksamhet för att få fördelar. Eftersom det var en enskild fråga som mätte mimetisk 

isomorfism kan inte någon inbördes korrelation analyseras och den kan inte slås ihop med 

någon annan fråga. Fråga 8-12 mätte relation, som vi definierade som både personlig relation 

till leverantören, och ett ekonomiskt beroendeförhållande. Även frågorna om relation hade en 
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hög inbördes korrelation (r=0,42, 0,26, 0,39, 0,34). Fråga 13-14 mätte variabeln val, som 

definierades som ”vilken process byggföretagen använder när de granskar information från 

deras leverantörer” och de hade en inbördes korrelation på r=0,23. Den fullständiga 

operationaliseringen av variablerna återfinns i 3.8.1 Mätinstrument. 

I tabell 7 slogs enkätfrågorna samman, eftersom korrelationen mellan enkätfrågorna var hög, 

och bildade variablerna tvingade isomorfism, mimetisk isomorfism, relation, val, index samt 

legitimitet. I tabell 7 kan vi även utläsa Cronbach’s alfa-värdet för de variabler som bestod av 

tre eller fler enkätfrågor. Legitimitet hade α=0,72 (LegB2+LegB6+LegB7/3). Tvingade 

isomorfism hade α=0,79 (TvingandeB1+TvingandeB3+TvingandeB4/3). Relation hade α=0,81 

(RelationC1+RelationC2+RelationC3+RelationC4+RelationC5/5). Val, som bestod av endast 

två enkätfrågor (B8-B9), hade en korrelation på r=0,29. Eftersom Relation hade α=0,81 låg det 

precis över gränsen för multikollinaritet vilket betyder att frågorna till stor del mäter samma 

sak och är väldigt like varandra. Vi tror att det höga alfa-värdet beror på att variabeln baserades 

på hela fem stycken enkätfrågor (C1-5), vilket gjorde det mycket möjligt att vissa frågor blev 

något närliggande varandra. Eftersom variabeln låg precis över gränsen, och att den bestod av 

hela fem enkätfrågor, bedömde vi att variabeln kunde tillämpas som den var då vi inte fann 

någon anledning att inte analysera frågorna tillsammans.
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 M SA 

v.1. 

Leg 

v.2. 

Leg 

v.3. 

Leg 

v.4. 

Tving 

v.5. 

Tving 

v.6. 

Tving 

v.7. 

Mim 

v.8. 

Rel 

v.9. 

Rel 

v.10. 

Rel 

v.11. 

Rel 

v.12. 

Rel 

v.13. 

Val 

v.14. 

Val 

v.15. 

Ind  

v.1. Leg 0.33 1.58                 

v.2. Leg 

-

0.08 1.57 .40**                

v.3. Leg 

-

0.84 1.29 .55** .47**               

v.4. Tving 

-

0.29 1.62 .60** .41** .41**              

v.5. Tving 1.82 1.29 .59** .36** .49** .65**             

v.6. Tving 

-

0.76 1.70 .56** .57** .53** .51** .57**            

v.7. Mim 0.19 1.01 -.02 -.09 .05 -.11 -.01 -.05           

v.8. Rel 

-

0.31 1.51 .62** .30** .40** .40** .44** .37** -.00          

v.9. Rel 1.95 1.46 .47** .48** .40** .60** .60** .39** -.16 .42**         

v.10. Rel 2.14 1.58 .47** .29** .33** .51** .62** .54** -.09 .26* .57**        

v.11. Rel 2.22 1.52 .51** .41** .52** .56** .63** .43** -.13 .39** .76** .67**       

v.12. Rel 0.40 1.42 .44** .28** .42** .32** .31** .21 -.12 .34** .38** .31** .46**      

v.13. Val 3.76 1.49 .14 .04 .13 .10 .11 .08 -.09 .17 .22* .16 .28* .25*     

v.14. Val 1.54 1.36 .46** .35** .43** .63** .52** .41** -.10 .33** .65** .51** .76** .40** .23*    

v.15. Ind 8.71 1.21 -.27* -.23* 

-

.28** -.09 -.04 

-

.28** -.11 -.15 -.19 

-

.30** 

-

.32** -.14 -.24* -.23*   

*p<0.05, **p<0.01 

 

 TABELL 6 KORRELATIONSANALYS AV FRÅGORNA ENSKILDA 



26 
 

TABELL 7 KORRELATIONSANALYS ÖVER VARIABLERNA, DÄR ENKÄTFRÅGORNA ÄR 

SAMMANSLAGNA 

Variabel M SA Antal 1: Leg 2: Tving 3: Mim 4: Rel 5: Val 6: ind 

1: Leg. -0.20 1.19 85 α=0,72      

2: Tving. 0.25 1.30 85 .74** α=0,79     

3: Mim. 0.19 1.01 85 -.03 -.07     

4: Rel. 1.28 1.13 85 .70** .72** -.13  α=0,81   

5: Val. 2.65 1.12 85 .40** .45** -.12 .62** r=0,29  

6: Ind. 8.71 1.21 85 -.32** -.17 -.11 -.30** -.30**  

*p<0.05, **p<0.01 

 

4.3 REGRESSIONSANALYS MED HYPOTESTEST 
Eftersom vi avsåg att undersöka hur de operationaliserade variablerna påverkar legitimiteten av 

en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning, behövde vi göra ett hypotestest. Hypoteserna i 

sin helhet finns under 2.6.1 Hypoteser. Variabeln ”tvingade isomorfism” kallades således 

hypotes 1 (H1), ”mimetisk isomorfism” kallades hypotes 2 (H2), ”relation” som hypotes 3 (H3), 

”val” som hypotes 4 (H4) och ”index” som hypotes 5 (H5). I tabell 8 kan vi utläsa Beta-värde 

och p-värde från regressionsanalysen av variablerna mot legitimitet. Vi kan även utläsa att 

förklaringsgraden variation var 61 procent. Det betyder att vi kan förklara 61 procent av 

variationen på medelvärdet av legitimiteten. (Hair m.fl., 2010) Vidare i tabell 8 går det att avläsa 

att hypotes 1 kan bekräftas med ett starkt stöd (Tabell 7: beta = 0,51 och p<0,001). Sedan 

prövade vi mimetisk isomorfism (hypotes 2), processen där man frivilligt efterliknade andra 

företag, men fann inget stöd mot legitimitet (Tabell 7: beta=0,024; p>0,05). Därmed förkastades 

hypotes 2. I nästa hypotes förväntade vi oss att relationen till leverantören, som definierades 

som både personlig relation och ett ekonomiskt beroende, påverkade legitimitet och fann ett 

relativt starkt stöd (Tabell 7: beta=0,33; p<0,01). Hypotes 3 kunde därför bekräftas. Sedan 

förväntade vi oss att det fanns en uttalad strategi inom företaget i hur de själva analyserar 

information (som exempelvis finansiell information) när de väljer leverantörer men fann inget 

stöd för att dessa strategier påverkar legitimiteten hos leverantörerna. Därmed förkastas hypotes 

4. (Tabell 7: beta= -0,08; p>0,05). Slutligen tog vi fram ett indexmått för företag som har mer 

komplexa undersökprocesser av sina leverantörer. I denna enkätfråga (B5) bad vi företagen lista 

de processer inom deras verksamhet där det var extra viktigt att leverantören hade en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning. Här fann vi ett för oss överraskande stöd för att leverantörer 

till de byggföretag som har få processer, får en starkare legitimitet av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. Det beror på att sambandet i hypotes 5 var negativt (Tabell 7: beta= -

0,16; p<0,05). H5 kunde därmed bekräftas med ett negativt samband. Detta betyder att vi kunde 

bekräfta tre av fem hypoteser som en anledning till att legitimitet uppnås för leverantörer till 

byggföretag av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. 

  



27 
 

TABELL 8 REGRESSIONSANALYS MED HYPOTESTEST 

Hypoteser Beta 

t-

värde 

p-

värde 

 

Tolkning 

H1: Tving. isomorfism Legitimitet 0,512 5,195 0,000 Starkt stöd.  

H2: Mim. isomorfism Legitimitet  0,024 0,35 0,727 Ej stöd. 

H3: RelationLegitimitet 0,334 2,939 0,004 Stöd. 

H4: ValLegitimitet -0,08 -0,905 0,368 Ej stöd. 

H5: IndexLegitimitet -0,158 -2,156 0,034 Stöd. 

     

R   ,795  

R Square   63,3%  

Förklaringsgrad variation   61,0%  

 

Figur 4-2 illustrerar om dessa oberoende variabler (hypoteser H1-H5) påverkar eller inte 

påverkar att legitimitet uppnås för leverantörer till byggföretag av att de upprättar en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning. De gröna rutorna (hypotes 1, 3 och 5) illustrera en bekräftad 

hypotes och därmed en variabel som har en påverkan om legitimitet uppnås. De röda rutorna 

(hypotes 2 och 4) illustrera de förkastade hypoteserna och därmed de variabler som inte gick 

att stödja ifall de påverkar att legitimitet uppnås en av opartisk granskning. I rutorna går det 

även att utläsa den inbördes korrelationen (α eller r) för de variabler som bestod av fler än en 

enkätfråga. Vidare går det även att utläsa i vilken utsträckning vi kan säga att variablerna har 

ett samband. Som vi nämnde tidigare behövdes p<0,05 för att sambandet ska ses som signifikant 

och att hypotesen om variabeln kan bekräftas. När p>0,05 förkastades hypotesen eftersom det 

inte finns ett tillräckligt starkt stöd. 

 

FIGUR 4-2 ILLUSTRERAD FIGUR ÖVER HYPOTESTEST 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel kommer empiridata som presenterades i kapitel 4 att analyseras, för att se hur 

resultatet överensstämmer med tidigare studier inom ämnesområdet. Slutligen kommer vi även 

diskutera hur resultaten fungerar i praktiken. 

5.1 LEGITIMITET AV OPARTISK GRANSKNING 
Vi poängterade tidigare i examensarbetet att enligt litteraturen är ökad legitimitet den vanligaste 

anledningen till att företag upprättar en hållbarhetsredovisning, och en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. (Deegan och Rankin, 1996; O’Donovan, 2002; O'Dwyer m.fl., 2011; 

Beck m.fl., 2017) Det finns en viss oklarhet ifall legitimitet faktiskt uppnås genom en opartisk 

granskning, även om ökad legitimitet är det som strävas efter. (Deegan och Rankin, 1996; 

Fuhrman m.fl., 2011; O'Dwyer m.fl., 2011) Vi har visat hur legitimiteten påverkas för 

leverantörer till byggföretag. Vi kunde bekräfta tre av fem hypoteser (hypotes 1, 3 och 5) i 

examensarbetet, vilket tyder på att legitimitet kan uppnås av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. Två hypoteser förkastades på grund av saknat stöd (hypotes 2 och 4). 

5.1.1 TVINGANDE ISOMORFISM (HYPOTES 1) 
Regressionsanalys med hypotestest visar att ”tvingade isomorfism” (hypotes 1) kan bekräftas 

med starkt positivt stöd som en variabel som påverkar legitimiteten av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning för leverantörer. Denna hypotes kunde bekräftas med p<0,001. 

Bekräftelsen stämmer överens med tidigare litteratur om att legitimitet uppnås av en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning. (O'Dwyer m.fl., 2011; Fuhrmann m.fl., 2011; Adams och 

Evans, 2004; O’Dwyer och Owen, 2005; Beck m.fl., 2017; Simnett m.fl., 2009; Weber, 2014) 

Det stämde även överens med tidigare studier om tvingade isomorfism som bakomliggande 

anledning till varför legitimitet uppnås av opartisk granskning (Martinez-Ferrero och Garcia-

Sanchez, 2015; Boiral och Gendron, 2011; Kolk och Perago, 2010; de Villiers och Alexander, 

2014) och att institutionell teori är en bakomliggande orsak (Zhou m.fl., 2013). Resultatet 

stämde även överens med Othman m.fl. (2011) som menade att företag hållbarhetsredovisar på 

grund av tvingande isomorfism. Detta resultat gick därmed emot tidigare studier som menade 

att det inte uppstår någon riktig påverkan på legitimiteten av en opartiskt granskad 

hållbarhetredovisning. (Deegan och Rankin, 1996; Smith m.fl., 2001; Adams and Evans, 2004; 

Deegan m.fl., 2006; O'Dwyer m.fl., 2011) Resultatet gick delvis emot studien av Peters och 

Romi (2014) som kunde visa att den amerikanska marknaden inte värderar granskning av 

hållbarhetsredovisning, vilket tyder på att det kan finnas kulturella skillnader som avgör. Det 

styrks av Martinez-Ferrero och Garcia-Sanchez (2015) studie som också hittade att kulturella 

och skillnader mellan länders lagsystem var avgörande. Att det existerar tvingande 

isomorfistisk press hos byggföretag gällande leverantörers hållbarhetsarbete går att förklara 

med allmänhetens ökade oro över miljön och den uppmärksamhet som byggföretag börjar få 

på grund av miljöpåverkan (Fairtrade, 2016; Svensk Handel 2016; Toller m.fl., 2011). Företag 

kan bli negativt påverkade av att associeras med en leverantör som missköter sitt 

hållbarhetsarbete (Se Norberh och Randhawa Bergmark, 2015). Därmed kan de byggföretag 

som har någon form av makt över sina leverantörer ställa krav och välja de leverantörer som 

kan bevisa att de sköter sitt hållbarhetsarbete. Det genomsnittliga leverantörsantalet för 

företagen som deltog i vårt examensarbete var 1 482,5 stycken, där vissa företag hade upp till 

20 000 leverantörer, vilket tyder på att det finns många leverantörer för byggföretagen att välja 

mellan. Om det finns flera leverantörer för byggföretagen att välja mellan, kan det betyda att 

byggföretagen i Sverige har någon form av makt över leverantörerna. Makten kan leda till att 



29 
 

byggföretagen kan påverka och tvinga leverantörerna att ändra sitt agerande. Annars finns det 

mest troligt en annan leverantör, en konkurrent, som går med på kraven. Att byggföretagen med 

hjälp av sin maktposition skulle tillämpa sig av formella eller informella krav för att påverka 

sina leverantörer stämmer överens med de grundläggande teorierna inom den institutionella 

teorin (DiMaggio och Powell, 1983). 

5.1.2 MIMETISK ISOMORFISM (HYPOTES 2) 
I regressionsanalysen med hypotestest testades även hypotes 2. För hypotes 2 kunde inget stöd 

finnas, och därmed förkastades variabeln ”mimetisk isomorfism” som en anledning till att 

legitimitet uppnås av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Detta gick emot tidigare 

litteratur inom ämnesområdet, som kunnat konstatera att legitimitet uppnås av granskade 

hållbarhetsredovisningar på grund av isomorfism. (Boiral och Gendron, 2011; Kolk och Perago, 

2010; Zhou m.fl., 2013) Det stämde överens med Martinez-Ferrero och Garcia-Sanchez (2015) 

som endast fann normativa och tvingande anledningar till att legitimitet uppnås. Varför vårt 

resultat skiljer sig mot andra studier kan bero på flera saker. Kanske finns det en kulturell 

skillnad mellan Sverige och de länder där tidigare studier har utförts. Alternativt är det enbart 

hos de svenska byggföretagen som det avviker från tidigare studier, och att andra branscher 

stämmer överens med litteraturen. Vårt resultat överensstämmer med de tidigare studierna som 

inte heller kunnat konstatera någon faktisk påverkan. (Deegan och Rankin, 1996; Smith m.fl., 

2001; Adams and Evans, 2004; Deegan m.fl., 2006; O'Dwyer m.fl., 2011) I efterhand är vi inte 

förvånade över detta resultat. Granskning av hållbarhetsredovisning verkar vara relativt 

ovanligt hos byggföretagen själva, och mest troligt därmed också hos deras leverantörer. Endast 

12 av de 85 deltagande byggföretagen uppgav att de själva upprättade en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. Mimetisk isomorfism, enligt grundtankarna inom den institutionella 

teorin, bygger på att företag härmar mer framgångsrika företag i någon del av deras verksamhet. 

(DiMaggio och Powell, 1983) Om det inte finns några, eller endast väldigt få, framgångsrika 

leverantörer till byggföretag i Sverige som granskar sin hållbarhetsredovisning, betyder det 

även att det inte finns någon framgångsrik leverantör att härma gällande granskning. Detta kan 

komma att ändras under de kommande åren, med utgångspunkt i att verksamhetsåret 2017 är 

det först året där de stora företagen måste hållbarhetsredovisa enligt lag (Hallbarhetslagen, 

2016). Det betyder mest troligt att de mest framgångsrika leverantörerna kommer behöva 

upprätta hållbarhetsredovisning, vilket i sin tur kan leda till att fler mindre framgångsrika 

leverantörer också upprättar en hållbarhetsredovisning. 

5.1.3 RELATION (HYPOTES 3) 
Den tredje hypotesen vi valde att testa som en anledning till att legitimitet uppnås av en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning, var ”relation” (hypotes 3). Variabeln som hypotesen grundade 

sig i syftade både på en personlig relation, och en relation till en leverantör som företaget var 

ekonomiskt beroende av. Denna variabel grundades i tidigare studier om revisorers oberoende 

till ekonomiskt viktiga klienter. I regressionsanalysen kunde ett positivt stöd för variabeln 

hittas, och H3 kunde därmed bekräftas. H3 stämde därmed överens med tidigare studier om att 

legitimitet uppnås av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. (O'Dwyer m.fl., 2011; 

Fuhrmann m.fl., 2011; Adams och Evans, 2004; O’Dwyer och Owen, 2005; Beck m.fl., 2017; 

Simnett m.fl., 2009; Weber, 2014) Därmed gick vårt resultat emot de tidigare studierna som var 

tveksamma till om legitimitet faktiskt uppnås av en opartisk granskning. (Fuhrman m.fl., 2011; 

Deegan och Rankin, 1996; O'Dwyer m.fl., 2011) Att en ekonomiskt viktig leverantör kan stärka 

sin legitimitet genom att opartiskt granskada sin hållbarhetsredovisning kan förklaras av att en 
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ekonomiskt viktig leverantör mest troligt utgör en stor och viktig del i byggföretagens 

verksamhet. I enkätfrågorna och i operationaliseringen av variabeln ”relation”, definierades 

ekononiskt viktig leverantör som en leverantör som är viktig för företagets överlevnad och är 

svår att byta ut. Det leder till att företagen vill försäkra sig om att deras viktigaste leverantörer 

sköter sig, för att de ska undvika att drabbas negativt av leverantörernas handlingar. Utifrån det 

kan resultatet tydas som att granskning av hållbarhetsredovisning inte är avgörande om de får 

stanna som leverantör eftersom det kanske inte är möjligt att byta ut leverantören, men att de 

skulle stärka legitimiteten och trovärdigheten mycket ifall de upprättade en opartisk granskning. 

Sedan kan det öka leverantörens chans att få stanna kvar som leverantör om det finns substitut. 

Av de deltagande företagen som uppgav respondenterna att hela 75,2 procent av byggföretagen 

som deltog hade minst en ekonomiskt viktig leverantör enligt vår definition, vilket tyder på att 

företagen är medvetna om vilka leverantörer som företagen är beroende av, och vilka substitut 

som finns tillgängliga. 

5.1.4 VAL (HYPOTES 4) 
Den fjärde hypotesen som testades var ”val” (hypotes 4), där företagens 

undersökningsprocesser undersöktes. Variabeln som hypotesen utgår från operationaliserades 

till två enkätfrågor som frågade om företaget granskar annan information. såsom finansiell 

information, vid valet av leverantörer (B8). Den andra enkätfrågan frågade i vilken utsträckning 

som resurser spenderades för att undersöka leverantörers hållbarhetsredovisningar (B9). För 

denna variabel fann vi inget stöd, vilket betydde att H4 förkastades som en anledning att 

legitimitet uppnås av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Det fanns inget stöd för att 

själva processen som byggföretagen använder när de gör en egen granskning av leverantörerna, 

påverkar ifall legitimiteten ökas av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Detta resultat 

stämde därmed överens med tidigare litteratur som är osäker på om legitimitet faktiskt uppnås 

av opartisk granskning. (Deegan och Rankin, 1996; Fuhrman m.fl., 2011; O'Dwyer m.fl., 2011) 

Precis som för H2 mimetisk isomorfism är inte detta resultat väldigt förvånande. Det är rimligt 

att anta att de flesta företag gör någon form av undersökning av företag de tänker ingå en 

affärsbindelse med, vilket gör att det inte kan ses som en avgörande faktor. Det vanligaste är 

mest troligt en finansiell undersökning, för att se i vilken position företaget är rent ekonomiskt. 

Vi trodde i förväg att vi skulle se ett samband mellan företag som granskar exempelvis 

finansiella redovisningar innan de väljer leverantör, och företag som värderar 

hållbarhetsredovisningar. Det visade inte resultatet. Det beror troligtvis på att en majoritet av 

alla företag använder någon typ av allmän information innan de väljer leverantör. Antingen 

finansiell information, information om deras hållbarhetsarbete utöver hållbarhetsredovisning 

eller annan typ av information. Vi kontrollerade hur stol andel som svarat att de inte kollar på 

någon typ av allmän information eller rapportering (B8 i enkäten). Det visade sig att endast 3,5 

procent inte använda allmän information. Det stämmer överens med Coscinos m.fl. (2014) som 

säger att finansiell information är väldigt vanligt som beslutsunderlag för företag. Det leder 

således till att det inte fanns något samband. En majoritet av alla företag använder en del av ett 

företags allmänna information, men inte alla företag granskar hållbarhetsredovisningar. Att 

tillämpa leverantörers information är därmed en universiell strategi. Det betyder att det inte 

finns någon särskild koppling mellan exempelvis företag som använder allmän information i 

hög utsträckning och de som värderar granskning av hållbarhetsredovisning, eftersom i princip 

alla företag använde allmän information i hög utsträckning.  



31 
 

5.1.5 INDEX (HYPOTES 5) 
Den femte och sista hypotesen som vi testade i detta examensarbete presenterades som ett index 

(hypotes 5). Indexet baserades på enkätfråga B5 där respondenterna skulle ange i vilken del av 

deras verksamhet som det var viktigt att leverantören hade en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning. I alternativen kunde de ange exempelvis ”Huvudverksamhet”, 

”Revision”, ”Lokalvård”. För indexet hittades ett negativt stöd. Det negativa stödet innebar att 

byggföretag som angett flera delar av sin verksamhet där det var viktigt för leverantörerna att 

ha en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning, ledde till lägre potentiell legitimitet för 

leverantörerna att uppnå. Vårt resultat visade därmed att företagen som angav endast en eller 

två delar av sin verksamhet, exempelvis endast ”Huvudverksamhet” eller endast ”Revision”, är 

de företag som leverantörerna kan stärka sin egen legitimitet hos. De leverantörer som är eller 

planerar att bli leverantör åt ett företag som angav ett lågt antal delar av sin verksamhet, kan 

öka sin legitimitet av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Det betyder att vårt resultat 

delvis stämmer överens med tidigare litteratur. Dock endast mot byggföretag som angett att 

opartisk granskning är viktigt för leverantörerna på en eller ett fåtal delar av sin verksamhet 

istället för flera delar. (O'Dwyer m.fl., 2011; Fuhrmann m.fl., 2011; Adams och Evans, 2004; 

O’Dwyer och Owen, 2005; Beck m.fl., 2017; Simnett m.fl., 2009; Weber, 2014) Det negativa 

sambandet kan förklaras av att företag som angett ett lågt antal i indexet har en angiven strategi 

att fokusera på en enskild eller ett fåtal delar av verksamheten, kan därmed göra det mer 

effektivt och noggrant jämfört med företag som fokuserar på en mer översiktlig undersökning 

av sina leverantörer. Vidare kan det även betyda att företagen som har en mer översiktlig 

fokusering, tillämpar andra undersökningsmetoder än att bara undersöka 

hållbarhetsredovisningar. 

5.2 AVSLUTANDE ANALYS 
I examensarbetet hoppades vi kunna visa att företag som upprättar en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning får högre legitimitet och därmed kan öka sina chanser att bli vald som 

leverantör till byggföretagen i Sverige. I den empiriska undersökningen kunde vi konstatera att 

det finns åtminstone tre situationer där detta stämmer. Den första situationen, som kunde 

bekräftas med starkt stöd (p<0,001), är när byggföretag sätter upp antingen formella krav eller 

informella krav om granskade hållbarhetsredovisningar. Denna situation är den tvingande 

isomorfismen. Vi fokuserade på informella krav, där vi frågade om byggföretagen alltid skulle 

välja en leverantör med en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning över en som inte har det, 

och hur viktigt det faktiskt var att leverantörerna upprättade en. Vårt resultat visade därmed att 

leverantörerna kan stärka sin legitimitet hos de byggföretag som framför allt har ett informellt 

krav angående opartisk granskning. Problemet för leverantörerna blir i praktiken att de måste 

identifiera vilka företag som faktiskt tillämpar dessa informella krav, för att faktiskt kunna 

stärka sin legitimitet. Eftersom kraven är informella, kan det vara svårt för leverantören att 

identifiera kraven. Informella krav kan vara krav som inte officiellt publiceras av företagen. 

Om det inte redan finns en relation eller en öppen kommunikation med byggföretagen, kan det 

därför bli svårt att upptäcka dessa krav. 

Den andra situationen där vi kunde konstatera med statistiskt stöd (p<0,05) att ökad legitimitet 

kan uppnås var relationer. Vi fokuserade på personliga relationer mot leverantören, och ifall 

byggföretagen var ekonomiskt beroende av leverantören. Vi kunde därmed bekräfta att en 

situation där leverantören kan stärka sin legitimitet med en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning är när sådana relationer finns. I praktiken betyder det att om leverantörer 
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till byggföretagen kan identifiera att byggföretaget anser att deras verksamhet är av stor vikt för 

byggföretaget ekonomiskt, eller att de har en personlig relation till byggföretaget, kan de stärka 

sin legitimitet mot det företaget genom att upprätta en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning.  

Även om vi kunde visa att vissa byggföretag i Sverige faktiskt upplever leverantörer med en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning som mer legitima, var det ett förvånansvärt litet antal 

byggföretag som själva faktiskt upprättade en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. 

Endast 12/85 angav i enkätundersökningen att de upprättade en, vilket vi reagerade på som ett 

lågt antal. Hållbarhetsredovisning i överlag brukar vara relativt vanligt inom branscher med stor 

miljöpåverkan. Dessutom kommer cirka fem procent av världens GRI-rapporter från svenska 

företag. (Frostenson m.fl., 2015) Det borde betyda att byggföretagen i Sverige, som enligt 

Toller m.fl., (2011) har en väldigt stor miljöpåverkan, redovisar en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning i större utsträckning än vi kunde visa sker i dagsläget. 

Den tredje situationen där vi kunde säga att legitimiteten går att öka med en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning var beroende av i vilken del av verksamheten som byggföretagen angett 

att det var viktigt med en opartisk granskning. Denna situation upptäcktes via indexet, och 

visade ett negativt samband. Det negativa sambandet var en överraskning för oss. Innan empirin 

hade analyserats förväntat oss ett positivt samband. I praktiken betyder det negativa sambandet 

att leverantörer kan stärka sin legitimitet hos byggföretagen som angett att de enbart fokuserar 

på en eller ett fåtal delar av deras verksamhet. Det negativa sambandet sa därmed att desto fler 

områden av deras verksamhet som de avgav att det var viktigt för leverantören att ha en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning, desto mindre legitimitet kunde leverantörerna få av 

en granskning. Det tyder på att företag som uppger att de fokuserar på en del av verksamheten, 

är de företag som värderar opartisk granskning av hållbarhetsredovisning mest. 

Resultaten av vårt examensarbete kan ändå bekräfta att några av teorierna från tidigare studier 

som var tveksamma till om legitimitet verkligen uppnås, stämmer. För det första var det som 

tidigare nämnt endast 12 byggföretag själva som hållbarhetsredovisade. Det tyder definitivt på 

att granskning av hållbarhetsredovisning inte uppskattas av hela populationen. För det andra 

var det endast ett fåtal oberoende variabler som gjorde att legitimitet uppnåddes. Det tyder 

enligt oss på att det finns en viss likgiltighet mot granskning av hållbarhetsredovisning och att 

den därmed inte ger all den legitimitet till företagen som den har potential till att göra. 

Likgiltigheten stämmer överens med en tidigare studie av O'Dwyer m.fl. (2011). 

Vidare i vårt examensarbete, kunde vi inte se någon märkbar skillnad på respondenternas svar 

utifrån kön. Detta gick att utläsa i tabell 3 och 4. Det tyder på att inom byggbranschen i Sverige 

har kön inte någon märkbar effekt på hur företagens värderingar ser ut, gällande granskade 

hållbarhetsredovisningar. Detta resultat går därmed emot studien av Fernandez-Feijoo m.fl., 

(2013) som menade att antalet kvinnor i styrelsen, tre eller fler, kan påverka i vilken 

utsträckning företaget värderar CSR-rapportering (hållbarhetsredovisning), eftersom vi inte 

fann några sådana tendenser i vårt examensarbete. Vi undersökte ifall denna värdering fanns 

hos företag som hade en kvinnlig inköpsansvarig, och inte styrelsen.  
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6 SLUTSATSER 
Många företag spenderar mycket resurser på framför allt hållbarhetsredovisning, men även 

granskning av hållbarhetsredovisning. Det är däremot inte fastställt fullt ut om en granskad 

hållbarhetsredovisning stärker ett företags legitimitet. Syftet med vårt examensarbete var därför 

att undersöka om granskningen av hållbarhetsredovisning är ett verktyg som de företag som 

agerar leverantörer åt byggföretag kan tillämpa för att stärka sin legitimitet hos byggföretagen. 

För att svara på denna problematisering undersöktes 85 byggföretag. Vi har deducerat fem 

oberoende variabler som förväntades ha ett positivt samband med legitimitet som erhålls av en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning, och sedan utfört ett hypotestest. Forskningsfrågan 

som detta examensarbete avsåg att besvara var: 

Hur påverkas leverantörernas legitimitet hos byggföretagen av en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning? 

Vårt svar på denna forskningsfråga är att legitimiteten för leverantörer hos byggföretag i 

Sverige påverkas positivt av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Tvingande 

isomorfism från byggföretagen (hypotes 1), relation till leverantören (hypotes 3) och i vilken 

utsträckning som byggföretagen fokuserar på sitt hållbarhetsarbete (hypotes 5) visade sig 

påverka sådan legitimitet. Det betyder således att opartisk granskning av sin 

hållbarhetsredovisning kan vara ett verktyg som leverantörer kan tillämpa för att stärka sin 

legitimitet mot både de byggföretag de redan är leverantör hos, eller i framtiden blir leverantör 

åt. Det relativt starka sambandet mellan ökad legitimitet och opartisk granskning av 

hållbarhetsredovisning kan förklaras av den nya lagstiftningen från och med verksamhetsåret 

2017 och den ökande fokusen på miljö- och hållbarhetsarbete, speciellt inom starkt 

miljöpåverkande branscher. Det är rimligt att anta att den nya lagstiftningen har lett större fokus 

på hållbarhetsredovisning, vilket i sin tur leder till att granskning av hållbarhetsredovisningen 

värderas högre. Lägg sedan till den bevisligen ökade trycket från omvärlden att företag agerar 

hållbart, och det är logiskt att det leder till att företag värderar granskning av 

hållbarhetsredovisning. Flertalet av de tidigare studierna kan bekräfta att 

hållbarhetsredovisning har en stark koppling till legitimitet, vilket gör det ännu mer sannolikt 

att det finns ett starkt stöd mellan granskning av hållbarhetsredovisning och legitimitet. De 

studier som inte funnit stöd kan ha varit påverkade av någon extern faktor, som exempelvis en 

kulturell avvikelse jämfört med ett globalt perspektiv. Att det finns en kulturell skillnad kunde 

delvis stödjas i vårt arbete. Vi kunde bekräfta att granskning av hållbarhetsredovisning 

uppskattas i vissa situationer i Sverige (hypotes 1, 3 och 5). Peters och Romis studie från 2014 

kunde konstatera att granskning inte värdesätts märkvärdigt på den amerikanska marknaden. 

Det tyder på att det kan finnas kulturella skillnader mellan Sverige och USA. Trots att vi inte 

fann något samband mellan de två andra variablerna vi undersökte, som var mimetisk 

isomorfism, och val, betyder det inte att de variabler vi fann stöd för är de enda variablerna som 

påverkar. Det kan finnas ytterligare ett flertal variabler som kan påverka om legitimitet uppnås. 

Vi var tvungna att begränsa oss i vårt examensarbete, eftersom vi arbetade mot en tidsram. 

Därför valde vi att fokusera på de fem variablerna vi tog fram. 

Utifrån vårt resultat av den empiriska undersökningen, så drar vi slutsatsen att det finns en plats 

för opartisk granskning av hållbarhetsredovisning för leverantörer inom den svenska 

byggbranschen. Enligt vårt resultat så är inte granskningen ett slöseri med företagens resurser, 

eftersom vi kan bekräfta stärkt legitimitet som följd. Vi tror dessutom att vikten av 
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granskningen kan komma att graduellt öka de kommande åren, eftersom fokusering på 

hållbarhetsredovisning har nyligt hamnat i fokus för vissa företag på grund av den nya 

lagstiftningen.  

6.1 EXAMENSARBETETS BIDRAG 
De 85 byggföretag som deltog i vårt examensarbete hade drygt 1 480 leverantörer i snitt. Det 

betyder att det finns väldigt många företag som agerar leverantör åt byggföretag i Sverige. 

Resultatet från examensarbetet kommer kunna bidra med kunskap, främst riktat mot 

leverantörerna och hur de kan förbättra sin legitimitet mot byggföretagen med hjälp av en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Våra resultat hjälper leverantörer att veta när de ska 

spendera resurser på granskning såsom GRI, och när de istället kan spendera dessa resurser på 

någon annan del av deras verksamhet eller spara resurserna. Framför allt tror vi att våra resultat 

är extra intressanta för underleverantörer inom byggbranschen. Det vill säga leverantörer som 

levererar produkter till huvudverksamheten som byggföretagen sysslar med. Examensarbetet 

förväntas ge empirisk kunskap till ämnesområdet om granskning av hållbarhetsredovisning och 

vilka faktorer som väsentligt påverkar hur opartisk granskning av hållbarhetsredovisningar 

stärker legitimiteten. Vårt examensarbete kom fram till liknande slutsatser som flera tidigare 

studier, vilket betyder att vårt bidrag blir delvis att stärka tidigare litteratur och ge det en mer 

lokal förankring i Sverige och främst hos svenska byggföretag. 

6.2 FORTSATT FORSKNING INOM ÄMNESOMRÅDET 
Ett förslag till fortsätt forskning inom området är att genomföra en studie som riktar in sig på 

en enskild del av isomorfismen. Framför allt den normativa isomorfismen, eftersom vi inte 

operationaliserade något mätinstrument för den. På så sätt kan en framtida studie bidra till en 

djupare kunskap om vilka effekter på legitimiteten en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning 

får för leverantörer till byggföretag. Den normativa isomorfismen kan vara extra intressant att 

studera i förhållande till legitimitet av opartiskt granskad hållbarhetsredovisning, eftersom den 

är väldigt omfattande och kan relatera till hela länder. 

Vi tror att en liknande studie kan utföras, fast med en annan population som är verksam inom 

en annan bransch med hög miljöpåverkan. Exempelvis skulle energibranschen eller 

gruvindustrin vara intressanta populationer att undersöka. Det skulle ytterligare skänka ett stort 

forskningsbidrag till ämnesområdet. Det skulle ge en starkare uppfattning ifall våra 

vetenskapliga fynd är applicerbara utöver byggbranschen. 

Ett tredje förslag till fortsatt studie är att identifiera ifall opartisk granskning av 

hållbarhetsredovisning är direkt finansiellt lönsamt. Vi kunde konstatera att det kan hjälpa 

företag att stärka sin legitimitet, men vi kan inte uttala oss om den direkta finansiella vinningen 

på att upprätta en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. Det beror på att legitimitet inte 

behöver betyda högre lönsamhet. 
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Bilaga 1 – Enkät (utskrivbar version) 

 

Granskning av hållbarhetsredovisning inom 

byggbranschen 
Läs detta innan ni svarar på enkäten: Denna enkät riktar sig till företag som är verksamma inom SNI 41. Byggande 
av hus, 42. Anläggningsarbeten och 43. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Vi vill gärna poängtera 
att vi skiljer på hållbarhetsredovisning och opartiskt granskade hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisning 
syftar på hållbarhetsredovisningar i allmänhet, medan opartiskt granskad hållbarhetsredovisning syftar på att 
företaget som upprättar hållbarhetsredovisningen kan bevisa att den är utförd av en extern part och att den följer 
någon etablerad standard som exempelvis GRI. Vi vill även att ni som svarar försöker svara i enlighet med 
företagets värderingar, även om det strider mot era personliga åsikter. Notera att denna enkät avser främst att 
undersöka hur ni ser på leverantörers hållbarhetsredovisningar, och inte era egna hållbarhetsarbeten eller 
miljövärderingar. Svaren kommer anonymiseras innan publikation och det kommer inte vara möjligt att utläsa vem 
som deltagit i enkäten. I denna enkät kommer majoriteten av frågorna att ha en svarsskala från antingen -3 till +3 
eller från 0 till 6. -3 kommer vara ett negativt svar till frågan eller påståendet, +3 kommer vara positivt och 0 kommer 
vara neutralt. I den andra skalan kommer 0 vara ett nekande svar, 3 vara "ibland" och 6 vara ett positivt svar. 
 
Den här enkäten innehåller 23 frågor 

Grupp 1 
Först kommer ett par allmänna frågor om företaget. 

A1 Vad heter ert företag? * 

Skriv ditt svar här: 

  
Detta är endast för författarna, och kommer inte publiceras. 

A2 Vad är ert organisationsnummer? * 

Skriv ditt svar här: 

  
Detta är endast för författarna, och kommer inte publiceras. 

A3 Hur många leverantörer har ni? * 

Skriv ditt svar här: 

  
Om ni är osäkra på det exakta antalet, eller om det exakta antalet varierar, skriv då ett ungefärligt antal. 
 

A4 Har ni leverantörer som är viktiga? * 

Välj bara en av följande: 

•  Ja 

•  Nej 

Med viktiga menas att de har väsentlig betydelse för företagets överlevnad och/eller att de inte enkelt går att byta 
ut. 

  



 

 
 

A5 Redovisar ni en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning? * 

Välj bara en av följande: 

•  Ja 

•  Nej 

Opartisk granskad hållbarhetsredovisning innebär att hållbarhetsredovisningen görs utav en extern part och att 
den följer en väl etablerad standard, som exempelvis GRI. 

A6 Vad är din arbetsroll inom företaget? * 

Skriv ditt svar här: 

  
Namn/yrkestitel. 

A7 Vad är din ålder? * 

Skriv ditt svar här: 

 

A8 Vad är ditt kön? 

Välj bara en av följande: 

•  Kvinna 

•  Man 

Grupp 2 

Här är det främst frågor om hållbarhetsredovisning, och opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. 

 

B1 Vid val av leverantör, hur viktigt är det för er att 

leverantören kan påvisa en väl genomförd 

hållbarhetsredovisning? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

 Inte alls 

avgörande, 

får troligtvis 

ändå 

fungera som 

leverantör 

-3 
-2 -1 

Neutral, 

Kan ej ta 

ställning 

0 
+1 +2 

 Mycket 

avgörande, 

får troligtvis 

inte fungera 

som 

leverantör 

utan 

+3 

  
       

Med väl genomförd menas att den är upprättad på ett seriöst och professionellt sätt, så det framgår att 
hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete i allmänhet är viktigt för leverantören 



 

 
 

B2 Om företaget kan påvisa att hållbarhetsredovisningen 

är opartiskt granskad, värderas den av oss högre än en 

hållbarhetsredovisning som inte är det. * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

 Inte alls 

avgörande, 

innehållet är 

viktigare 

-3 
-2 -1 

Neutral, 

Kan ej ta 

ställning 

0 
+1 +2 

 Den 

värderas 

absolut 

mycket 

högre 

+3 

  
       

Med opartisk granskad menas att hållbarhetsredovisningen är utförd av en tredje part och att den följer en väl 
etablerad standard som exempelvis GRI.  
 

B3 Hur viktig är det för er att leverantören har en opartiskt 

granskad hållbarhetsredovisning vid ert val av 

leverantörer? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

Aldrig 

viktigt vid 

val av 

leverantörer 

0 
1 2 

Viktigt vid 

val av vissa 

leverantörer 

3 
4 5 

Alltid viktigt 

vid val av 

leverantörer 

6 

  
       

Med en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning menas att leverantören har en hållbarhetsredovisning utförd av 
en tredje part och att den följer en väl etablerad standard, som exempelvis GRI. 
 

B4 Leder en opartiskt granskad hållbarhetsredovisningen 

alltid till en högre chans för leverantören att bli vald som 

leverantör till er? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

 Inte alltid, 

innehållet 

är viktigare 

-3 
-2 -1 

Neutral, 

Kan ej ta 

ställning 

0 
+1 +2 

 Leder alltid 

till en bättre 

chans att bli 

vald som 

leverantör 

+3 

  
       

Leder en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning automatiskt till en högre chans för ett företag att bli vald som 
leverantör till er, eller är det faktiska innehållet i hållbarhetsredovisningen viktigare 

  



 

 
 

B5 För vilken del av ert företag är en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning viktigt vid val av leverantör? * 

Välj de alternativ som stämmer 
 
Välj alla som stämmer: 

•  Huvudverksamhet 

•  Förbrukningsvaror 

•  Kontorsmaterial 

•  Lokalvård 

•  Marknadsföring 

•  Redovisningstjänster 

•  IT-tjänster 

•  Det är viktigt för alla leverantörer 

•  Det är inte viktigt för någon leverantör 

• Annat:  

  

Huvudverksamhet innefattar de leverantörer som är nödvändiga för företagets huvudsakliga verksamhet. 
Exempelvis råmaterial eller produktionsinventarier.  
Förbrukningsvaror innefattar varor som förbrukas utanför den huvudsakliga verksamheten, exempelvis 
kontorsmaterial. Kontorsinventarier innefattar inventarier som används utanför den huvudsakliga 
produktionen, exempelvis möbler. 
Lokalvård innefattar både städmaterialet och arbetskraften. 
Marknadsföring innefattar de marknadsföringsbyråer ni anlitar. 
Redovisningstjänster innefattar de redovisningsbyråer ni anlitar. 
IT-tjänster innefattar de It-företag ni anlitar.  

  



 

 
 

B6 Om två eller fler företag erbjuder samma/likvärdiga 

produkter eller tjänster, är en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning en avgörande faktor till vem som 

blir vald? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

 Tar 

avstånd, är 

inte en 

avgörande 

faktor 

-3 
-2 -1 

Neutral, 

Kan ej ta 

ställning 

0 
+1 +2 

 Instämmer 

helt, det är 

en 

avgörande 

faktor 

+3 

  
       

Samma/likvärdiga produkter menas att det inte finns några väsentliga skillnader i produkten, och att priset 

är likvärdigt. Avgörande faktor menas att det är hållbarhetsredovisningen som avgör om just den 

leverantören blir vald över konkurrenterna. 

 

B7 Skulle ni välja en dyrare leverantör över en billigare 

leverantör om den dyrare leverantörens 
hållbarhetsredovisning är opartiskt granskad? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

 Aldrig, 

det är inte 

viktigt för 

oss 

-3 
-2 -1 

Neutral, 

Kan ej ta 

ställning 

0 
+1 +2 

 Alltid, 

det är 

viktigt för 

oss 

+3 

  
       

Utgå från att det är leverantörer för likvärdiga produkter. 

 

B8 Påverkar redovisning i övrigt såsom finansiell 

redovisning ert val av leverantör? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

Inte 

alls 

0 
1 2 

Vid vissa 

leverantörer 

3 
4 5 

I hög 

utsträckning 

6 

  
       

 

Exempelvis årsredovisningar och kvartalsrapporter 

  



 

 
 

B9 Spenderar ni resurser på att undersöka leverantörers 

hållbarhetsredovisningar? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

Inte 

alls 

0 
1 2 

Viktigt vid 

val av vissa 

leverantörer 

3 
4 5 

I hög 

utsträckning 

6 

  
       

Resurser innefattar arbetstimmar eller finansiella resurser. 
 

B10 De flesta leverantörer med en hållbarhetsredovisning 

följer alla en standard, och det är därför inte 

utslagsgivande vid ert val av leverantörer. * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

 Stämmer 

inte alls 

-3 
-2 -1 

Neutral, 

Kan ej ta 

ställning 

0 
+1 +2 

 Stämmer 

helt 

+3 

  
       

Att de följer en standard betyder att leverantörernas hållbarhetsredovisningar liknar varandra 
 

Grupp 3 

Här är det främst frågor om förhållanden mellan er och era leverantörer. 

 

C1 Hur anser ni att en långvarig relation med en leverantör 

påverkar vikten av att de har en opartiskt granskad 

hållbarhetsredovisning? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

 Hållbarhetsredovisni

ngen minskar i 

betydelse 

-3 
-
2 

-
1 

Neutra

l, Kan 

ej ta 

ställni

ng 

0 
+
1 

+
2 

 Hållbarhetsredovisni

ngen ökar i betydelse 

+3 

  
       

Med en långvarig relation menas en leverantör ni haft under en längre tid och/eller en leverantör ni har en i övrigt 
bra relation med 

 

  



 

 
 

C2 Hur troligt är det att ni tar er tid att undersöka en 

långvarig leverantörs opartiskt granskade 

hållbarhetsredovisning? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

Inte 

alls 

0 
1 2 

Vid vissa 

leverantörer 

3 
4 5 

I hög 

utsträckning 

6 

  
       

Med en långvarig leverantör menas en leverantör ni haft under en längre tid och/eller en leverantör ni har en 
allmänt bra relation med. 

C3 Om det saknas en personlig/långvarig relation till 

leverantören - Är det då viktigare att leverantören har en 

opartiskt granskad hållbarhetsredovisning? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

Inte 

alls 

0 
1 2 

Vid vissa 

leverantörer 

3 
4 5 

I hög 

utsträckning 

6 

  
       

Jämfört med en leverantör där ni har haft en personlig eller långvarig relation. 

 

C4 Hur troligt är det att ni noggrant undersöker en 

ekonomiskt viktig leverantörs hållbarhetsredovisning? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

Aldrig 

viktigt vid 

val av 

leverantörer 

0 
1 2 

Viktigt vid 

val av vissa 

leverantörer 

3 
4 5 

Alltid viktigt 

vid val av 

leverantörer 

6 

  
       

 
Ekonomiskt viktig innebär att den leverantören är viktig för ert företags överlevnad. 
 

  



 

 
 

C5 Skulle det gå att övertala den beslutsfattande individen 

i ert företag om vikten av innehållet av en leverantörs 

hållbarhetsredovisning? * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

 Inte alls 

avgörande, 

skulle vara 

mycket svårt 

-3 
-2 -1 

Neutral, 

Kan ej ta 

ställning 

0 
+1 +2 

 Skulle 

absolut 

vara 

möjligt 

+3 

  
       

Den beslutsfattande individen är den individ, eller grupp av individer, som har det slutgiltiga beslutsfattandet över 
vilka leverantörer som ni väljer.  
 
Övertalas om att t. ex övervärdera den positiva informationen i hållbarhetsredovisningen eller övertalas om att 
undervärdera den negativa informationen i hållbarhetsredovisningen.  

    

 

Tack för din medverkan! Har ni frågor eller annat så är det bara att kontakta oss. Våra uppgifter finns i 

inbjudningsmailet. 

 

 

Skicka in din enkät. 

Tack för att du svarat på denna enkät.  



 

 
 

Bilaga 2 – Inbjudningsbrev 

Hej! 

 

Tack för att ni tar er tid att delta i vår enkätundersökning. Enkäten består av 23 mindre frågor, 

och den tar kring 5 minuter att genomföra. 

 

Behöver ni kontakta oss så finns våra kontaktuppgifter nedan. Svara inte på detta e-

postmeddelande. 

För att delta, var snäll att klicka på länken nedan. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Emil Sköld, (emil_skold@live.se) 

Karl Palo, (karl.palo94@gmail.com) 

 

---------------------------------------------- 

Klicka här för att delta i undersökningen: 

{SURVEYURL} 

 

  

mailto:emil_skold@live.se
mailto:karl.palo94@gmail.com


 

 
 

 Bilaga 3 – Påminnelsebrev 

 

Hej! 

 

Du har nyligen blivit inbjuden att delta i en enkät till ett examensarbete vid Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

Vi noterar att du ännu inte genomfört enkäten och vill påminna dig att den fortfarande är 

tillgänglig om du skulle vilja delta. 

 

För att delta, klicka på länken nedan. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Emil Sköld, (emil_skold@live.se) 

Karl Palo, (karl.palo94@gmail.com) 

 

---------------------------------------------- 

Klicka här för att komma till enkäten: 

{SURVEYURL} 

mailto:emil_skold@live.se
mailto:karl.palo94@gmail.com

